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Förord:
Tillsammans med Erling Bjurström
Johan Fornäs
fornas@acsis.liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet

För mer än trettio år sedan mötte jag Erling Bjurström i Göteborgs kunskapssökande nätverk.
Han var sociolog och jag musikvetare, men vi hade ett gemensamt intresse för ungdomskultur
och populärmusik, som odlades såväl i tvärvetenskapliga seminarier som i Nordiska Sommaruniversitetet NSU:s kretsar. När jag efter ett par år flyttat till Stockholm 1983, disputerat 1985
och tack vare det lyckats konkurrera ut Erling om en ny ungdomskulturforskartjänst så korsades snart våra vägar igenom eftersom han också bytt stad och fått jobb som forskningschef
vid Statens ungdomsråd (senare Ungdomsstyrelsen). Han var en alltid lika påläst och kunnig
deltagare i några nätverk på detta fält, såväl lokalt vid Stockholms universitet som det nationella forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS). Omvänt hände det att jag medverkade i symposier som han och hans medarbetare Benny Henriksson organiserade på sitt
håll, med en fot i det akademiska, en bland politiker och en tredje bland de olika ungdomsprofessionerna – från lärare till socialarbetare. Medan jag fogligt ställde in mig i universitetens
ramverk var han hela tiden igång med olika nyttoorienterade projekt, samtidigt som hans
glupska intresse för samhälls- och kulturteori var oöverträffat.
När jag sedan övergått till ett lektorat (och sedermera professur) i medie- och kommunikationsvetenskap och där varit med om att bygga upp forskarutbildningen vid Institutionen för
journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet så dröjde det inte
länge förrän vi närmade oss varandra på lite nya sätt. Han fick en doktorandtjänst i ungdomskulturforskning som gav en välförtjänt möjlighet att slutföra det gigantiska avhandlingsarbetet, och jag fick glädjen att handleda honom den sista biten över målsnöret. Förutom misslyckandet att försöka förmå honom att korta texten eller dela upp den i flera böcker i stället för
att krossa läsarna med sin 624-sidiga tegelsten av lärdom så var det en ren njutning att få följa
en så begåvad kollegas arbete på nära håll.
Vid mitten av 1990-talet började så Passageprojektet ta form. Vi ingick i en grupp forskarvänner som främst vid JMK ville samarbeta om något populärkulturellt. Inspirerad av Walter
Benjamins Passagearbetet kom Hillevi Ganetz med den geniala idén att vi skulle studera
samspelet mellan människor, kultur och medier i ett nutida köpcentrum. Vi började med att i
maj 1996 arrangera ett originellt utåtriktat evenemang på Kulturhuset, ”Fint eller fult? Idéstafett om populärkultur”. Det ingick i upptakten till Stockholms kulturhuvudstadsår 1998 och
gav spelrum för stor fantasi genom att kombinera forskare och kulturfolk i uppfinningsrika
former. Det blev samtidigt upptakten på ett mycket spännande och unikt projekt, Passageprojektet, där ett femtontal forskare under flera år fältarbetade i Solna Centrum och i fem böcker
analyserade såväl mediekonsumtion som det offentliga stadsrummets öden ur kulturperspektiv – från Det kommunikativa handlandet 2000 till Consuming Media 2007.
Under tiden sammanvävdes våra banor på ännu ett sätt, när vi båda blev rekryterade av
Svante Beckman till ett nytt program för kulturproduktion och kulturarbete som lanserades
inom Arbetslivsinstitutets nya enhet ”Arbete och kultur” i Norrköping. Där hade vi ett par år
av tätt samarbete som sedan successivt överfördes till likaså nystartade Tema Q vid Linkö-
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pings universitet i Norrköping, där vi båda numera är professorer på tätt angränsande delområden: han med ”kulturens produktion och politik”, jag med ”medierad kultur”.
Vi har alltså haft en rad gemensamma intressen genom dessa mer än trettio år. Ändå
uttömmer det långtifrån Erlings verksamhetsfält, och andra får vittna om hans insatser inom
sociologin eller som sakkunnig expert och styrelseledamot i ledande organ för filmcensur-,
reklam- och konsumentfrågor.
Tiden går uppenbarligen. Åren hastar förbi medan vi samlar erfarenheterna i mer eller
mindre prydliga högar: vårdar somliga ömt som troféer från några gyllene perioder och sparar
andra i giftskåp som ruskiga påminnelser om att livet kunde vara så mycket värre. För mig
finns mina minnen av de mångsidiga samarbetena med Erling entydigt i den förstnämnda högen. Våra yrkesmässiga vägar kan åter komma att skiljas åt, men jag kan inte tänka mig att
vår vänskap i såväl intellektuella som humoristiska angelägenhet skulle bestå och stärkas.
Plötsligt insåg jag i januari 2009 att det bara var ett drygt halvår tills Erling skulle bli 60 år
gammal. Det är definitivt värt att fira, och vad skulle då passa bättre än att samla några fritänkande texter i en festskrift till hans ära. Såsom han ständigt lika kreativt reflekterar över fascinerande kulturföreteelser, i fotspåren av tänkare som Nietzsche, Wittgenstein, Benjamin,
Goffman, Bourdieu och Ricoeur, har vi här samlat bidrag från några av hans närmaste kollegor och vänner som i olika sammanhang fått förmånen att göra Erling sällskap, mänskligt och
intellektuellt. Festskriften binds samman av två huvudtrådar: dels olika former av kulturella
perspektiv, dels något slags relation till eller släktskap med Erlings sätt att tänka fritt och
samtidigt rätt om högt och lågt.
Bidragen är placerade i författarnas alfabetiska ordning, och spänner över en rad områden,
där smakstudier, kulturhistoriska analyser och metodfrågor inte sällan sammanflätas på ett intrikat sätt. Några bidrag är vetenskapliga artiklar, andra snarare kulturessäer och åter andra är
mer personligt hållna hälsningar till jubilaren. Jag avstår från att försöka summera dem, utan
låter istället varje text ge sin egen förklaring.
Som avrundning direkt före min medredaktörs efterord återfinns ett antal fotografier som
visar Erling tillsammans med skiftande kretsar av medforskare i olika sammanhang och miljöer; ständigt lika uppmärksam och intresserad.
Förr trycktes akademiska festskrifter och subskriberades med gratulationssidor och allt. Nu
blåser nya vindar. Open access och creative commons är ledorden för oss kulturforskare!
Visst är nätverk och klickar fortsatt minst lika viktiga, men genom att med hjälp av det formidabla Linköping University Electronic Press offentliggöra alla dessa hyllningstexter fritt nedladdningsbara på webben vill vi göra dem mycket lättare och gratis tillgängliga. Vi har också
valt att avstå från tabula gratulatoria, inte bara för att någon insamling av tryckbidrag inte
behövs, utan också för att vi vet att kretsen av dem som vill gratulera och lyckönska jubilaren
är så vidsträckt och mångfasetterad att det vore dumdristigt att ens försöka ringa in den.
Ett varmt tack till medredaktören Tobias Harding som får sista ordet i en efterskrift, samt
till alla skribenter, kollegor, förlagsfolk och gemensamma vänner som på olika sätt bidragit
till att möjliggöra denna gemensamma manifestation av den kulturella reflektionens kraft!
Låt oss fortsätta att vandra tillsammans med Erling Bjurström
genom lärdomens, nyfikenhetens, vänskapens och de uppfriskande skrattens kvarter!
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Positionerad ekonomisk och ideologisk nytta
– ett tankeexperiment när förändringens vindar blåser
Bodil Axelsson
bodil.axelsson@.liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet

Emellanåt kan man känna av en viss vilsenhet i de akademiska korridorerna, inte minst bland
kulturforskare av olika slag. Nyttan med de humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskaperna är uppe till diskussion, återigen kan man säga eftersom problematiken verkar återkomma
med en viss cykliskhet. 1 Denna gång tycks det ha varit en forskningsproposition som gett resonans i till exempel debattinlägg på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida 2 och på en konferens i Norrköping hösten 2008. 3 Traditionella humanistiska motiv för forskning som förståelsen av vad det innebär att vara människa liksom den kritiska teorins emancipatoriska kunskapsideal eller den postmoderna dekonstruktionen av förgivettagna konventioner och maktutövande har mycket lite legitimitet i samtidens forskningspolitik. I den senaste forskningspropositionen betonas forskningens nytta i termer av samhällsekonomiska vinster. 4 Nyttiggörandet går hand i hand med idé- och produktförbättring, med kommersialisering av forskningsresultat, men också med konkurrensutsatthet och en kvalitetsbedömning som grundas i
förmågan att dra till sig externa anslag, publicera sig flitigt och bli citerad i rätt sammanhang. 5
Utredningen pekar med hela handen och inom kulturområdet pekas kreativa näringar, turism,
globalisering och kulturarv ut som specifika forskningsområden dit satsningar ska riktas. 6
Vad som idag förordas och införs är en form av prestationsstyrning som bygger på att forskare och lärare reformerar sig själva. Forskare och lärare ska tänka och agera som entreprenörer och ständigt vara redo för utvärderingar, självvärderingar, förbättringar av den egna produktiviteten, numeriska jämförelser och att öka sitt symboliska likaväl som ekonomiska värde
för att uppnå excellens. Det handlar om en avancerad form av självstyrning som åsidosätter en
del tidigare professionella måttstockar och former för samarbete till förmån för enskilda prestationer och marknadsvärderingar. 7 Konsekvensen skulle kunna sägas vara att forskningen
politiseras på ett nytt sätt eftersom den reformeras i enlighet med nyliberala tongångar vilka
ges sken av att vara både självklara och oundvikliga. Nästan alla försök att streta emot framstår som konservativa vilket gör att det är lätt att pendla mellan uppgivenhet, cynism, lönlösa
motståndsstrategier eller rentav villkorslös kapitulation för den nya tiden.
Men vare sig uppgivenhet, cynism eller motståndsstrategier är riktigt på sin plats i en akademisk festskrift. Här ska jag istället, i relation till populärhistoria och dess läsare, försöka
mig på ett tankexperiment där ekonomisk nytta med forskningen kombineras med inomakademisk karriärlogik och en positionerad ideologisk nytta. Ideologisk nytta handlar enligt SvenEric Liedman om att influera människors sätt att orientera sig till historien, samtiden och
framtiden. Idén är att vetenskaplig kunskap ska påverka människors föreställningar om sig
själva och den värld de lever i. 8 Motargumentet till denna utgångspunkt för historieskrivning
är förstås att vetenskaplig kunskap ska eftersträva att vara vetenskapligt motiverad och saklig.
I så stor utsträckning som möjligt ska känslor och värderingar vridas ner när begreppsbildning, metod och empiri blir till kunskap som hålls samman i logiska och koherenta resonemang. Men när historieteoretikern Jörn Rüsen frågar om det är möjligt att skriva historia som
är fri från normer blir svaret nej. Vetenskaplig kunskap om det förflutna är lika invävd i livsvärldens normer som de människors vars liv och sammanhang den undersöker och berättar
om. Till historikerns speciella kompetenser måste därför höra att skilja fakta från värderingar,
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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kunna föra en argumentation om normer och värden och reflektera kring den egna ståndpunkten. 9 Ståndpunkten måste alltså vara det som feministiska forskare har kallat situerad
eller positionerad, det vill säga inte förorsakad av sociala och kulturella strukturer eller utforskarens bakgrund, utan vald och motiverad och kanske också strategiskt skiftande. 10

Populärhistoria och den kommersiella nyttan av historia
Att döma av de senaste tjugo årens boom för tv-program, tidskrifter och böcker som berättar
om händelser, personer och skeenden i det förflutna finns det en publik för historieskildringar.
I tidskrifter som Populär Historia, Allt om historia och Världens Historia blandas gammal
nationalistiskt och etnocentrisk skåpmat med artiklar med nyproducerad akademisk kunskap
som råvara. Tidskrifterna är rikt illustrerade och attraherar läsare genom att anropa historiens
aktualitet. Ett annalkande val i USA kan ge upphov till en artikel om amerikanska presidenter
genom tiderna. Uppblossande strider i Mellanöstern är skäl för att låta huvudartikeln behandla
Palestina och ett kommande fotbolls-VM får motivera några uppslag om fotbollens historia. I
tidskrifterna rapporteras också om arkeologiska fynd och uppseendeväckande forskningsresultat. I den förstnämnda, och äldsta, av de tre tidskrifterna, som också har flest läsare, publiceras blänkare om nya avhandlingar. Man recenserar nyutkomna böcker av vetenskapsjournalister och andra skribenter som specialiserat sig på området historia. Det är också dessa kategorier som oftast medverkar med texter i tidskriften. Men det finns också forskare som presenterar forskning, skriver krönikor eller låter sig och sin forskning presenteras i artikelform.
Genom en kombination av å ena sidan ett överflöd av visualitet i illustrerande bataljmålningar, kungaporträtt och fotografier och å andra sidan hänvisningar till litteratur och forskning utmanar tidskrifterna gränser mellan vad Rüsen har urskilt som estetiska respektive kognitiva dimensioner i historiebruket. 11 Det är inte så enkelt som att populärhistoria förmedlar
historievetenskaplig forskning i tillgänglig och lättsmält form. Populärhistoria måste snarare
förstås som ett knippe sammanhang där historieskrivningar ges en skepnad som passar marknader och kulturella sfärer. Som Stuart Hall en gång lyft fram som ett drag för populärkultur,
knyter populärhistoria an till människors levda erfarenheter, deras föreställningsvärldar, längtan, strävanden och förhoppningar. 12
I det heterogena fältet för populärhistoria finns det gott om möjligheter för den historiskt
skolade och inlästa forskare att utöva entreprenörskap och göra forskningen nyttig utanför
universitetet – om hon också har en viss fingertoppskänsla för engagerande frågor. Men mot
bakgrund av att populärkultur generellt sett är relativt lågt värderat av elitgrupper och dominerande smakintressen, 13 så är den symboliska belöningen inom akademin inte särskilt stor för
den som skriver populärhistoria för en bred publik. Tvärtom, Dick Harrison ifrågasätts av
kollegor för att han skriver böcker med utgångspunkt i andras forskning lite vid sidan av den
egna egentliga ämneskompetensen. Peter Englund å sin sida har istället valt att skriva litterär
historia, lämna universitetet och verka inom språkets och höglitteraturens sfär.
Även om den historia som gör sig populär och angelägen genom att vara aktuell och anknyta till samtida erfarenheter med största säkerhet skulle kunna låta sig användas för innovativa och kanske också inkomstbringande berättelser, så är det populärhistoriska värvet alltså
inte helt lätt att kombinera med etablerade akademiska måttstockar. Inte heller är det helt
enkelt att kombinera att berätta tilltalande historier för en nationell publik med internationell
publicering i tidskrifter med höga citeringspoäng. För man måste vara mycket rask med fingrarna på tangentbordet, och troligtvis också ha en mindre stab med forskningsassistenter som
utför forskningens fotarbete, för att lyckas med att skriva både populärt och akademiskt när
man dessutom i konkurrens ska skriva in nya pengar till universitetet genom framställandet av
lyckosamma anslagsansökningar. En lösning vore förstås att sätta upp särskilda inkubatorer
för historisk forskning med anställda som arbetade vidare med att förpacka nyskrivna
historiska berättelser till lämpliga marknadsaktörer och tillhörande konsumenter.
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Identitetspolitik, ny forskningsmark och ekande fantasiscenarier
Kraftmätningar och inbördes tävlingar mellan forskare inom akademin är inte ett fenomen
som framkallats av senare års prestationsinriktade forskningspolitik. Symboliska erkännanden
har väl alltid stått på spel när ämbeten, titlar och andra belöningar har varit inblandade. Ett
sätt att skaffa sig fördelar när många tävlar om ett fåtal utmärkelser är att profilera sig gentemot andra. Inom ämnet historia ser Ludmilla Jordanova ett samband mellan en ökad konkurrens om tjänster och prestigefyllda forskningsresurser och att enskilda forskare nischar sin
forskning. 14 Att skapa sig en egen forskningsnisch och bryta ny forskningsmark ger definitivt
konkurrensfördelar. Men en specialinriktning av den egna forskningen behöver förstås inte
uteslutande göras för att uppnå framgång när man mäts mot andra. Brytande av ny mark kan
också vara politiskt motiverad, situerad och positionerad. Det är fullt möjligt att kombinera
framgång i ett prestationsstyrd och konkurrensutsatt forskningsklimat med en positionerad
ingång vilket inte minst senaste års både vetenskapligt innovativa och resursstarka, och i den
meningen framgångsrika, genusforskningsmiljöer visar.
Inom historievetenskapen har kvinnohistoria, snarare än genusvetenskap, kommit att bli ett
i raden av delfält som har täta förbindelser med identitetspolitiska strävanden. Med kvinnohistoria kan forskare stärka aspekter av sin identitet genom att identifiera sig med kvinnor i
det förflutna och därtill bygger upp relationer med såväl andra likasinnade forskare som med
sociala rörelser utanför akademin. Andra identitetsstärkande historieskrivningar formas kring
svarta och slavar, barn, handikappade, judar, arbetare och hbt-personer. 15 För människor som
varit och är marginaliserade och underordande maktfulla kulturella och politiska hegemonier
kan känslan av en gemensam historia stärka gruppgemenskap och kollektiv politisk kamp i
nuet. Samtidigt är den känsla som är gruppintressets förutsättning en skör konstruktion.
Joan Scott har föreslagit att kollektiv identitet bygger på fantasi och retrospektiv identifikation. Fantasi i det här sammanhanget har inget med påhitt att göra, utan refererar till
psykologiska och känslomässiga processer. Fantasier om likhet och enhet, mellan exempelvis
kvinnor över tid, skapas genom scenarier i vilka tiden pressas samman. I scenarier ordnas
kaotiska och osammanhängande händelseförlopp till koherenta och sekventiella förlopp. Men
scenarierna är som ekon i den meningen att de när de kastas kring och spelas upp igen och
igen blir de ofullständiga som exakta återgivningar betraktade. Det är ekoeffekten som
möjliggör att fantasiscenarier kan attrahera generationer av sinsemellan olika kvinnor och
bilda utgångspunkt för en gemensam politisk kamp. 16
Joan Scotts analytiska verktyg ”ekande fantasier” eller ”fantasiekon” kan göra olika slags
ideologisk nytta. Genom att undersöka och lägga i dagen de förvrängningar och variationer
som uppstår i varje ekande fantasiscenario så kan man säga något om skillnaderna inom den
sociala och kulturella kategori som en kollektiv identitet anropar. 17 Den här fördjupade kunskapen om formandet av kollektiva identiteter, trots den inbördes olikheterna mellan anhängarna, kan användas på två helt olika sätt. Om man vet hur ekande fantasier fungerar i kollektiva strävanden kan man ta fram historisk kunskap som blir verksam i sådana sammanhang.
Omvänt kan kunskapen om verkningarna av ekande fantasier användas för att dekonstruera de
samma och visa på dess specificitet och historicitet. För till nackdelarna med identitetspolitik
hör att den kan förvandlas till en särartspolitik där strävan efter att ensidigt gynna den egna
gruppen föder uteslutningsmekanismer och i värsta fall våldshandlingar. Som påpekats i flera
sammanhang är det inte heller kanske i första hand underordnande grupper som gör politiskt
bruk av historien. Historieskrivningar är en del av den nationella verktygslådan tillsammans
med flaggor och nationaldräkter. Historia kan brukas för att stödja auktoritära maktanspråk
likaväl som föreställningen om ett gemensamt förflutet är en essentiell del av den överallt närvarande nationalism som genomsyrar demokratiska samhällsformer i väst.
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Moraliska fixpunkter – den populära historiens konsumenter definierar nyttan med historia
Under våren 2008 genomförde jag en e-postintervjuundersökning av ett 40-tal läsare av populärhistoria. 18 Med avseende på nyttan med historieforskningen erbjuder undersökningen en
del tänkvärda iakttagelser. Intervjusvaren kan tolkas som att populärhistoria existerar i ett
moraliskt universum med ett antal fixpunkter. Med moral menar jag i det här sammanhanget
de värderingar som uttrycks genom de motiv och rättfärdiganden som intervjupersonerna ger
för att de ägnar alltifrån tjugo till två hundra timmar i månaden till att läsa artiklar och böcker
med historiskt innehåll. Jag betonar här artiklar och böcker eftersom en av de klarast lysande
fixpunkterna som framträder ur intervjupersonernas svar är att historia förmedlas bäst med
hjälp av det skrivna och tryckta ordet. Rörliga bilder, radio och digitala medier hade inte alls
särskilt hög ställning bland dem som deltog i e-postundersökningen. Det är som om det finns
en moralisk hierarki mellan medieformer som i sin tur hänger samman med att
medieformerna associeras med faktagenrer respektive fiktionsgenrer. Mellan fakta och fiktion
finns det i sin tur en associerad rangordning.
Överlag är det så att intervjupersonerna prioriterar faktagenrer som dokumentären, den
vetenskapsjournalistiska artikeln eller boken skriven av forskare eller annan person som behärskar färdigheter som att finna adekvata källor, värdera och tolka dem. Det har att göra med
den andra moraliska fixpunkten i det populärhistoriska universumet. Populärhistoria hör samman med lärande och kunskapsutveckling. Enligt den moraliska hierarkin mellan faktagenrer
och fiktionsgenrer, kan fiktion, i filmer men också i tryckt romanform, vara inkörsport till sökande efter kunskap inom ett speciellt område. Likaväl som fiktion är förknippat med avkoppling och kommersiella intressen är det också i positiv mening associerat med tillgängliggörande och levandegörande. Några av de lärare som deltar i e-postintervjuundersökningen skriver
till exempel att de ibland använder sig av filmer producerade i Hollywood för att väcka elevernas intresse för ett skeende i det förflutna.
I intervjumaterialet finns ett par metaforer om relationen mellan fakta och fiktion som säger något om hur förhållandet mellan dessa båda övergripande genrer för berättande kan formuleras. En intervjuperson skriver att ”fakta är fiktionens moder”. Ett par andra intervjupersoner liknar fakta vid en ryggrad, som man kan luta sig mot, eller ett skelett som fiktionen
växer ut från. Fiktionen kan lägga till detaljer, den komprimerar och smälter samman människoöden. Den bygger upp känslor och skapar berättelser som skulle kunna vara sanna och därför uppdagar nya kunskapsspår. Fakta har betydligt högre status än den fiktion som förmedlas
i till exempel film, men det finns en stor variation i intervjumaterialet i förhållande till just
den här fixpunkten. Några tar helt och hållet avstånd från fiktion till förmån vad de uppfattar
som trovärdig faktakunskap framställd genom etablerade historievetenskaplig metod som
källkritik. Andra för initierade resonemang om de olika genrernas och mediernas karaktäristik
och förhållande till varandra mellan verk och inom ett och samma verk.
Intervjupersonernas resonemang kring fakta och fiktion påminner om moraliska hierarkier
mellan olika tv-genrer. Pertti Alasuutari har uppmärksammat att receptionsstudier av tv-tittare
visar att de som väljer att följa dramaserier och annan fiktion tycker sig vara nödgade att presentera motiv för varför de väljer att göra så. Detta med att titta på nyheter och hålla sig informerad om samhälleliga aktualiteter framstår däremot som en medborgerlig skyldighet. I tittarnas sätt att resonera reproduceras en ganska konventionell och förgivettagen idé om vad politik är. Politik handlar om statliga och mellanstatliga angelägenheter vilket brukar avhandlas i
nyhetsprogram, snarare än om känslomässiga relationer mellan människor i den privata
sfären, vilket ju är temat för mycken fiktion. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieu menar Alasuutari att den moraliska hierarkin mellan fakta och fiktion bygger på och reproducerar den
legitima smak som uttrycks i värderingar och vanor hos övre medelklassmän. 19
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Många av de som anmälde sitt intresse för att delta i e-postintervjuundersökningen var belästa och välutbildade män inom såväl privat som offentlig sektor. De, men också andra kategorier av läsare som deltog i undersökningen, kopplade historia till nyheter och politik. De
menade att historia gav bakgrund till, orsak för och förståelse av de geopolitiska turer och
väpnande konflikter som snurrat runt i nyhetsmedier och aktualitetsprogram det senaste decenniet. De skeenden som de som deltog i studien särskilt framhöll att det förflutna kan ge
perspektiv på var konflikterna i Mellanöstern och på Balkan. Relationer mellan Ryssland,
Turkiet och Europa liksom Afrikas nuvarande politiska och ekonomiska situation var också
något som historieskrivningar kunde tillföra kunskap om.
Den tredje fixpunkten i populärhistoriens moraliska universum är alltså argumentet att populärhistoria kan erbjuda bakgrundskunskap för samtidens geopolitiska och religiösa konflikter. Den tredje fixpunkten är emellanåt förbunden med en fjärde. Den fixerar nämligen det avståndstagande som några av intervjupersonerna gör gentemot starka staters maktutövande, såväl i samtiden som i historien. Några intervjupersoner reflekterar även ifrågasättande kring religiös förföljelse av människor mot bakgrund av historiska jämförelser. I några svar finns spår
av de tankegångar som är drivande för verksamheten vid myndigheten Forum för levande historia. Kunskaper om förbrytelser mot mänskliga rättigheter ska få oss att bli mindre benägna
att utöva våld, rasism och främlingsfientlighet. Det allra mest avskräckande exemplet är förstås Nazitysklands utrotning av judar och andra minoriteter. Andra exempel är utrotningen av
armenier i Turkiet, folkmordet i Rwanda eller Sveriges kristnande av samer. Denna i allra
högsta grad normativa nytta av historia kan också vara invävd i processer av gottgörande och
upprättelse. Den är grundad i ett universalistiskt ideal om alla människors lika värde, samtidigt som den är nära förknippad med återskapande av nationell enighet. Ofta är det minoriteter som söker upprättelse inom nationalstatliga kontexter.

Rättrådig humanism, inlevelse och att se sig själv i kontrast till andra
Föreställningen om att historia och kulturarv kan påverka normer och värderingar kring frågor
om demokrati och mångfald är ett framträdande nyttoargumenten i kulturpolitiska dokument
och i barn- och ungdomsskolans läroplaner. 20 I dessa sammanhang pekas nyttan med historiekunskaper ut från en specifik tolkning av samtiden. Den tid som är nu har att hantera sociala
och kulturella skillnader och att människor med skilda historiska erfarenheter och minnen
lever tillsammans. Både inom och mellan nationalstaten, den dominerande politiska enheten,
förhandlas och sammanfogas etnisk, kulturell, rasmässig och kulturell olikhet. Även inom
kulturforskningen tolkas samtiden på ett liknande vis. Ien Ang och Brett St Louis har
formulerat det som att skillnad och mångfald i globaliseringens tillstånd blivit ett predikament
som inte går att undvika. 21 Charles Tully fångar situationen genom att beskriva kulturell heterogenitet som ett labyrintiskt virrvarr av både skillnader och likheter som ser ut på olika sätt
beroende på vilka aspekter som betonas? 22
Att döma av den intervjuundersökning som refereras till här är kulturell heterogenitet inte
en särskilt stark fixpunkt i det svenska samtida populärhistoriska universumet. Annars är det
som att e-postintervjumetoden är en kommunikationssituation som tycks framkalla sentenser
och formler som pekar ut historiens moraliska dimensioner och dess samtida aktualitet och
nyttighet. Bibelsentensen ”intet nytt under solen” återkommer bland svaren liksom en rättrådig humanism och talet om en universell mänsklighet. En av intervjupersonerna skriver att
historia ”bygger broar av ömsesidig förståelse – mänskliga rättigheter” .
Talet om den universella människans med gemensamma existentiella predikament har
vuxit sig stark efter andra världskrigens övergrepp. Det skrivs tydligt fram i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. 23 En av förutsättningarna för förståelse av konsekvenserna för övergrepp mot de mänskliga rättigheterna är
förmågan att leva sig in i andra människors villkor och gå utanför den egna personliga

13

erfarenheten. Några av de som deltog i e-postundersökningen skriver just om att populärhistoria lockar dem för att den kan ge insikt i och ökad förståelse för vad det innebär att vara människa. Så här skriver en av dem:
Den otroliga kulturella variation som människan åstadkommit, trots att vi är samma biologiska varelse, är spännande. Det är också intressant att se att samma mänskliga drivkrafter har funnits i alla tider. Orsaker till utveckling och nedgång i olika kulturer är också
intressant. Det är så roligt att fantisera sig in i en annan tid, en annan värld.

I det här citatet kombineras utgångspunkten om det gemensamt mänskliga med ett uppmärksammande av kulturell olikhet och ett skillnadsskapande mellan olika människoskapade livsvillkor. Det finns något lockande i det främmande, närmast exotiska, och annorlunda samtidigt som en för mänskligheten gemensam biologi och bevekelsegrund suddar ut identitetsproducerande skillnader med avseende på kropp, färg och kön. Historia lockar eftersom man
kan leva sig in i helt andra materiella och idémässiga omständigheter än de man själv lever i.
Här finns det likheter med historia och litteratur, båda låter sina läsare bli gripna av mänskliga
öden och fantisera sig in i deras liv och förutsättningar i ett spel mellan likhet och skillnad.
Intervjupersonernas historiska inlevelse startar ofta i könstillhörighet, familjehistoria och
utbildning i relation till nationell kontext. Detta kan tolkas som att populärhistoria medverkar
till att dess läsare brukar den till att skapa sig själva i kontrast till andra. Det gör att det finns
både outtalade och uttalade gränser för med vilka slags människor historiska berättelser kan
ge inlevelse med. Så här avgränsar en av intervjupersonerna räckvidden av sin historiska inlevelse.
Jag tänker mest på människor som jag på något sätt kan relatera till. Det kan handla om
att de är kvinnor som jag eller att de lever i en period som jag är intresserad av. Av gammal vana blir det mest västerlandets historia som jag funderar på. I skolan var det fokusering på Västeuropa och Amerika och det blev inte mycket bättre på universitetet. Alltså är
det dessa områden som jag kan mest om och tänker mest på. (…). Det jag kan säga är att
jag verkligen inte är intresserad av medel- och överklassmän 1800-talet och framåt. De
brukar jag hoppa över eller bläddra förbi. Jag funderar inte heller så mycket på präster i
västerlandet, eller någonstans för den delen. Människor som sysslar med ekonomi och affärer tycker jag inte heller är så intressant. Om det handlar om Indien, Australien eller
Ryssland är jag inte heller så intresserad. Det känns som att jag inte kan relatera till eller
förstå dessa människor.

Som många av de andra deltagarna i intervjuundersökningen startar intervjupersonens historiska intresse från den egna situeringen och vem hon är skrivs fram i relation till ett uttalat
ointresse för människor med annan köns- och klasstillhörighet än hennes egen. Hon distanserar sig också från religion och ekonomi. Vidare är hennes empati och inlevelse geografiskt
avgränsad till Västeuropa och Amerika. Denna avgränsning förklarar hon med att det var
dessa områden som mest avhandlades under hennes utbildning. På så vis berättar hon att hon
själv tillhör de välutbildades skara, samtidigt som hon framför en kritik mot de sätt som historiens tematik och omfång avgränsas i dessa sammanhang. Mellan raderna går det att läsa att
just den här intervjupersonen inte är riktigt nöjd med det sätt som hon sätter gränserna för sin
medmänskliga inlevelse. Det är som att hon vet att hon borde vara intresserad av människor i
andra geografiska områden än det som kallas för västerlandet, att hon kanske rentav borde
kunna tänka sig bortom den förgivettagna geografin av ”west and the rest”.

Den omöjliga ekvationen?
Här har jag lyft fram att det finns en efterfrågan för populärhistoria från läsare som lägger stor
vikt vid de färdigheter i källhantering och tolkning som universitetsverksamma historiker har.
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Lika stor vikt lägger läsarna vid att historiska berättelser ska vara relevanta här och nu. Det
kan handla om att det förflutna kan förklara samtida händelser och processer inom den politiska sfären, skapa förståelse för dem eller rätt och slätt förse dem med en bakgrund. Läsare efterfrågar också berättelser som ger dem möjlighet att leva sig in i andra människors livssituationer och dela deras erfarenheter, liksom som de söker historiska berättelser om människor
som är lika dem själva och som de kan identifiera sig med. Men samtidigt som den här marknadspotentialen existerar finns det ett antal hinder för att den ska tas i bruk av historiker inom
akademin. Ett av hindren är att populärhistoria, genom sin mix av högt och lågt, visuellt och
skriftligt, populism och konventionalism, utmanar akademisk smak och yrkeskod. Ett annat
hinder är tiden, lärare och forskare upplever ofta tiden som en knapp resurs som redan delas
mellan undervisning, administration, ansökningsskrivande och forskning. Traditionellt sett
har också samhällssamverkan, den så kallade tredje uppgiften, uppfattats som att föreläsa i
folkbildande sammanhang eller skriva på dagstidningarnas kultursidor om resultat från forskningsprojekt som formats av inomvetenskapliga ideal och prioriteringar. Det kanske allra
största hindret är den dåliga klang som ekonomiskt entreprenörskap har bland humanistiska
och samhällsvetenskapliga forskare. Att forska och skriva med sikte på kommande efterfrågan
utmanar etablerade yrkeskoder likaväl som den populära estetiken gör det. Det är helt enkelt
inte riktigt comme il faut att motivera forskningsfrågor med att svaren kan ha ett allmänintresse som kan omsättas i varuform.
Ett sätt att nalka sig dilemmat med att förena akademiska karriärideal med att skriva historia som har en efterfrågan vore att bryta ny forskningsmark genom att knyta an till ambitioner,
bryderier och drömmar i människors vardagsliv. Att till exempel fundera över vilka forskningsfrågor som kan ge bakgrund eller historiska paralleller till vad det innebär att leva här
och nu. På det området finns inspiration och förebilder att hämta från en positionerad och
situerad forskning. Det skulle kunna handla om att som Donna Haraway har föreslagit att försöka hitta positioner som tillåter en att se anspänningar, motstånd, komplikationer när människor lever tillsammans. 24 Det skulle helt enkelt innebära att skriva situerade och positionerade
scenarier som kan användas för att föreställa sig, leva sig in och kanske till och hitta identifikationspunkter med människor som lever under sådana livsvillkor. Välvald empiri och koherent tolkning skulle upprätthålla de vetenskapliga idealen. Här kan förstås en kritiker bryta in
och invända att det som föreslås här är en annektering av en kritisk feministisk epistemologi
för helt andra ändamål än vad den är avsedd för. En annan möjlig invändning är frågan om
huruvida forskare kan skifta situering och hitta forskningsfrågor och scenarier som kanske
inte alltid är deras egna.
Men det kan aldrig skada att försöka utmana gränserna för såväl den egna som läsarnas historiska inlevelse genom att söka i det förflutna efter sådana händelser, processer och skeenden som ger scenarier för att leva sig in i hur olikheter hanterats på positiva sätt under historiens gång. Sven-Eric Liedman har en gång föreslagit att det finns ett behov av en historia som
visar vilka variationer av mänskliga livsformer det har funnits. 25 Att kombinera den klassiska
historiska metoden inlevelse med en relevant och välvald kulturteoretisk utgångspunkt för att
visa hur skillnad kan hanteras vore inte det sämsta sättet att göra ideologisk nytta här och nu.
Det genererar förmodligen inga astronomiska inkomster, men kan visa på användbarheten
med humaniora och samhällsvetenskap när förändringens vindar blåser.

Noter
1

Se till exempel debattinläggen under rubriken Humanioras nytta? i Dagens Nyheter 2005,
http://www.dn.se/kultur-noje/uppdaterad-humaniora-1.403358 (2009-06-01) samt Forser (1978).
2
Humanioradebatten, Riksbankens Jubileumsfond,
http://www.rj.se/1/kunskapsformedling/nyhetsarkiv/notiser/humanioradebatten (2009-06-01).
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Denna essä baseras på ett paper som framfördes på konferensen. Se
http://www.isak.liu.se/acsis/kulturvetenskapensnytta (2009-06-01).
I propositionen framhålls att man fortsätter på en linje som föreslagits redan 2005 och som också är i
enlighet med policy och utveckling i EU och generellt sett i OECD-länder. ”Ett lyft för forskning och
innovation”, (prop. 2008/09:50: 115-116).
Ibid: 23.
Ibid: 183-4.
Ball (2003).
Liedman (1978: 9-78).
Rüsen (2004: 53-85).
Harding (2004); Haraway (1991: 183-101).
Rüsen (2004: 149-178).
Jfr Hall (1981: 447-8).
Jfr Bjurström, Fornäs & Ganetz (2000: 164-165).
Jordanova (2006: 47-50).
Ibid.
Scott (2001: 287-292).
Scott (2001: 302).
Närmare metodbeskrivning finns i ”När historien blir personlig: en intervjustudie av populärhistoriens
brukare, insänd för bedömning till tidskriften Scandia. Undersökningen är utförd inom projektet
”Tilltalande förflutenheter: mediering och reception av populärhistoria” som finansierats av
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Tack till Cecilia Åsberg för samråd kring studiens
upplägg samt till Charlotte Florén för administration av intervjuundersökningen och samråd kring
följdfrågor.
Alasuutari (1999: 15-16).
Se till exempel Skolverket, kursinformationssystemet, grundskola, historia
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3884&
extraId=2087 (2009-05-26); Skolverket, kursinformationssystemet, gymnasial utbildning, historia
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extr
aId (2009-05-26). Se även Aronsson (2009).
Ang & Louis (2005).
Tully (1995: 11).
Liedman (1997: 191).
Haraway (1991:193).
Liedman (1982: 55-56).
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Det femte könet
Svante Beckman
svante.beckman@liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet

Sedan 1960-talet har en tankefigur dominerat feminismen och akademiskt och politiskt tänkande om kön. Det är idén att det finns två slags kön: biologiskt kön och socialt kön, ibland
kallat kulturellt eller socialt konstruerat kön. För att förtydliga skillnaden talar man sedan
länge om ”kön” när man menar biologiskt kön och ”genus” när man menar socialt kön. Terminologin har förebild i engelskans distinktion mellan ”sex” och ”gender”. Huvudpoängen är
att det är skillnader i det socialt institutionaliserade och normerade könet som orsakar förtrycket av kvinnor och sexuella minoriteter, inte de biologiska skillnaderna. Man föds inte till
man eller kvinna, enligt en berömd formulering av Simone de Beauvoir. Man blir det i en normerande social process. Att tro att naturen/biologin är orsak till och legitimitetsgrund för
kvinnors underordning är uttryck för en primitiv essentialism. 1
Den närmast dogmatiska ställning som distinktionen mellan kön och genus fått har också
gett upphov till kritik inom feministisk teori. Mest känd är kanske Judith Butlers missnöje
med tankefiguren för att den ironiskt nog tenderar att essentialisera biologiskt kön som ett
naturgivet faktum. Det biologiska könet är dock, enligt Butler, inget som föregår eller ligger
till grund för det sociala könet. Biologiskt kön uppstår i samma världsbildande process som
dess följeslagare, det sociala könet. Biologiskt kön är också social konstruerat. En annan tongivande teoretiker, Toril Moi, har kritiserat dogmen för att den i anti-essentialistiskt nit likgiltiggör det biologiska könet genom att överordna ett härskande socialt konstruerat kön. Härigenom tappar man bort den bekönade kroppen och dess historiska utvecklingssammanhang
med den sociala könsbildningen. Detta är också en kritik mot den radikalkonstruktivistiska
strategi som Judith Butler och Donna Haraway valt för att relatera kön till genus. I stället förordar Moi en mer common senseartad hantering av relationen mellan natur och kultur i könet
efter förebild av Simone de Beauvoir.
Jag är också missnöjd med distinktionen kön/genus, men av en annan anledning. Det är för
att den undertrycker att förutsättningen för att kunna begripa relationen mellan kön och genus
och för att förstå hur kön och bekönade kroppar konstrueras socialt är att det finns ytterligare
minst två slags kön av samma kaliber: psykiskt kön (”upplevelsekön”) och fysiskt kön (”utseendekön”). Kön är inte bara fakta och strukturer i en biologisk och en social värld. Kön är
också fakta och strukturer i en psykisk och en fysisk värld. Vi kan inte förklara hur sociala eller biologiska krafter alls kan forma människors könstillhörighet och sexuella beteende med
mindre är att människor förutsätts ett äga ett psykiskt kön som kan formas av dessa krafter.
Man kunde kanske mena att denna förutsatta psykiska dimension av kön är trivial. Den behöver inte ens nämnas. Men det tror jag att den måste. I speciella fall, som till exempel vid könsbyten hos vuxna människor, kan frågan om den psykiska könstillhörigheten vara överordnad
frågan om biologisk och social tillhörighet.
Om könsskillnader bara existerar i kraft av biologiska funktionsfakta knutna till fortplantningen och eller i kraft av sociala normfakta för manligt och kvinnligt, så skulle könsskillnader vara ganska svåra att upptäcka. Nu är könsskillnaderna vanligen mycket tydliga genom
deras fysiskt-morfologiska gestaltning såväl i kroppens yttre könskaraktäristika som i fysiska
markörer och iscensättningar av kön i form av klädedräkt, kroppsdekor, tonläge, gester, rörelJohan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda

18

Linköping University Electronic Press 2009
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-20349

semönster m.m. En del av det fysiska könet hör uppenbarligen ihop med det biologiska och en
del med det sociala. Biologiska funktionsskillnader visar sig i kroppens morfologi. Den sociala normeringen av könstillhörighet visar sig i form av användningsnormer och betydelseregler för fysiska utseendemarkörer, som människor kan följa, ignorera eller bryta mot (som när
de vill dölja, utmana eller förvilla omgivningens, eller deras egen föreställning om könstillhörighet.) Speciella dimensioner av det fysiska könet hör närmast ihop med det psykiska såtillvida att exempelvis valet av kläder inte bara gestaltar könstillhörighet eller könsneutralitet.
Valet av utseende kan också signalera olika psykiska könskaraktärer och specifika sexuella
intressen. Man skulle kunna mena att könets fysiska dimension är så uppenbar att den är
trivialt underförstådd i distinktionen mellan biologiskt och socialt kön. Men det tror jag inte
heller på. Att behandla fysiskt kön som trivialt överbestämt av biologiskt och socialt kön är ett
misstag och det gäller särskilt de situationer där det fysiska könet (och öppna motsättningar
inom detta kön) träder helt i förgrunden som exempelvis vid transvestism.
Existensen av psykiskt och fysiskt kön är, vill jag alltså mena, starkt förutsatt i begripligheten av distinktionen mellan biologiskt och socialt kön. För de äldre teoretiker (också inom
feminismen) som fokuserat på det psykiska könet – på kön som personlighet, läggning, sexuell preferens – och för yngre feministiska teoretiker som fokuserat på sexualiseringen av mediekulturen med hjälp av fysiska stereotypier, är detta påstående föga överraskande.
Till att börja med skall jag försöka klargöra varför det i skenet av dominerande världsbildningsvanor är föga överraskande att teoretiseringen av kön förutsätter att detta uppträder i
(minst) fyra dimensioner: en biologisk, en psykisk, en social och en fysisk. Strukturen hos den
verklighet som vetenskapssystemet söker föreställa sig och förklara är nämligen i sina grunddrag en ordning med just dessa fyra världsdelar. Enklast kan de beskrivas genom en grovskiss
av materiens evolution, som den i flera varianter framställs av vetenskapsteoretiker som exempelvis Karl Popper och Mario Bunge.
I grunden är materien en fysisk ordning underordnad den fysiska materiens inneboende
dispositioner (fysikens lagar) och dynamiskt utmärkt av orsaksrelationer. Via utvecklingen av
allt komplexare former av fysisk materia – det vi ofta uppfattar som ”kemi” – tar materien
efter många miljarder år, anekdotmässigt i ”the primordial soup”, ett språng så att biologisk
materia börjar utvecklas med allt komplexare strukturer, som i sina materiella komponenter är
underordad alla fysikens lagar men som biologisk ordning regleras av funktionella anpassningsrelationer efterhand programmerade av gener utan motsvarighet i fysikens värld. Efter
ohyggligt lång tid resulterar den biologiska evolutionen i arter med så högt utvecklade hjärnor
att den biogenetiska förprogrammeringen av beteenden börjar kompletteras med, korrigeras
och utvecklas av inre-psykiska mentala evolutionsprocesser baserade på erfarenhet, kalkylering och kunskapsöverföring. Psykets världsdel av materien uppstår. I en av dessa extremt utvecklade hjärnor, människans, inträffar det senaste språnget i materiens evolution, nämligen
institutioner, vars grundform är det självständig betydelsebärande språket (självständigt i den
mening som ordens betydelse kan objektivt frigöras från det konkreta kommunikationssammanhanget). Det betyder att människan kan flytta in i och styras av de allt abstraktare föreställningar som objektiveras i språket och som bildar den värld av institutionaliserade trosföreställningar, meningsregler, normer och materiella objekt (artefakter) som utgör människan
primära livsvärld. Denna institutionsvärld är både individuellt och evolutionärt rotad i sitt
psykiska substrat, i sin tur rotat i ett biologiskt substrat, som i sin tur är rotat i ett fysiskt substrat.
Ur materieevolutionär synpunkt är bilden av verklighetsordningen lik en pannkakstårta.
Mellan de fyra pannkakorna fysik, biologi, psyke och kultur finns oklara övergångszoner av
biokemisk, neurofysiologisk och socialpsykologisk art som skapar en kronisk tvetydighet hos
fenomenen i dessa zoner. När det gäller kön kan osäkerheten om den adekvata lokaliseringen
av denna ”egenskap” utsträckas till hela pannkakstårtan. Utgångspunkten för denna är att det
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är tämligen uppenbart att kön uppträder, identifieras och formas på alla nivåer i pannkakstårtan. Kön finns överallt.
Ett annat sätt att härleda den världsordning som ger oss fyra dimensioner av kön är att studera de övergripande indelningsgrunder för teoretisk vetenskap som utvecklats dels konkret
genom universitetens uppdelning i läroområden och dels abstrakt genom vetenskapsteoretiska
ansträngningar att rationalisera denna ordning. I de medeltida universitetens fakultetsordning
skiljdes teoretisk vetenskap (”filosofi”) ut från de kunskapsområden som primärt förbands
med yrkesutbildningen av präster och läkare, jurister (teologisk, medicinsk och juridisk fakultet) även om dessa, särskilt teologin, gjorde anspråk på att representera överordnad teoretisk
kunskap om verkligheten. De teoretiska kunskapsfälten skiljdes också från de abstrakta vetenskaperna (matematik, geometri, logik, dialektik). Tydliga spår av denna grundordning finns
fortfarande kvar. Förvetenskapligandet av universitetssystemet och det moderna forskningsuniversitetets uppkomst under 1800-talet senare hälft ledde dels till en prioritering av teoretisk
vetenskap framför praktisk, dels till många försök att finna funda-mentala indelningskriterier
för den teoretiska vetenskapens läroområde. Ur konfrontation mellan 16- och 1700-talets
gamla teoretiska mästervetenskap, fysiken, och 1800-talets nya mästervetenskap, biologin, utkristalliserades distinktionen mellan studiet av död och levande materia som en grundläggande indelning av vetenskapsområden. Den andra tunga indelningsgrunden blev den mellan studiet av naturfenomen och andliga fenomen (Naturwissenschaften vs Geisteswissenschaften).
Den modern rationaliseringen av den teoretiska kunskapsordningen vilar alltså på två uråldriga och antropologiskt nära nog universella, världsbildande distinktioner: liv och död och ande
och natur/materia. Såtillvida finns det inget överraskande modernt i det moderna universitetsväsendets världsbild. Korsar vi dessa två indelningar får vi en härledd bild av de teoretiska
vetenskapernas uppdelning av verkligheten.
Andliga fenomen
Psykets värld

Kulturens värld

Levande fenomen

Döda fenomen

Biologins värld

Fysikens värld
Naturfenomen

Pannkakstårtans kategorier uppträder här som en tvådimensionell kartbild av verkligheten. I
sydost ligger fysikens rike, i sydväst biologins. I nordväst ligger psykets världsdel och i nordost hittar vi kulturen. 2 I alla rikena uppträder kön. En tydlig skillnad mellan modelleringsformerna är den topologiska. I tårtversionen ligger fysikens och kulturens världsdelar på maximalt avstånd från varandra. I kartversion gränsar de till varandra. Kulturen är lika mycket en
gigantisk och mångformig, konstgjord fysisk som den är ett mer eller mindre mångformigt
upplevelsesystem för de psyken som bebor den. Att förstå könet som en social konstruktion är
ur den synpunkten att betrakta könet som ett institutionaliserat förståelsesystem som förprogrammerar den psykiska upplevelsen av kön och som samtidigt tillhandahåller ett
auktoritativt tolkningssystem och en omfångsrik verktygslåda för den materiella gestaltningen
och symboliseringen av fysiskt kön.
Att ”det finns” fyra slags kön beror alltså på att den förställda verkligheten, såsom den institutionaliserats i universitets ordning av teoretisk kunskap, innehåller just dessa fyra världar
i vilka kön empiriskt kan identifieras och teoretiseras. Att modern akademisk feministisk teori
tenderar att nöja sig med två slags kön – det biologiska och det sociala – kan delvis förklaras
av att dessa framstår som ”relevant polära”. Konstrueras världsbilder genom kombination av
två polära distinktioner får man automatiskt de största olikheterna över diagonalerna. Varför
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är då diagonalmotsättningen biologiskt kön/kulturellt kön mer feministiskt relevant än den
andra diagonalens motsättning mellan psykologiskt kön och fysiskt kön? Det beror på att den
akademiska feminismens dominerande metodologiska perspektiv är sociologiskt (eller kulturteoretiskt). Det har också en politisk/historisk förklaring i den mening som strävan efter
jämlikhet mellan könen under lång tid motarbetats av föreställningen om kvinnors biologiska
särart och underlägsenhet. Biologisk essentialism är den moderna feminismens naturliga fiende. Så var ju inte fallet om vi går tillbaka lite till en tid då kampen för kvinnomakt kunde
baseras på kvinnokönets naturliga höghet och socialitet, som hos Ellen Key eller Elin
Wägner.
Om än begriplig av metodologiska och historiska skäl så är dogmen om de två typerna av
kön skadlig och självmotsägande. Den är självmotsägande därför att begripligheten av dis–
tinktionen förutsätter att det finns minst två andra kön av samma ontologiska kaliber som förutsätts förmedla könets strukturdrama. Den är vetenskapligt skadlig därför att den projicerar
metodologiskt och politiskt tillfälligt relevanta distinktioner på ett olöst men teoretiskt verkligt problem.
Uppfattas motsättningen biologiskt/socialt kön som den primära i könets begrepp så kommer psykiskt och fysiskt kön att krympa i tillskriven betydelse ända intill det att de fattas som
helt överbestämda av de två ur konfliktsynpunkt mer relevanta dimensionerna av kön. Hårdraget har det psykiska könet ingen självständig roll att spela. ”Upplevelsekönet” är en produkt av könsstrukturerande sociala och/eller biologiska krafter. Det fysiska utseendekönet är
på motsvarande sätt en i sig passiv produkt eller avspegling av biologi och/eller social normering.
Men hur vet man att psykiskt och fysiskt kön i denna mening saknar den strukturkraft som
biologiskt och socialt kön antas ha? Beror inte detta på vad man uppfattar som kärnfrågan?
Om frågan är ”vad förklarar kvinnors underordning” så träder onekligen, i sen tid, relationen
mellan biologiskt och socialt kön i förgrunden, sedan det tidiga 1900-talets personlighetspsykologiska förklaringar har fallit i vanrykte. Men om kärnfrågan är ”hur uppkommer individens könsidentitet?” så träder snarare den spänningsfyllda interaktionen mellan det psykiska
och det fysiska könet i förgrunden, medan biologiskt och socialt kön får karaktären av arenor
där denna kamp utkämpas och implementeras. Ställer man frågan om hur individens sexuella
läggning uppstår förefaller man få olika uppställningar av de olika könens inbördes bestämningsrelationer om det är heterosexuell, homosexuell eller någon annan läggning som skall
förklaras. Är homosexualitet uttryck för en naturlig biologisk variation, en speciell psykologisk utvecklingsprocess eller för en socialt institutionaliserad roll? Om frågan gäller när staten
skall bekosta biologiskt könsbyte så duger det uppenbarligen inte att ignorera skillnaden mellan psykiskt upplevelsekön och fysiskt utseendekön. Den samtida goda demokratisk principen
om att vi rättsideologiskt sett är lokala medborgare och universella individer innan vi är vita,
svenska, medelklassiga, heterosexuella män och kvinnor, kanske kan lämna frågan om det är
män eller kvinnor som är mest djuriska, eller mest socialt, psykiskt eller fysiskt konstruerade,
på den moraliska idéhistoriens skräphög. Men den löser inte frågan om varför kön är, syns,
värderas, upplevs och bildas som det gör. Rättsmoraliskt finns det inget kön, men verkligheten har många.
Tårtmodellens bild av de fyra könens rotning i varandra röjer en komplicerad och omstridd
huvudfråga om i vilken grad och mening som fenomen på materiens olika organisationsnivåer
beror av varandra. Celler reproducerar sig själva genom genetiska anläggningsprogram för
fysiska och kemiska komponenter vars fysikaliska egenskaper är en förutsättning för att cellen
skall fungera som den gör. Cellutvecklingen beror såtillvida av fysikens lagar men styrs
uppenbarligen inte av dem. Kan sociala eller kulturella fakta ”reduceras” till sitt psykiska, intentionella innehåll? Det menar ”metodologiska individualister” men det förnekar ”metodologiska kollektivister”. Kan könsrelationerna i samhället återföras på biologiska skillnader eller
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beror de på institutionella normer? Kulturkrafter ställs mot naturkrafter. Hur berättigas säroch likabehandling av personer med olika kön. Här står striden mellan ”essentialismens” idé
om en naturgiven rättsligt bjudande särart eller likhet, mot ”konstruktivismens” idé om kulturellt förvärvade, historiskt tillfälliga och rättsligt godtyckliga skillnader. I vilken grad och
mening kan sociala normer för kön, via sin styrande inverkan på människors psyken också
utöva kontroll över deras biologiska könsegenskaper? Är kroppen en genuin socialisationsprodukt? För feminismens favoriserade föreställning av om två slags kön – det biologiska och
det sociala – finns ett speciellt problem i sammanhanget nämligen ”överdeterminering”. Är
det möjligt att det finns flera var för sig ”tillräckliga strukturbetingelser” för bestämning av
kön på olika nivåer? I könets begreppsstrider morrar dessa frågor om verklighetsnivåernas
inbördes beroenden, reducerbarhet, styrning och överbestämdhet.
En annan omstridd huvudfråga knuten till materiens olika organisationsnivåer gäller vilka
former för determination och därmed för förklaring som vi måste räkna med. En dominerande
hållning föreställer sig en hierarki av determineringsprinciper, motsvarande de fyra världarna
och som vi hänvisar till genom kausala (fysik), funktionella (biologi), intentionella (psyke)
och institutionella (kultur) förklaringstyper. Med bestämningen av ett fenomen som fysiskt,
biologiskt, psykiskt och kulturellt följer en anvisning om vad det är för typ av förklaring som
är adekvat för fenomenet. Det omvända gäller också. Använder vi en viss typ av förklaring
för ett fenomen så impliceras en definition av fenomenets lokalisering i verklighetsordningen.
Grundformen för förklaring av determination på alla fyra nivåerna är att förändringar förstås
som bestämda av olika slags dispositioner hos materien. I fysikens värld är dessa dispositioner
den repertoar av förändringsmöjligheter som är inneboende i den fysiska materien och som
idealt kan beskrivas och generaliseras som fysikens lagar. Gemensamt för de disponerande
egenskaperna hos materien på biologisk, psykisk och kulturell (social) nivå är att de har karaktären av utvecklings- och beteendestyrande program: genetiska beteendeprogram, psykiska
intentionsprogram och socialt institutionaliserade normprogram. Därutöver finns på alla fyra
nivåer förklaringar i termer av regelmässigheter grundade i den dynamiska interaktionen
mellan komponenter i materiella system. Genom valet av förklaringsmönster för programmeringen av kön i det särskilda fallet har vi också lokaliserat fenomenet till en bestämd nivå i
materiens organisation.
Kön kan förstås som är programmerat på alla dessa nivåer och intensiteten i konflikter om
”könets rätta natur” beror på minst tre saker.
För det första på att de politiska och moraliska konsekvenserna av att förstå kön som väsentligen programmerat på biologisk, psykisk eller på social nivå är mycket stora. I en demokratisk och voluntaristisk tid är det socialt konstruerade könet politiskt och moraliskt den
överlägsna formen av determination, beroende på tron att social normering är relativt lätt att
ändra och/eller har en inneboende rättslig godtycklighet. Ett huvudsakligen biologiskt determinerat kön är ur voluntaristisk synvinkel det politiskt mest problematiska eftersom ett sådant
verkar vara oåtkomligt för den fria viljan – en form av ödesbestämning. Tron på en dominerande psykisk determinering av kön flyttar frågan såväl från naturens nycker och det politiska
godtycket till en arena av uppfostran och uppväxtvillkor. Ur individens synvinkel är det visserligen inte uppenbart att det är lättare att påverka ett socialt konstruerat kön än ett biologiskt
bestämt. I praktiken är det numera individuellt och på kort sikt enklare att byta biologiskt kön
än socialt. Fysiskt kön förefaller här vara det moraliskt minst komplicerade könet eftersom vi
med enkla medel kan iscensätta oss som män, kvinnor, blandningar eller som könsobestämda
personer.
För det andra beror den höga akademiska konfliktnivån i könsbestämningsfrågan på att den
tenderar att försätta de tre stora beteendevetenskapliga kunskapssystemen (biomedicin, psykologi, sociologi) i oförsonliga revir- och legitimitetskamper om vem som äger könsfrågan.
Är man tränad i någon av dessa metodologiskt vitt skilda vetenskapsgrenar så blir kampen om
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könets väsentliga determinering direkt inblandad i hävdande av den egna vetenskapens akademiska legitimitet. Den dominerande socialkonstruktivistiska hållningen inom främst amerikansk akademisk feminism sedan slutet på 1980-talet har bidragit med en tendens till akademisk isolering av feminismen genom att klyftan mot de större biomedicinska och psykologiska beteendevetenskapliga systemen blivit så stor att något utbyte inte längre, från ömse
håll, upplevs som meningsfullt. Den öppna akademiska konfliktnivån har minskat, men det är
inget uttryck för växande konsensus, utan tvärtom för ökande intellektuell alienation. Världsbildskillnaderna inom det större beteendevetenskapliga systemet har blivit för stora för en
meningsfull dialog. Dessa förståelseklyftor beror inte på frågans politisering utan snarare på
den extremt framgångsrika akademiseringen av feminismen inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området under de sista 20 åren.
För det tredje vill jag mena att intensiteten i frågan om könets väsentliga bestämning beror
på genuin osäkerhet. Det har ännu inte utvecklats en systematiskt överblickbar och vetenskapligt etablerad bild av hur interaktion mellan de fyra huvuddimensionerna av kön egentligen
går till. Vi kan identifiera många drag i interaktionen men komplexiteten, variationerna och
den historiska föränderligheten i determineringsmönstren gör att det är långt kvar till ett
vetenskapligt genombrott i denna fråga. Det är inte heller helt säkert att ett sådant alls kan inträffa, så länge vetenskapen håller sig inom den generalbild av materiens strukturnivåer (fysik, biologi, psykologi, kultur) som är inbyggd i den vetenskapliga kunskapens organisation.
Denna organisation gör att vi kan vara säkra på att kön är fysiskt, biologiskt, psykiskt och
kulturellt determinerat, men precis hur och i vilka proportioner och enligt vilka interaktionsprocesser förblir gåtfullt. Att fullt ut förena de tre stora beteendevetskapliga traditioner som
gör anspråk på att kunna beskriva determineringen av kön går kanske inte. Detta återstår i alla
fall att se.
Det femte könet då? Vad är det? Räcker det inte med fyra kön? Var kommer det in och
varför behöver vi ett sådant?
Frågan om hur många kön det finns kan inte besvaras utanför ramen av frågan för hur
många kön vi behöver för att kunna handskas intellektuellt med ett visst förståelseproblem.
Såtillvida har Judith Butler, Donna Haraway och Immanuel Kant helt rätt. Kön finns givetvis
”därute” men vad som vi kan veta och säga om det beror på hur vi ser och begreppsbildar
könet ”härinne”. Alla kön är i den meningen lika socialt konstruerade. Simone de Beauvoir
talar om kvinnor som det andra könet inom ramen för en normativ begreppsbildning där det
egentligen bara finns ett riktigt kön – det manliga. Andra begrepp utgår tvärtom från att det
bara är kvinnor som har en suspekt naturalistisk egenskap som kön, medan män är universalistiska människor. Zoologiskt tillhör människan en art som har två kön – hannar och honor –
medan det finns många andra varelser som ur reproduktionssynpunkt har färre eller fler kön.
Grammatiskt har svenskan fyra kön, tyskan tre, franskan två och persiskan ett kön.
Jag har försökt visa att inom ramen för den begreppsbildning som gör gällande att det finns
två kön – det biologiska och det sociala/kulturella – är vi bundna till antagandet att det finns
ytterligare två kön på samma nivå – det psykiska och fysiska. Det femte kön som jag vill
införa är implicerat i läran om de två könen finns där för att lösa problemet om vad det är för
kön som de fyra strukturerande könen strukturerar.
Problemet är klassiskt vetenskapsteoretiskt och framställdes först med klarhet i början av
1900-talet av Heinrich Richert i hans Grenzen der Naturwissenschaftlichen Begriffsbildung.
Huvudpoängen är att förtydiga distinktionen mellan förklaringen av ett sakförhålIande genom
att inordna det under en generell lagbundenhet (”naturvetenskaplig förklaring”) och förklara
det som ett resultat av alla lokala krafters tillfälliga spel (”historisk förklaring”). I feministisk
teoribildning signaleras distinktionen av den under de sista 20 åren ofta använda formuleringen om att ”kön är situerat”. Någon gång kan tanken att kön är historiskt situerat glida samman
med tanken att det är socialt konstruerat. Den riktiga föreställningen om att det individuella
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jagets kön – det femte kön som jag kallar det biografiska – är historiskt situerat, kan förväxlas
med föreställningen att kön väsentligen är socialt eller kulturellt determinerat. Men den historiska situeringen av kön privilegierar inte det sociala könet som strukturkraft.
Det biografiska könet, jagets självidentifierande kön, är det historisk situerade könet, och
således det i viss mening ”enda empiriska könet”. Hur det uppkommit är en fråga för biografisk historieskrivning, inte för de metodologier och förklaringsstrategier som utmärker ”naturvetenskap” i Richerts mening (alltså inklusive psykologi och sociologi). Vad vi vet på förhand
är att dessa strukturkrafter är av fyra slag – fysisk, biologisk, psykisk och kulturell könsbestämning – men deras historiska komposition i den enskildes biografiska könsbildning vet vi
inte mycket om på förhand. Den måste vi undersöka. Det jag inledningsvis skrev om att män
och kvinnor är något vi blir i skenet av normerande sociala processer är därför bara delvis
sant, och det är inte heller precis vad jag tror att Simone de Beauvoir menade med sin berömda formulering. Under vissa historiska betingelser kan den sociala normeringen av kön
spela en helt dominerande roll för det biografiska könets fason. Men inte under andra. Biografiskt blir vi män och kvinnor som en följd av det individuella historiska sammanfallet av alla
de strukturkrafter som bildar kön.
Idén om ett biografiskt kön löser alltså problemet att skilja mellan kön som ett strukturbegrepp och kön som en historisk realitet. Det löser problemet att identifiera och benämna den
arena av manifest empirisk könslighet som de könsbildande krafterna verkar på. Det löser
problemet med att skilja mellan den historiska föränderligheten hos dessa strukturkrafter själva och den historiska föränderligheten hos deras gemensamt komponerade produkt, det
biografiska könet.
Grafiskt kan vi lämpligen placera det biografiska könet i den mångtydiga mitten av kartmodellen ovan. Biografiskt kön är varken natur eller ande, varken levande eller dött. Det är
resultatet av levande och döda krafter, av andliga krafter och naturbundna
Det biografiska könet skapar också en del nya problem. Genom att skilja mellan det situerade jagets biografiska kön och individens psykiska strukturkön får vi gamla svårhanterliga
problem om jagets ontologi och aktör/strukturdistinktionen på halsen. Väl på plats i det teoretiska maskineriet väcks frågan om det biografiska könets egenmakt. Kan jaget välja eller
emancipera sitt kön så att säga utanför ramarna för dess strukturella bestämning? Eller har
jaget, med Stagnelius ord, blott makten att ”till frihet adla detta tvång”? Finns det i jagets
strävan att upprätthålla kontinuitet, legitimitet och förnuftighet i den egna könsbiografin en
strukturkraft som verkar utöver de fyra ordinarie strukturkönen? Om detta suggererar en
jagets fria könsvilja får frågan en sockersöt existentialistisk biton, men den kan lika gärna
suggerera tanken att könet först och främst är en djupt nerspårad biografisk vana.
Jag skall inte försöka besvara sådana frågor här. Min begränsade avsikt i denna text har
varit att förtydliga varför jag är missnöjd med den dominerande feministiska indelningen i
biologiskt och socialt kön. I vissa problemsammanhang kan man klara sig med denna tvåkönslära. Den allmänna begreppsliga verktygslådan för feministisk teori borde dock innehålla
minst fem kön.

Noter
1

2

Den allmänna karaktären av argumentet i denna uppsats motiverar inte en detaljerad notapparat. För
översikter av feministisk begreppsbildning se t.ex. Gemzöe (2005) och Moi (1997). För en närmare
utveckling av den världsmodell som generar fyra slags kön se Beckman (1990: kapitel 12).
Det som i förstone kan verka milt överraskande i denna kategorisering är att kulturens fenomen förstås som
”död ande”. Nu är dock detta en nog så etablerad kulturteoretisk bestämning som Hegel var den förste att
försöka precisera. Kulturfenomenen – institutionerna, symbolsystemen, traditionerna, artefakterna – kan
naturligen förstås som ”stelnad ande”, som mänsklig intentionalitet i en objektiverad och livlös form. All
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kulturell struktur är genealogiskt utflöden av det mänskliga psykets verksamheter, med den är samtidigt den
livsvärld och det fängelse som det mänskliga psyket är instängd i.
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Nicke
Magnus Berg
magnus.berg@isv.liu.se
Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet

Vi får aldrig ifrågasätta att vetenskaplig verksamhet leder till fördjupad självkännedom, en
lyckligare värld och vidgad frihet. Men någon gång kan ändå tvivlet störa denna fasta förvissning.
Det följande är ett slags sång som ibland framförs av den konstiga musikgruppen Desto
Lindström. Nicke är förstås inte Erling Bjurström, utan, just, Nicke.
Nicke…

Nicke har gjort en tabell
Nicke har gjort en modell
Nicke har gjort en tamobell
Nicke har gjort en motadell
och han har skrivit upp den på en lapp
och håller den i munnen som en napp
Nicke har gjort en tabell
Nicke har gjort en modell

Allting mörkt och outsinligt
är nu klart och genomskinligt
allting är exempelvis
stilla, rent och platt som is
han vet vad han ska göra nu
han ska ge sig ut och skrinna
på hans is bastanta hinna
och hans kroppstyngd förorsakar
varken sprickor eller vakar
det påminner om frihet ju!

Ingenting är längre farligt
ingenting är oförklarligt
och han vet vad som är minst och störst
han vet vad som är sist och först
han vet vad han ska göra nu
han ska sluta onanera
och sen ska han aldrig mera
ramla handlöst ner och slå sig
gråta, spy och skita på sig det
påminner om frihet ju!

Nicke…

Magnus Berg (f. 1955) är etnolog och professor i etnicitet vid ISV, Linköpings universitet.
Hans forskning har rört frågor som har att göra med ungdomskultur, migration, det mångkulturella samhället, orientalism, rasism, nationalism och politiska biografier. Han är också medlem i den konstiga musikgruppen Desto Lindström.

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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Kungen av Kurriduttön!
Johanna Bjurström
janna28@hotmail.com
Hudterapeut och homeopat

Jag har alltid varit Pippi Långstrump och min far Kung av Söderhavsön Kurriduttön!
Det är bara fantasin som sätter gränser, för visst är det likt. En dotter som vet vad hon vill
och har sin far som största idol!
Såg upp till min far som en ståtlig man och fortfarande än idag är Pippi stolt över sin far!
Den enda skillnaden är väl att i stället för att åka ut på de sju haven så bar det iväg på de
sju vägarna runt Långared. Jag har fortfarande bilden framför mig, min far sittandes bredvid
Peder i en sidovagn med snusnäsduk och mustaschen som ringlade sig runt munnen – sjuttiotal! Man kan ju inte vara annat än stolt, med en far så ungdomlig och cool!
Jag minns även somrarna på Älvsjöbadet. En bländande vit pappa som spelade fotboll med
mig och min bror Jonas. Han var den bästa fotbollspelaren som fanns då, eller var det något
han lurade i oss, det må vara osagt för det tyckte vi i alla fall, och då har man lyckas som far!
Skrikande bilfärder i en enformig melodi är annars ett tokigt påhitt av min far, eller varför
inte komma dansandes som en svan. Det kan ju förklara varför jag lade ner dansen illa kvickt,
då bilden av en dansande jätte satt på näthinnan och insåg att någon danstalang kunde jag då
aldrig bli!
Jag vet inte om min far har använt mig som ett experiment i sin forskning, men när jag fick
se filmen The Shining med Jack Nicholson vid sex års ålder kan man ju börja fundera, men en
bättre far kunde jag väl inte få. Han har lyckats bra med uppfostran. Jag har lärt mig att man
inte får något gratis här i livet, utan måste kämpa för det och det är väl från honom jag fått
min målmedvetenhet!
Pappa brukar alltid säga till mig att han inte riktigt
förstår att jag kommit över trettiostrecket. Nu när jag sitter här och skriver så inser jag att det inte är femtio min
far fyller utan just sextio! Vart tog de sista tio åren vägen? Min dotter Nathalie som är nio år kom till mig häromdagen frågande: “morfar är inte så gammal väl”? Det
säger ju allt om min far! En ungdomligt snygg far!
Alla sagor slutar ju lyckligt och denna slutar med att
Pippis pappa kommer förbi med motorcykel, kramar om
sin dotter, flirtar med fru Götblad och ställer till med en
stor fest med kockar som spelar och sjunger i köket, för
att sedan dansa svandansen hem till Kurriduttön igen!
Ett stort grattis till dig pappa på din stora dag!
Stora kramen
Janna
Johanna Bjurström (f. 1976) är Erling Bjurströms dotter och driver ett eget företag inom medicinsk hudvård.

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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Hälsning från en son
Jonas Bjurström
jonasbjur@hotmail.com
Fotbollsspelare

Det är närmare 25 år sedan du lärde mig att jonglera på grusplanen vid Noltorpsskolan i
Alingsås. Jag kommer ihåg det som om det vore igår. Jag vet inte hur många timmar vi avverkade där men det är några speciella minnen som aldrig kommer suddas ut. Det absolut starkaste minnet är när bollen sparkades över staketet och in bland brännässlorna, vilket gjorde
det nästan omöjligt att få tag på den. Det du gjorde då var att vräka eller kanske till och med
brotta ned ett mindre träd, vilket du använde som hjälpmedel till att fiska upp bollen. Efter det
var du som en superhjälte för mig och jag kommer ihåg att jag berättade den inför storögda
klasskamrater.
Ett annat starkt minne är alla de oändligt stora och lite skrämmande MC och raggarträffar
jag och Johanna fick följa med på. Eftersom jag var en aning disträ som barn förstod jag
aldrig riktigt att vi var på de stora mässorna på grund av att du studerade deras beteenden. Det
var först för några år sedan, då jag nämnde någonting om att du var knutte som ung som jag
fick alla fakta på bordet och rättade till ett par saker i huvudet.
Nu har jag fyllt trettio år vilket gör att du är dubbelt så gammal som mig. På något konstigt
sätt har vi ändå lyckats få samma musiksmak. Jag har säkerligen blivit färgad vid tidig ålder
genom hjälp av gitarrer, grammofonspelare samt ett evigt tjatande om att ”Tiderna förändras”
och att ett ”Hårt regn skall falla”. Ett klassiskt fall av miljöskada kan tyckas om än av det
lindrigare fallet.
När jag var liten var jag som sagt lite i min egen lilla värld. Jag hade bevisligen mycket att
tänka på, oftast var det någon fotbollsmatch jag låtsades spela. Det var därför inte så konstigt
att jag helt plötsligt, när vi gick på stan, kunde kläcka ur mig: -Är vi i Göteborg eller
Stockholm nu? Till svar brukade jag oftast få ett oändligt skratt som försatte mig i fortsatt
ovisshet, tills jag åter började fantisera om VM-finaler som utspelade sig i en obestämd framtid.
Nu har du precis blivit farfar och nu är det jag som får sätta reglerna och bestämma vad
som är rätt och riktigt åt ett barn. Eftersom jag tycker att jag har blivit en vettig människa med
humor och skrattet nära till hands, kommer jag nog spinna vidare på den Bjurströmska barnuppfostringslinjen.

Jonas Bjurström (f. 1979) är Erling Bjurströms son. Han har sedan 1998 varit professionell
fotbollsspelare i klubbar som IFK Norrköping, Västra Frölunda, Trelleborgs FF, Esbjerg FB
(Danmark) och nu i BK Häcken. Han har representerat Sverige i ett tiotal U21-landskamper.

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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Storasyster minns
Reidun Bjurström
Journalist emeritus

Detta är en systerlig berättelse om en återfallsförbrytare, som kom att bli sambo med Stockholms länspolismästare. En gång blev han tagen för att vara Clark Olofsson…
Allt började på Garströms Konditori i Lidköping. Där satt Fader Allan och jag och fikade, vid
lunchtid den 13 september 1949. Då kom Garström själv och meddelade att redaktör Bjurström, Skaraborgs Läns Tidnings lokalredaktör i staden vid Vänern, hade telefon från BB.
Den nyblivne fadern kommer glädje strålande tillbaka och säger:
– Reidun, du har fått en lillebror!
Till yttermera visso hade doktorn berättat att gossen fötts med garden uppe, slående lik Joe
Walcott, världsmästaren i tungvikt.
Härligt att höra för Bjurström senior som varit Skaraborgsmästare i weltervikt 1933!
Men alls inte vad den nyblivna systern ville höra.
– Nä! Du ljuger, skrek jag. Jag skulle få en syster. Det har mamma lovat.
Tre dagar senare fick jag scharlakansfeber, troligen orsakad av chocken, och fördes till isoleringsrum på lasarettet. Där man fick kommunicera med föräldrarna genom en glasruta. Nästa
chock kom när Allan i bilen hem, tio dagar senare, sa att jag måste bo en vecka hos tant Vanda, för att inte bäbisen skulle smittas. På den nivån stod läkekonsten 1949. Inte var det något
fel på extramormor tant Vanda, den biologiska bodde i Göteborg, men jag ville HEM. Och det
var den där skitungens fel att jag inte fick det. Honom skulle jag inte befatta mig med, så sju
år jag var.
Återbördad till familjens lägenhet fördes jag motvilligt fram mot krabaten som låg och
jollrade på vår dåvarande och stora röda soffa. Vägrade först att titta på honom, minns det
som igår. Men när jag väl gjorde det, smalt mitt förhårdnade hjärta på en sekund. Han var det
sötaste jag dittills hade sett!
Så flöt åren på, som tiden brukar gå. Allt var ganska frid och fröjd. Tills ungen gick i 3-4:an
men inte hade lärt sig stava. Citat ur ett brev till moster Svea i Göteborg:
“Kära Svea. Hur har du det på sjukhus. Jag ska för söka sy en duk åt dej. är dåktårn
snälrign til mej. Jag ska gå och sjuna i surkan i mårgårn med skollan. Jag har varit stuk i en å
ett halt veka. Jag sköte lära mig att stika å virka men det gik åt sogen. Ska göta (Sveas
tvillingsyster och gift med en dansk,) åka til damark. Jag vil åka til Göteborg.”
Det här kunde vi tre andra i familjen inte förstå. Ingen hade haft liknande problem. Var det
en bortbyting vi närt vid våra barmar? Men vi gjorde ingen stor sak utav det, så som varande
duktiga barnpsykologer redan på 50-talet. Satte nog vårt hopp till stödundervisningen.
Så en dag, vid middagen, sa gossen: – Idag fick jag en knäpp i skallen, och plötsligt förstod
jag hur det hänger ihop med stavningen!
Jaha, tänkte vi. Trot den som vill. Men faktum kvarstod. Från ena dagen till den andra
stavade Erling Bjurström, 11 år gammal, helt korrekt. I sanning märkligt.
På tal om ovan nämnda chocker, fick pojken själv en ordentlig sådan som 13-åring. Kom han
inrusande i hallen från skolan och hojtade:
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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– Får jag två halver mä ost!
Mor Astrid stod vid spisen och kokade tio liter lingon till sylt, kunde gå inte gå ifrån utan
sa bara att det inte fanns en brödbit i huset och att sonen själv fick gå till Socker Bagarn och
handla.
Vad var nu detta? Köpa själv? Var 13 år av oavbruten service bara borta? Men hungern
hade ingen lag. Med tunga steg och tankar gick killen 100 meter bort till räddningen och bad
om “två halver”.
– Två halver? Det har vi inget som heter!
– ??? Men dom ligger ju där! Sade och pekade uppåt väggen.
– Jaså, du menar halvgrova kakor.
Det visste han inte att han menade, men fann sig i sitt öde.
16 år gammal tröttnade Erling, Plutten familjärt kallad ända upp i 20-årsåldern, på att spela
fotboll i Västgötalaget för juniorer. Föga anande att sonen Jonas en dag skulle bli Allsvensk.
Cirka tio år senare nekade den unge mannen att medverka som en kugge i det svenska försvaret och dömdes till en månad för vapenvägran på Melleruds öppna fångvårdsanstalt. Då var
syster stolt över bror. Denna månad betraktade han som ett intressant studiebesök, men påspädningen med två månaders skogshuggning var inte lika roligt.
Nyss utsläppt, greps han av polis på en uteservering på Avenyn i Göteborg, misstänkt för
att vara Clark Olofsson, som var på rymmen. Det tog cirka 20 minuter att övertyga polismakten om att look-alike Bjurström inte var Olofsson. Å andra sidan togs han av misstag, som nyanställd på Statens Ungdomsråd och vid första lunchen med kollegerna, av en förtjust kypare
för att vara den kristne sångaren Viktor Klimenko. Underliga äro Herrens vägar.
Under årens lopp har jag fått skåda den ena publikationen efter den andra av brorsans hand.
En gång skummade jag en nyutgåva och menade att det ser väl bra ut. Det vill säga att jag
fattade ingenting av dessa lärda ord.
– Fast, sa jag. Jag förstår inte vad den tjocke kinesen Mao har med detta att göra?
– Vad menar du??
– Det står ju här, m.a.o.
Har alltid varit anti förkortningar som bl.a och m.m. T.ex.
– Du är ju dumm i hövvet!
Må så vara, men ialla fall. Förkorta icke!
Detta märkesår, anno 2009, träffade den blivande 60-årsjubilaren en gammal skolkamrat som
sa att han hade hört att Erling var professor.
– Då måste du ju vara ett geni. Men, tillade han med något tomt i blicken; Jag har aldrig
uppfattat dig som särskilt intelligent!
Instämmer. Bakom denne store lillebror står en förvånad liten storasyster.

Reidun Bjurström (f. 1942) är Erling Bjurströms storasyster. Hon har pensionerats från 45
års arbete som journalist, senast vid Alingsås Tidning.
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En kväll på Klubb Sunkit: När lågt blir högre
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Det är trångt i den lilla källarlokalen. Ölen flödar i baren. Folk trängs kring de fåtal bord som
är placerade utmed väggarna. På dansgolvet rör sig män och kvinnor i blandade åldrar till
musiken som spelas. Volymen är hög, men inte för hög. Står man tillräckligt tätt är det
möjligt att samtala utan att skrika. Det skulle kunna vara vilken klubb som helst om det inte
vore för vissa detaljer. Inredningen är minst sagt brokig. I baren rullar en gympingvideo med
Jane Fonda, barstolarna är designade som mjölkkrukor, försedda med skinnsittsar, från taket
hänger uppochnedvända fönsterlampor. Ett cykelstyre är placerat vid öltapparna, somliga lysrör har försetts med flugpappersliknande hölje i grönt och orange. Men det är framför allt musiken som får den oinvigde att höja på ögonbrynen.
Efter Skånska Tjejer med dansbandet Schytts kommer
det stalinistiska Göteborgsbandet Knutna nävar med
Det lär oss historien, som sedan följs av Kung Fu Taistelee, med den finske popsångaren Frederik. Klubbgästerna dansar lika entusiastiskt till alla låtar och
många sjunger med.
Det är en måndag i maj. Vi befinner oss på Klubb
Sunkit på Södermalm i Stockholm. Efter att ha värmt
upp med mat och dryck på den klassiska vitlöksrestaurangen Bröderna Olsson går vi vid åttasnåret ner i
källaren där Klubb Sunkit håller till. Den trånga lokalen består av två små rum och erbjuder ett fåtal sittplatser, de flesta redan upptagna även om det ännu är
glest bland gästerna. Här samsas vitlöksdoft med den
lite kladdiga lukten av gammalt öl. I det lilla inre
rummet vid sidan av baren där vi finner några platser
lediga tittar Rambo och Vampirella ned på oss från
Osannolik lampa på Klubb Sunkit.
väggarna. Vårt bord är en likkista. Från taket hänger
en ensam liten lampa. Vi tycker att den är osannolik.
Alla väggar är helt täckta av affischer, dekaler och obskyra föremål. I den bortre änden av
det större rummet finns en bar. I mitten ett dansgolv. Efterhand blir det allt svårare att få plats.
Vad vi förmodar är stamgäster
dyker upp när klockan närmar
sig halv elva. Då släntrar också
män (pojkar?) med säckiga jeans
och slappa mössor in. Vi misstänker att de är under åldersgränsen, som är 20. I baren i
källaren ökar försäljningen av öl
och i baren på restaurangvåningen ökar uppenbarligen försäljningen av olika sorters shots –
Bröderna Olssons specialitet vid
sidan av vitlöken. Shotsen balanseras på brickor nedför källartrappan, av somliga med allt
vingligare steg.
I början av kvällen spelar en Inredningsdetalj.
gästdiscjockey musik i baren på
Klubb Sunkit. Hans urval består till stor del av ganska skränig musik av rock- och punkkaraktär. För den oinvigde är det svårt att avgöra i vilken grad musiken är att betrakta som ett
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slags punksunk. Texterna, som ofta är viktiga, är svåra att urskilja. Det märks också på publiken att den valda musiken inte motsvarar förväntningarna. När klubbens grundare Magnus
Ny-Magnum Nilsson och Burt von Bolton så småningom tar över händer något. Stämningen
stiger. Något som man väntar på händer. Rätt musik kommer.
Det är ganska lätt att dra slutsatser om vilka som är stamgäster. De kan nämligen texterna
till flertalet av låtarna och jublar igenkännande i början av många ”hits”. Bland de gäster vi
särskilt lägger märke till finns mannen med de tighta schackrutiga byxorna och krusig hockeyfrilla, killen i röd T-shirt med trycket ”Klubb Sunkit” på framsidan och ”Fuck Stureplan”
på baksidan och den unge mannen med tjockt lockigt hår och tweedkavaj som fåfängt söker
två kvinnors uppmärksamhet på dansgolvet. Han flirtar. De sjunger med och låtsas som inget.
Vid tiotiden har den lilla lokalen fyllts med folk och många dansar. Låtar som Jan-Öyvind
Swahn med Brita Borg och Runka mig med vita handskar på med Johnny Bode är stora
publikfavoriter. Allt fler sjunger med. Den sistnämnda låten är en del av ett stim av låtar i
samma ekivoka stil, inspelade av sunkitlegenden Johnny Bode på 1960- och 1970-talen. 1
Därefter spelas en rad låtar av ett nytt fynd på sunkitscenen, Jeanette Lidén, vars minst sagt
märkliga musik har fått spridning med hjälp av Internet. På Myspace kan man bland annat
lyssna till hennes smäktande ballad Älskade Bernt från 2008. 2

Högtryck på Klubb Sunkits dansgolv.

Strax före midnatt måste vi lämna huvudstaden och Klubb Sunkit för hemresan till Östergötland och Norrköping. Stämningen är nu hög. Gästerna trängs. Till tonerna av Christer Sjögrens schlagerdänga I love Europe ger vi oss ut i Stockholmsnatten omtumlade av intryck.
Det är med dessa som bakgrund vi nu avser att diskutera hur man kan förstå vad sunkig musik
är och vad Klubb Sunkit står för.

Sunkadelicans rötter – en sunkig medieutveckling
Först vill vi försöka placera in Klubb Sunkit i en kulturell kontext. Klubben drivs av Burt von
Bolton och Magnus ”Ny-Magnum” Nilsson, som startade den 1996. Klubbkvällarna hålls i
källaren på Bröderna Olssons restaurang första måndagen i varje månad. Klubben har fri entré
och åldersgränsen är tjugo år. Sedan några år är Sunkit också en webbtidning som publicerar
artiklar och nyheter kring artister och företeelser (www.sunkit.com). Där kan vänner av sunkig musik även köpa skivor, få veta vad som är på gång och prenumerera på ett nyhetsbrev.
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”Helt klart roligaste klubben i stan.
Längtar till varje gång det är. Tips
bara, lär dig några av texterna innan.
De blir så mycket roligare om man
kan sjunga med.”

På www.sunkit.com slås grunden fast för vad det
hela handlar om: ”Sunkit: Om udda och bortglömd
populärmusik”. Intresset för udda musik är inget nytt.
Under 1970- och 1980-talen förekom regelbundet
(Kommentar på PåStan.nu radioprogram som ägnade sig åt obskyra och märkliga
Hhttp://www.pastan.nu/klubb/sunkitmusikaliska inspelningar. Framför allt var Lasse
1 47958H)
O’Månsson och Bengan Wittström föregångar på området i program som Bättre Sänt Än Aldrig och Plattetyder. Flera av de artister som förekom i
dessa program spelas idag på Klubb Sunkit. Framförallt var det musik med betydande
musikaliska begränsningar som framfördes i dessa program. Den komik som uppstår i glappet
mellan vilja och förmåga stod i fokus i
radioprogrammen.
Uppsvinget för sunkadelica som fenomen
under senare år måste dock förstås i ett vidare perspektiv. Det är antagligen ingen slump
att Klubb Sunkit grundades 1996 – just som
Internet började slå igenom på allvar i Sverige. Internet har gynnat intresset för den
sunkiga musiken på två sätt, dels genom
möjligheten att dela med sig av udda inspelningar och bortglömda artister, dels genom
att många amatörmusiker får en kanal för att
sprida sina alster. Den svenska sunkadelicarörelsen kan ses som en del av ett internationellt fenomen som brukar gå under beteckningen Incredibly strange music. 3 Ibland talas också om outsidermusik, vilket kan beteckna en del av det som spelas på Klubb
Sunkit.

Skapandet av en sunk-kanon
Klubb Sunkit har haft en ledande roll i det Magnus ”Ny-Magnum” Nilsson och Burt von Bolton –
svenska intresset för sunkig musik. Då klub- Sunkadelicakonnässörer och Klubb Sunkits grundare.
ben funnits några år spreds två inofficiella
samlings-CD, Suncadelic I och II, bland stamgästerna. Detta bidrog till att fenomenet fick
ytterligare spridning och skapade samtidigt en ”kanon”, det vill säga en måttstock för vad som
ska betecknas somsunkadelica. I ett försök att ringa in vadsunkadelica egentligen är – med
utgångspunkt i det som spelas på Klubb Sunkit – kan musiken delas in i ett antal
underkategorier:
‐

‐

Outsiders – Denna kategori spänner över ett brett fält av artister som ger uttryck för
varierande grad av musikalitet men som har det gemensamt att de ständigt, eller i någon fas av sin karriär, gjort inspelningar som skulle kunna beskrivas med orden ”hellre
än bra”. I många fall handlar det om att resultatet inte överensstämmer med den ursprungliga intentionen. I andra fall handlar det om att musiken utmanar etablerade
kvalitets- och genreföreställningar. Exempel på artister i denna kategori är Dean Milan, Anna-Lisa Ingemansson, Sixten Jansson och Jeanette Lidén.
Svenska dansband och svensktopp från framför allt 1970-talet. Pretentiösa eller förment humoristiska (inte sällan sexistiska) texter i kombination med trallvänliga melodier är basen i denna genre. Hit hört också svenska (eller finska) översättningar av
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‐

‐

engelskspråkiga hits. Exempel på denna genre är Tänk att va Lektyrfotograf med Paul
Dennis, Ville med Jan Hammarlund och Ta din reggae en gång till med Flamingokvintetten.
Smal humor – musik med uppenbar humoristisk udd men som uppfattas som udda eller smal i tema eller uttryck – hit kan man räkna såväl Brita Borgs Jan-Öyvind Swahn
(1969) som Doktor Kosmos Mobbaren (1996).
En ytterligare genre som ofta tangerar de tre föregående är kändisars musikaliska
försök, det vill säga det blandade resultatet av att idrottsmän som Ricky Bruch och
Pernilla Wiberg eller skådespelare som Samuel Fröler och Inger ”Pippi” Nilsson gör
inspel i olika musikaliska genrer.

Även om det finns musik som inte går att passa in i ovanstående kategorier, täcker de in merparten av det som spelas på Klubb Sunkit.

Nostalgi – Ironi – Sympati
I sunkadelicakulturen kan tre huvudspår skönjas som ringar in fenomenet och dess betydelser.
För det första finns ett nostalgiskt drag som främst tar sig uttryck i intresset för svensk musik
från 1960- och 1970-talen. B-sidor från svenska dansbandssinglar, bortglömda svensktoppslåtar och obskyr postordermusik som Bordellmammas visor har en tydlig nostalgistämpel. Det andra spåret är ett ironiskt drag. Genom att
upphöja viss musik till ”bra musik” med tydliga citationstecken markerar man en ironisk hållning till kulturella uttryck.
Nostalgifaktorns tidsaspekt och ironifaktorns avståndstagande kan sammantaget förstås som en slags kronologisk
imperialism, det vill säga fascinationen inför uppfattningen
att detta en gång ansågs ha ett värde som vi idag har förkastat. Det tredje spåret tar delvis udden av denna distansering till musiken: ett sympatiskt drag som är ironins motpol.
Det sympatiska draget innebär ett hyllande av den musik
och de artister som tycks trotsa Jantelagen. Tron på den
egna förmågan och genomförandet av musikaliska idéer
Gymping med Jane Fonda i baren
på Klubb Sunkit.
som trotsar vedertagna smakuppfattningar fungerar gränsöverskridande och befriande.
De tre spåren nostalgi – ironi – sympati finns inbaDatorn, datorn, datorn, datorn
är en utmärkt grej
kade i hur sunkadelicakulturen kommuniceras och reDatorn,
datorn, datorn, datorn
produceras socialt och estetiskt. Genom möjligheten att
är en utmärkt grej
kombinera triaden fungerar sunkadelican som en såväl
En hårddisk finns där inne
personlig som social identitetsmarkör. I linje med detta
Den har ett utmärkt minne
Den många filer har
kan sunkadelican även ses som ett slags musikens motDatorn,
datorn, datorn, datorn
ståndsrörelse. Precis som 1970-talets proggrörelse hylär en utmärkt grej
lar sunkrörelsen devisen ”alla kan spela” samtidigt som
(Magnus Raltevik– Datorn, datorn,
det innebär ett avståndstagande från uppblåsta musikflitigt spelad på Klubb Sunkit)
jippon à la Melodifestivalen – när prålet skalats av är
det som återstår ibland i paritet med det som spelas på
Klubb Sunkit.
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Från kult till mainstream?
Sunkadelica framträder som en subkulturell företeelse i den bemärkelsen att det samlar en
liten men hängiven krets. Företeelsen kan också ses ur ett konnässörsperspektiv; vad som är
att betrakta som sunkadelica definieras av kännare, ofta kopplat till en samlarvurm – presumtiv sunkadelica finns att upptäcka och definiera i loppmarknadernas LP-lådor. Sedan Klubb
Sunkit startade 1996 har dock sunkadelicans roll och dess relation till det svenska medie- och
musiklandskapet ändrat karaktär. Bland annat har dansbandsmusikens status som kulturyttring
förändrats, vilket placerar en del av den musik som spelas på Klubb Sunkit i ett nytt ljus.
Klubb Sunkits grundare har i viss utsträckning själva bidragit till denna utveckling genom
spridningen av ett ironiskt-nostalgiskt perspektiv på dansbands- och schlagergenren. Redan
1992 framförde den fiktive smörsångaren Loke Martinzon (Jonas Inde) schlagerparodin Minnen från igår – skriven av Burt von Bolton (då Svenzon) – i TV-programmet I manegen med
Glenn Killing. År 2004 gjorde gruppen Alcazar en cover på Minnen från igår som pausnummer i den svenska uttagningen till eurovisionsschlagerfestivalen, vilken fick stor spridning
bland annat via Youtube. 4 Medan Minnen från igår från början är en parodi som efterhand
flyttats över till nya sammanhang är dansbandslåten Mustaschen ett ännu tydligare exempel
på hur den smala sunkadelican når en allt bredare publik och samtidigt mixas med andra musikaliska kontexter. Mustaschen med Thore Callmars Orkester var en b-sida på en singel från
1972 som hittades av Klubb Sunkits grundare och
Men då kommer han med mustaschen
lyftes in på den första av de två Suncadelic-samoch bugar och ber om en dans
lingarna som spreds för att dra publik till Klubb
Ja då kommer han med mustaschen,
dom andra dom har ingen chans
Sunkit. 5 Mustaschen spreds ytterligare i början av
2000-talet då den spelades i radioprogrammet Så
(Thore Callmars Orkester – Mustaschen (1972))
funkar det. I ett dagligt inslag kallat Kvart i 2-dansen spelades ”det främsta från dansbandens gyllene epok 1970-1975”. Inslaget resulterade i
CD:n Kvart i 2-dansen 2003 som fick stor uppmärksamhet. 6 Hösten 2008 framfördes Mustaschen av Pernilla Wahlgren i SVT:s fredagsunderhållning Doobidoo. 7
Mustaschens väg från bortglömd singelbaksida till bred familjeunderhållning hänger samman med en allmän renässans för dansbandsmusiken som också har en nostalgisk-ironisk
vinkling. SVT:s dansbandstävling Dansbandskampen som vanns av dansbandet Larz-Kristerz
i sjuttiotalstypiska scenkläder, intresset för gamla dansbandsvykort 8 och insändare i dansbandstidningen Får jag lov 9 visar att dansbandsmusikens uppsving
”Hur har det blivit så här
också delar genren i en nostalgisk-ironisk gren och en traditionell
– att halva svenska
folket är tondöva. […] Är
danskulturgren. I den förra står show, scenkläder och ett ironiskt
själv spelman och har
förhållningssätt i fokus medan den senare fokuserar på dansen och
dansat allt från polskor
musikernas skicklighet. Frågan är vad som händer med sunkadelitill bugg i 35 år. Efter ett
can i en utveckling där den allt tydligare mixas med en mainpar takter med Larzstreamkultur som den kan ses som en reaktion mot.
Kristerz sångare
häpnade jag. Får man
sjunga så falskt och
ändå gå vidare i
konkurrens med
proffsiga sångare?”

En smakgemenskap

Subkultur och motkultur är begrepp som spelat en central roll i den
brittiska cultural studies traditionen, som framför allt utgår från
den så kallade Birminghamskolan. 10 Intresset för ungdomskulturer
(Insändare i tidskriften Får jag
lov 1/2009)
var starkt bland skolbildningens forskare, och man riktade framför
allt uppmärksamheten mot de ungdomsgrupper som växte fram i
Storbritannien under efterkrigstiden. Man började studera mods, punkare, rastafaris, bikers,
skinheads och hippies.
Inom Birminghamskolan var klass en helt central analytisk kategori. För att förstå ungdomskulturen, menade man, måste denna sättas i relation till förekomsten av en hegemonisk
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medelklasskultur och en underordnad arbetarklasskultur. Inom såväl medelklassen som arbetarklassen utgör ungdomen en generationsspecifik särgrupp som utvecklade en egen delkultur.
Delkulturen – ungdomskulturen - både utmanar och reproducerar den klasspecifika föräldrakulturen. Birminghamforskarna gjorde en åtskillnad mellan sub- och motkultur. Uppkomsten
av motkulturer representerade en kris inom medelklassen, medan subkulturer uppträdde som
en reaktion och lösning på arbetarklassens underordning. ”Sub- och motkulturernas uppkomst
bottnade alltså i specifika problem i deras respektive klass- och föräldrakulturer och i maktförhållandet mellan dessa kulturer, sammanfattar Erling Bjurström. 11
Någon sub- eller motkultur i Birminghamsskolans mening är knappast sunkadelican. Ett
begrepp som förefaller mera fruktbart för att förstå sunkadelican är i stället fankultur. 12 Fankultur hör till gemenskaper av ett nytt slag, som under senare år väckt ungdomskulturforskarnas intresse. Det kännetecknande för dessa nya gemenskaper är att de inte i främsta rummet är
präglade av klass, utan snarare är en följd av vad många, häribland Ulrich Beck, karaktäriserat
som en fortgående individualiseringsprocess i samhället, en ”friställning” från det industriella
klassamhällets grundläggande sociala strukturer. Betydelsen av familj, plats, sociala klasser
och sociala rörelser försvagas och i stället är individen hänvisad till att själv välja sitt liv och
sin identitet. ”I ökad utsträckning måste var och en välja mellan olika alternativ, inklusive
vilken grupp eller subkultur de vill identifieras med. […] I denna mening betyder individualiseringen en variation och differentiering av livsstilar och livsformer som står i motsättning till
tänkandet bakom storgruppsamhällets traditionella kategorier – d.v.s. klasser, stånd och social
stratifikation”, skriver Beck. 13 Fankulturer, påpekar Bjurström, har ofta en global spridning.
Medlemmarna förenas av ett starkt engagemang för olika musikartister, populärkulturella produkter, genrer, stilar eller medieinnehåll. Enligt Henry Jenkins, som Bjurström bygger på, utmärks fankulturen av ett särskiljande receptionssätt. Det handlar om en profilerad tolkningsgemenskap och en delad konstvärld. Fankulturen är uppbyggd som ett sammanhållet nätverk
som förenar producenter och konsumenter via produktions- distributions- och konsumtionskedjor och samtidigt tillhandahåller kriterier för estetiska värderingar. 14
Sunkadelican är tveklöst ett distinktivt receptionssätt och en tolkningsgemenskap. Däremot
kan den inte karaktäriseras som ett sammanhållet nätverk som förenar producenter och konsumenter via produktions-, distributions- och konsumtionskedjor. Utmärkande för sunkadelican är i stället frånvaron av ett sådant nätverk. Det finns artister som helt avsiktligt gör
sunkig musik för lyssnare som särskilt uppskattar denna, men lejonparten av all musik som
räknas till sunkadelican är inte ursprungligen avsedd för en sunkadelicapublik. Tvärtom. Den
har sin första hemort i många olika populärmusikgenrer. Producenterna av sunkadelican är i
stället kännarna och samlarna av – exempelvis – bortglömd dansbandsmusik. 15 Sunkadelican
distribueras i första rummet genom Klubb Sunkit, klubbens hemsida och CD-utgivning. Den
produceras av konnässörer; centrala gestalter är Klubb Sunkits båda grundare.
Konsumenterna av sunkadelican kan bli producenter av densamma, förutsatt att det finns en
god förtrogenhet med genren. All dålig musik är inte sunkig. Det är inte heller all musik där
parodieringen av populärmusiken spelar en central roll, till exempel platsar inte Povel Ramels
musik i sunkadelican.
Väl avgränsade och lätt identifierbara subkulturer kännetecknas av en stark stilgemenskap,
en stark smakgemenskap, en stark sociokulturell gemenskap och av en stark intressegemenskap. Sunkadelicans anhängare däremot kännetecknas av en otydlig stilgemenskap, en tillfällig sociokulturell gemenskap, en svag intressegemenskap men en stark smakgemenskap.
Det är smaken för ”dålig” och ”låg” musik som förenar fansen. Distinktionen mellan ”lågt”
och ”högt” har sedan 1800-talet spelat en stor roll för klassificeringen av teater, litteratur,
konst och musik, för att nämna några exempel. Den ”höga” kulturen har definierats i motsats
till den ”låga” i en tydlig värdehierarki. I regel har den ”låga” kulturen associerats med den så
kallade masskulturen, eller populärkulturen. Varken ”masskultur” eller ”populärkultur” är
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entydiga begrepp, men här är inte platsen att närmare fördjupa en diskussion kring detta. Viktigare i det här sammanhanget är tanken om att en traditionell värdehierarki med avseende på
kulturalster och kulturyttringar har luckrats upp i det senkapitalistiska samhället. Åtskillnaden
mellan ”högt” och ”lågt” har spelat ut sin roll, menar flera inflytelserika kulturforskare. Litteraturvetaren John Frow lyfter fram följande anledningar: A) Högkulturella verk produceras i
samma former som lågkulturella och är infogade i samma marknadssystem. Högkulturen är
en specialiserad masskulturell genre, vid sidan om andra (Svenska Akademien representerar
med samma logik en delkultur bland andra 16 ). B) Man kan inte längre identifiera högkulturens bärare som stående i centrum av det allmänna kulturlivet. (Maktförhållandena är med
andra ord numera inte lika tydliga som exempelvis under den tid när Fredrik Böök uppträdde
som allsmäktig smakdomare och i huvudstadspressen bestämde vad som god respektive dålig
litteratur 17 ). C) Klasskillnader i kulturkonsumtionsmönstren kan inte bestämmas på något entydigt sätt. Alla konsumerar populärkultur, i synnerhet via TV-mediet. D) Det senkapitalistiska samhällets kulturella estetik domineras typiskt av genreöverskridanden och blandningen av ”högt” och ”lågt”. 18
Kan sunkadelican och Klubb Sunkit tolkas som ett uttryck för att distinktionen mellan
”högt” och ”lågt” spelat ut sin roll? Svaret är både ja och nej. Ja, därför att sunkadelicapubliken knappast förlorar i kulturell och social prestige genom att den intresserar sig för, eller
hänger sig åt, musik som är ”låg”. Nej, därför att sunkadelican inte utmanar en hävdvunnen
smakhierarki. Tvärtom, kan man påstå att sunkadelican lever av polariseringen mellan ”högt”
och ”lågt” och härigenom speglar att den inte har spelat ut sin roll, såsom Frow och andra
menar. Utan de smaknormer som definierar viss musik som ”dålig” skulle Sunkadelican troligen förgäves söka sin publik.
Försvarare av tanken om att det i absolut mening finns bättre och sämre musik, inte en
massa smakriktningar med olika bärare, behöver inte oroas av sunkadelicans utbredning. Anhängarna säger inte att musiken är bra utan att den är rolig eller ”osannolik”. Sunkadelican är
en lek. Den är i hög grad intellektuell. Sångtexterna spelar en avgörande roll och det gäller att
kunna texterna och sjunga med. Urvalet av sunkig musik förutsätter omfattande kunskaper om
1900- och 2000- talets populärmusik, dess olika genrer, utövare, stilimitatörer och gränsöverskridare. En hypotes, som inte kan prövas här, är att producenterna av sunkadelica som
privatpersoner har en enligt de gällande normerna kvalificerad och kräsen musiksmak.
I leken finns också allvar. Sunkadelican är allvarlig så till vida att den sympatiserar med
utövarna av musik som trotsar all beskrivning. Den vill värna det som inte är perfekt, det som
är ofullständigt eller har ett löjets skimmer över sig. Det gemensamma skrattet är inte
föraktfullt och nedlåtande utan ömsint mot det dåliga och banala. Det låga blir aningen högre.
Sunkadelican och Klubb Sunkit både bekräftar och skrattar åt ”den goda smakens” primat.

Noter
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

T. ex. Bordellmammas visor (1968) (http://www.sunkit.com/johnny-bode/)
Jeanette Lidén på Myspace (http://www.myspace.com/jeanetteliden).
Se t. ex. http://www.artandpopularculture.com/Incredibly_Strange_Music
Klipp på Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=7MSHveV22qU).
Klubb Sunkits hemsida (http://www.sunkit.com/da-kommer-han-med-mustaschen-igen/).
”Du behöver bara köpa en skiva i vår” Per Bjurman i Aftonbladet 17 mars 2003
(http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/perbjurman/article128129.ab).
Klipp på Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=7ykTcKis08U).
Se t.ex. gamlavykort.nu (http://www.gamlavykort.nu/artiklar/dansband/).
Insändare i tidskriften Får jag lov (1/2009: 6-7).
Thomas Johansson & Fredrik Miegel (1996: 175-184).
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11
12
13
14
15
16
17
18

Bjurström (1997: 73).
Bjurström (1997: 119).
Beck citerad i Bjurström (1997: 118).
Sammanfattning av Jenkins i Bjurström (1997: 119).
Jfr Bjurström (2002).
Se Engdahl (2006).
Se Nordin (1994).
Frow (1995). Jfr Persson (2002).
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Mats Brusman (FD) är forskarassistent vid Tema Q och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Hans forskning berör främst stadsplanering
och urban utveckling. Han disputerade 2008 med avhandlingen Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter.
Anna Eskilsson (FD) forskar och undervisar i historia vid Linköpings universitet och har ett
särskilt intresse av modern historia. Hennes fokus omfattar frågor från landsbygdens utveckling till stadsplanering, men hon är också intresserad av metaperspektivet: hur historia brukas
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i samhället. Ur det perspektivet har hon i sin doktorsavhandling undersökt hembygdsföreningar i Sverige: På plats i historien: Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet (2008).
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Att platsa som skateboardåkare:
Om affektivt lärande i sinnliga rum
Åsa Bäckström
asa.backstrom@buv.su.se
Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Elspeth Probyn står längst fram i salen. Hon är huvudtalare vid Nya Zeelands sociologiska
förenings årliga konferens, som detta år hålls vid Otago University i Dunedin. Det är november 2008 och vår. Svulstiga rosor sprider parfymerade vindpuffar kring de äldre tegelbyggnaderna där de flesta av sessionerna hålls. Probyn inleder med att berätta om det fatala misstag
hon gjort med sin digitala presentation. Något gick snett i nedladdningen till minnespinnen
och därför har hon bara sitt manus i pappersform. Kära nån! Inga punktlistor att stirra på, inga
centrala citat att fördjupa sig i… Auditoriet lyssnar. Hon talar. Inga bilder förpackade i förförisk power point-presentation förstärker intrycket av vad hon säger. Hon talar om smak. Hennes framträdande bygger på ett kapitel i en kommande bok. Det är inte enbart smak så som
tycke och smak, utan även smak så som sinnlig upplevelse – i kroppen, i munnen. ”Taste is
something you do”, säger hon med emfas på det sista ordet. Smak är något man gör. Hon berättar om sin kärlek till ostron och hur det känns i kroppen när det salta ostronet med pressad
citron landar på tungan, om hur det känns när kött möter kött. Utan andra stimuli än hennes
röst och inlevelsefulla berättelse föreställer jag mig citronens syrlighet och ostronets textur.
Tanken på citronen får det att vattnas i munnen och samtidigt blir jag lätt illamående. Jag
avskyr ostron. ”The body of taste is also the body in training”, säger Probyn. Med referens till
Latour tillägger hon sedan att: “learning to taste is learning to be affected”.
Den här texten handlar inte om smak så som den upplevs i munnen. Inte heller handlar den
kroppens fantastiska föreställningsförmåga och ökad salivproduktion vid blotta tanken på
syrliga citroner. Men den handlar om lärande och affekt. Mer specifikt om hur smak för vad
som betraktas som fult eller snyggt förkroppsligas både sensoriskt och affektivt inom skateboardåkning. Syftet är att belysa och analysera det affektiva och sensoriska lärande som sker i
skärningspunkten mellan kropp och plats. Jämförelsen med surfing görs eftersom denna mer
beforskade brädsport gett upphov till teoretisk utveckling på området. I mångt och mycket
handlar det om informellt lärande, även om formaliserat lärande av skateboardåkning (och
surfing) på intet sätt är ovanligt. Informellt lärande innebär här en kunskap som erhålls genom
praktiskt görande tillsammans med andra, och där lärande ofta sker oplanerat, ostrukturerat
och omedvetet. Till skillnad från det formella lärandet som sker systematiskt i skolan, ingår
det informella lärandet som en del när man gör något annat. 1 Tyngdpunkten ligger i den här
texten på det kroppsliga lärandet, men som framgår har det kroppsliga aspekterna, eller framför allt reflektionen och tolkningen av dem, även sociala aspekter som inte kan uteslutas. Empirin är etnografisk. 2

En kroppslig vändning
På senare tid har kroppen satts i fokus inom en mängd vetenskapliga discipliner, så till den
grad att vi till och med kan tala om en kroppslig vändning inom samhällsvetenskap och humaniora. Kroppen som forskningsobjekt har uppmärksammats som något försummat, något
som existerar parallellt med eller till och med före det diskursiva. Hur den mänskliga kroppen
ska uppfattas och analyseras i förhållande till nutida samhälle är fortfarande än central och
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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väldebatterad fråga. Bryan S. Turner menar att dagens sociologi har litet att säga kring det
mest uppenbara faktum som kan karaktärisera mänsklig existens, nämligen det att människor
har och även är kroppar. 3 I sin historiska tillbakablick uppmärksammar han hur bland andra
Aristoteles, Arnold Gehlen, Peter Berger och Thomas Luckmann samt Pierre Bourdieu återkommit till frågan om arv och miljö. 4 Turner ser två dominerande traditioner inom kroppssociologin. Å ena sidan det kulturella studiet av kroppen som ett meningssystem vars existens
ligger vid sidan av individers intentioner och föreställningsvärld, och å andra sidan det fenomenologiska studiet av förkroppsligande som försöker förstå mänsklig praktik organiserad
runt livsloppet. 5 Enligt Turner består spänningen mellan dessa bägge traditioner. Dualismen
påminner om den förenklade tudelningen mellan uttryck och intryck.
Inom ramen för den så kallade kroppsliga vändningen ryms en rad andra vändningar som
fått genomslag. Dit räknas exempelvis den visuella med företrädare som Nicholas Mirzoeff
och Chris Jenks, och den affektiva där just nämnda Elspeth Probyn är en av dem som studerat
området. 6 Den senare vändningen går också att beskriva som den emotionella, även om Probyn pekar ut en tendens att ta utgångspunkt i kroppen bland dem som använder termen ”affekt” och en tendens att se till kognitiva aspekter bland forskare som talar om ”emotion”.
Ingen vändning, men en hel revolution har proklamerats av David Howes, nämligen den sensoriska. 7 För att låna hans förklaring är det möjligt att se alla dessa vändningar till stor del
som en kritik mot vad som kallats ”den lingvistiska vändningen”, som sedan 1960-talet dominerat mycket av det västerländska tänkandet. Howes skriver om den logocentriska retorikens
fall och om hur en kroppslig förståelse av kultur och erfarenhet kan få oss att reagera i förvåning eller kanske med avsmak:
Once the encompassing grip of ‘the science of signs (modelled on linguistics) is broken,
we are brought – perhaps with a gasp of surprise or a recoil of disgust – into the realm of
the body and the senses. Il y a du hors texte! “The limits of my language are not the limits
of my world”. 8

Estetikbegreppet har på senare tid aktualiserats inom svensk utbildningsvetenskaplig forskning bland annat genom en av Vetenskapsrådet finansierad forskarskola i estetiska lärprocesser. Estetik är en term men många olika innebörder. Ordet är en bildning till det grekiska ordet ”ta aisth\ta´” med betydelsen det förnimbara och det sinnliga. I Internetupplagan av Nationalencyklopedin (ne.se) förklaras fackuttrycket på hela fem olika sätt, bland annat som
förnimmelsekunskap och som en filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar som har att göra med konst eller upplevelser av konst. Förnimmelse har med varseblivning att göra och inom psykologin görs uppdelningen mellan perception och sensation.
Enkelt uttryckt har sensation med själva sinnesförnimmelsen och sinnesintrycken att göra,
medan perception har att göra med strukturerandet av sinnesförnimmelsen, det vill säga med
varseblivning. Att varsebli något är alltså kopplat till människans sinnen. Det handlar med
andra ord om förmågan att med kroppsliga organ omvandla fysiska retningar till upplevelser
av syn, hörsel, känsel, smak eller lukt. Till de kroppsliga sinnena räknas tillika balans och
proprioception (förmågan att uppfatta egna kroppsdelars rörelser och lägen). Det är också i
dessa korsvägar mellan kroppsliga upplevelser och tolkningar av dem som denna text befinner
sig. Howes menar att sensation inte enkom kan ses som fysiologisk respons och personlig
upplevelse. 9 Han argumenterar för sinnliga upplevelser som kulturella uttrycks mest fundamentala byggstenar. De är det medium genom vilket samhälleliga värden och praktiker föreskrivs och genomförs. Howes poängterar också vikten av att inte fokusera ett sinne, helst inte ens ett i taget, utan se till hur de samverkar. Han talar om ”intersensoriality”. Dessutom belyser han ett paradigmatiskt kunskapsområde på ingång. Howes beskriver det som det sinnliga
förhållandet mellan kropp, tanke och kontext, och talar om det som ”emplacement”. 10
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Skateboardåkning som estetisk praktik
Skateboardåkning är en synnerligen fysisk aktivitet där kroppens sinnen används i hög grad.
Ljudet av hjulen mot underlaget indikerar till exempel materialets beskaffenhet och brädans
fart för utövaren. Den sinnliga upplevelsen av skateboardåkning i urban miljö förkroppsligar
stadens arkitektur. 11 Kroppen har flera funktioner inom skateboardåkning. Den är både upplevande och görande. Det är också det kroppsliga görandet och den fysiska aktiviteten skateboardåkning som fungerar som sammanhållande subkulturell länk. Det sinnliga lyfts även
fram som ett centralt värde i intervjuer med skateboardåkare och i de egna branschmedierna:
”Att åka bräda är känsla”. 12
Mike Featherstone talar om tendenser i tiden där vardagslivets ökade estetisering ges som
ett exempel. 13 Ungdomars intresse för estetik på både en samhällelig och en psykisk nivå har
intresserat Kirsten Drotner, som använt sig av termen estetisk praktik. 14 På en samhällelig
nivå har den förlängda ungdomstiden betydelse. Unga är ekonomiskt beroende av vuxna allt
längre upp i ålder. I Sverige stiger den så kallade etableringsåldern. Den ålder när tre fjärdedelar av en årskull har arbete ligger i dag på 27 år för män och 29 år för kvinnor. 15 De intervjupersoner som figurerar i den här texten är mellan 19 och 35 år, och är därmed att betrakta
som unga vuxna. De yngre är fortfarande i utbildning, de äldre arbetar. Vad som förenar dem
är att alla är kvinnor och aktiva skateboardåkare som på ett eller annat sätt strävar efter att
göra det självklart för flickor och unga kvinnor att ägna sig åt denna aktivitet. De är därmed
att betrakta både som pionjärer inom den manligt dominerade skateboardscenen och som förebilder för yngre åkare. 16 Drotner menar att unga som ett svar på det ökade ekonomiska
beroendet i gengäld tenderar att utveckla mer självständiga fritidskulturer. Dessa blir ofta frizoner för estetiska verksamheter av olika slag.17 Estetisk praktik ingår i ungas vardagskulturer
och bidrar där till att skapa de frirum som unga idag har större behov att uppleva och som de
även har fler möjligheter att finna. Där kan de experimentera med vuxenlivets krav och
komma till rätta med barndomens motsättningsfulla upplevelser. Användningen av kroppen är
en estetisk praktik i syfte att bemästra en turbulent samtid, menar Drotner. Kan man inte råda
över arbetslöshet och bostadsbrist, kan man åtminstone råda över sin egen kropp. 18
Drotner redogör för den estetiska praktikens tre nivåer: den individuella, den sociala och
den kulturella nivån. Den första nivån (förhållandet jag-mig) gör det möjligt att experimentera
med sin egen identitet. Den estetiska upplevelsen kan ha en stark känslomässig intensitet, där
även kroppen är delaktig på ett omedelbart sätt. På den individuella nivån uppstår ett inbyggt
motstånd i materialens karaktär eller sin egen förmåga. Sökande och experiment är en viktig
del av den estetiska praktiken och blir på detta sätt ett konkret identitetsarbete. Den sociala
nivån (förhållandet jag-du) betecknar förhållandet mellan individer. Genom en kollektiv estetisk praktik har man möjlighet att få perspektiv på sina egna erfarenheter och på andras föreställningar. Den estetiska praktiken kan med andra ord bli en katalysator för gemensamma
lärprocesser. Den estetiska praktiken innehåller också ett speciellt sätt att kommunicera, den
har en kulturell nivå (förhållandet jag-världen). Drotner sätter likhetstecken mellan estetisk
praktik och symbolisk kommunikation.”Æstetisk praksis er symbolsk kommunikation. Og
det, vi udtrykker, afhænger hvem vi er”. 19
Aktiviteten skateboardåkning menar jag är estetisk praktik enligt Drotner. Det är en aktivitet där kroppen brukas. På en individuell nivå får denna praktik betydelse för den enskilda
individen till exempel i känslan av att sätta ett trick eller att inte göra det. På en social nivå
skapas berättelser om brädåkandet tillsammans med andra. Man resonerar kring vad som är
snyggt och fult, men också om nya trick man skulle kunna prova. På den sociala nivån förs
även ickeverbal kommunikation kring brädåkande, till exempel att dunka skateboarden i rampen som en uppskattning för ett bra åk. Men berättandet sker inom vissa genremässiga ramar
som ligger på en kulturell nivå. De tre nivåerna ska inte uppfattas som åtskilda, utan verkar
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mellan och genom varandra i intrikata mönster av samspel. De erbjuder ett översiktligt ramverk för hur tankar kring estetiska lärprocesser kan tänkas. Nivåerna kan också användas för
att synliggöra kroppens mångbottnade betydelse, eftersom den mänskliga kroppen återfinns
på samtliga nivåer samtidigt.

Ungdomars stil och stilskapande
När ungdomars kulturella uttryck eller kulturaspekter av ungdom fokuseras, har stil varit en
återkommande term både nationell och internationellt. Stil har definitivt att göra med estetik,
även om inte det senare begreppet alltid inkluderas. Inom Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS) samlades man kring fyra övergripande teman: modernisering, kön, stil
och sfärer. Ungdomskulturella aspekter belystes med utgångspunkt i en rad olika vetenskapliga discipliner. 20 I de sex antologier som publicerades inom programmet ramar projektledaren Johan Fornäs in textbidragen i en bred kulturteori. De kulturteoretiska tankarna syntetiseras och utvecklas i Cultural Theory and Late Modernity (1995). Här beskrivs bland annat
hur kulturella symboler och mening produceras genom text och stil med hjälp av medier. Med
hänvisning till Vološinov, som talar om hur det verbala språket ”ärvs” från generation till generation genom ett ständigt återskapande, påpekar Fornäs att detta gäller för alla typer av
kommunikation. Kommunikation kan exempelvis ske via kläder, musik eller bilder.
På temat stil och uttrycksformer har Erling Bjurström presenterat en rad texter. I sin voluminösa avhandling Högt och lågt (1997) med undertiteln smak och stil i ungdomskulturen,
diskuterar och analyserar han ungdomars smak för stilproduktion. Estetik i hans text handlar
om uttrycksformer. Han har bland annat gjort intervjuer med ungdomar på gymnasiet och
beskriver deras smak för olika slags musik och för olika tv-program. De skilda gymnasieinriktningarna pekar ut skilda smakinriktningar. Ungdomarna ger uttryck för estetiska dispositioner. Han beskriver detta dels som att erkänna estetiska värden, dels som förmåga att tillägna sig dem genom att markera skillnad i kvalitet mellan olika uttrycksformer och genrer. 21
Bjurströms användande av stilbegreppet hämtar tyngd och inspiration från Pierre Bourdieus kultursociologi och ur semiotik och språkteori inte minst hos Paul Ricoeur. 22 På så sätt
hör han till den vetenskapliga vändning som Howes kritiserar som ”den lingvistiska”. Men
språket är inte den huvudsaktliga beståndsdelen i det som Bjurström analyserar, det är snarare
det icke-språkliga som lyfts. Det omfångsrika stilbegreppet är svårt att precisera, trots att det
kan te sig självklart och enkelt att känna igen. Stil definieras hos Bjurström i relationella termer. 23 Det är ett inslag i eller en aspekt av mänsklig kommunikation eller en speciell dimension hos de symboliska uttryck som ingår i olika kommunikationsformer. Stil diskuteras som
uttryck, men även som handling. ”Handlingar utgör […] en förutsättning för symbolförmedlad kommunikation. Utan handlingar finns det inget att förmedla eller delge”. 24 Stil blir alltså
på så sätt något ständigt pågående, ett skeende mer än en skapad produkt. Stilisering bör betraktas som en flödeslik process, som trots det inte står i motsättning till Birminghamskolans
uppfattning om att stilar skapas vid speciella tidpunkter och tillfällen. 25 Själva stiliseringen,
det vill säga själva ögonblicket en stil skapas försvinner, men stiliseringen som händelse lever
kvar som minne eller ”levd erfarenhet” hos aktörerna eller subjekten som genomfört den. 26
Hillevi Ganetz skriver om drivkrafter och platser för kvinnligt stilskapande.27 Hon
förhåller sig kritisk till delar av den tidigare ungdomskulturforskningen, framför allt är det
den tidigare brittiska delen, med studier av bland andra Paul Willis och Dick Hebdige. 28
Ganetz saknar studier av själva stilskapandet och speciellt av kvinnligt sådant. Den process
som föregår den uppvisade stilen är svår både att synliggöra och att studera, vilket kan bero
på att den inbegriper många skilda aspekter så som exempelvis kön, klass och etnicitet. Inom
den brittiska ungdomskulturforskningen har Angela McRobbie gjort ett försök i sin forskning
om loppmarknaden och andrahandskläder. 29 Ganetz menar att esteticering av kroppen sedan
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romantiken varit ett kvinnligt privilegium, som å ena sidan varit styrt av ”den manliga
blicken” och å andra sidan erbjudit kvinnor ett område med möjlighet till utlopp för den egna
kreativiteten. Hennes förklaring är att kroppen och dess yta ger möjlighet till förnyelse och
nyskapande i en annars relativt statisk tillvaro. Den åsyftade stillastående tillvaron är här det
trögrörliga genussystemet.

Kläder och kroppsrörelse som stil
Stilskapandet bland svenska skateboardåkare kan sägas ske på alla platser där skateboardåkning sker eller diskuteras. Ämnet tas upp på hemsidor där aktiviteten skateboardåkning fokuseras. I dessa skriftliga kommentarer skapas, ifrågasätt och vidmakthålls smakdistinktioner
kring stilmarkörer genom skrivna språkhandlingar. En sådan virtuell plats är skate.nu som
huserar ett diskussionsforum.
Under rubriker som exempelvis ”skatestil” diskuteras på mer eller mindre allvar vilka kläder man ska ha som skejtare och vad skatestil överhuvudtaget är. Ett sätt att definiera skatestil
är att referera till speciella varumärken som kan köpas i särskilda brädsportbutiker. I tidigare
publikationer redogör jag för varumärkeskunskap och kommersiella strategier och taktiker där
autenticitet är nyckelordet. 30 Men även om enskilda varumärken framträder i diskussionstrådarna i skate.nu:s forum, är det talet om varumärkenas orimligt höga kostnad som dominerar.
I en tråd sätts också (varu-)”märke” i relation till ”egen stil”, en handling som indikerar att
personlig stil inte anses kunna köpas för pengar. I den tråden menar HOMER_ i Södertälje att
han eller hon ”kör typ svarta jeans och svarta kläder men också skatekläder.helst Element elr
DC har ocks annat men jag blandar”. 31 Dante i Lindesberg svarar ”men palla bry sig? Bara
plagget är snyggt spelar märket ingen roll”. 32 Hos många av skribenterna finns också oviljan
att överhuvudtaget koppla samman klädstil med skateboardåkning. Åsikter som lyfter de
praktiska egenskaperna hos kläderna är åtskilliga. Därtill syns också uppfattningen att tyckandet om ämnet i sig är överflödigt. Det är åkandet som är viktigt inte vad man har på sig. Interpol i Lund skriver: ”Jag kan lova er att er 360 flip över boxen inte blir sämre av att ni inte har
és keps på er”. 33 Att ha på sig ”vad man känner för” proklameras av Fille i Karlshamn som
menar att det inte finns någon ”’skatestil’, bara skatare med stil”. 34
Trots motståndet mot att definiera skateboardstil som något särkskilt finns alltså ändå ämnet där som en levande diskussion. Det är också kläder, skor och varumärken som framstår
som diskussionsobjekt när det handlar om stilskapande. Vad som mer sällan lyfts, men som
kan tyckas minst lika viktigt är stil i betydelsen kroppsrörelse – med andra ord åkstil. I diskussionstråden ”Snyggaste tricket?” debatteras diverse flippar, grinds, slides och manuals. På
topp ligger flipparna. Men det intressanta i det här sammanhanget är inte vilka trick som anses
snyggast, utan de kommentarer som pekar på stil som vissa åkare har. Alltså det sätt på vilket
namngivna åkare gör tricken i fråga. I den här tråden nämns internationella åkare som Jamie
Thomas, Shaun White, Danny Way och Eric Koston. Och prytz i Umeå lyfter det uppenbara
att ”alla trick är ju snygga om man gör dom snyggt”. 35
I Fryshusets årsbok 2001 skriver Magnus Gyllenberg om skateboardåkningens fysiska uttryck, även om han inte använder just dessa ord. Han gör en poäng av skateboardens ursprung
hos surfingen och menar, att det finns stora likheter mellan dessa bägge brädsporter i utövandet. ”Surfarna såg sig inte som motionärer eller sportsmän, de var konstnärer. Alla hade sin
egen stil, varje sväng var ett penseldrag och varje åk ett konststycke”. 36 Det personliga uttrycket – den egna stilen – omtalas alltså som positivt värdeladdat även när det gäller den här
definitionen av stil.
Personlig är också den ”robotstil” den amerikanska skateboardlegenden Tony Hawk skriver om i sin självbiografi. 37 Där berättar han att den inte uppskattades i hans tidiga karriär och
att han länge kämpade i motvind för att få den accepterad på tävlingar. Det visade sig dock att
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åkandet generellt utvecklades i riktning mot Hawks sätt att utföra trick, vilket så småningom
gav honom större erkännande och idag är han en av världens mest kända skateboardåkare.
Mer kollektiv var den stil som de tidiga skateboardpionjärerna visade upp i den redan klassiska dokumentärfilmen Dogtown and the Z-boys (2001), som regisserats av den legendariska
Stacey Peralta. Där berättar de om surfstilen som var karaktäristisk för dåtidens skateboardåkning. Stil var allt, och man ville inte ha någon med dålig stil i gänget eftersom den i så fall
skulle besudla den egna åkningen. I spelfilmen Lords of Dogtown (2005) lyfts den aggressiva
skateboardåkningen (sprungen ur offensiv surfing) fram som en stil som för evigt skulle förändra inte bara skateboardåkningen utan också hela ungdomskulturen.
Surfing – brädåkning på vatten – har också distinkta regionala stilar med sina egna kulturella och teknologiska komponenter. Douglas Booth beskriver polynesisk rytm, kalifornisk
”hot dogging” och australiensisk ”shredding”. 38 Booth jämför stilarna med dans och talar om
dem som olika sätt manövrera surfbrädan i vågen. Den polynesiska varianten handlar om att
flyta med den brytande vågens rytm, medan surfare i Kalifornien snarare ägnar sig åt att förstärka skönheten i den brytande vågen genom sin dansstil som har sin grund i den polynesiska
med tillägg från tjurfäktning, skidåkning och segling. Den australiensiska stilen beskrivs å sin
sida som dominans över vågen genom aggressivitet och attack.

Att observera det snygga, det rena, det lätta
I den ungdomskulturforskning jag refererar ovan är kroppen i mångt och mycket något som
kan användas estetiskt som en yta att klä, smycka eller skulptera. Kroppen bär upp symboler
om den inte i sig synliggörs och beskådas. Det visuella är centralt. Och det visuella blir fortfarande fokuserat när stil i termer av kroppligt görande anförs. I tidigare studier har jag skildrat
hur tilltalande skateboardåkning beskrivits som ”snygg” eller ”clean”. 39 Det är intressant att
notera, att innebörden i det engelska ordet, som inte översätt till svenska i likhet med namnen
på de flesta trick, pekar mot något rent. En tilltalande åkning saknar med andra ord ”smutsiga” detaljer som exempelvis viftande armar när åkaren är nära att tappa balansen. Vad snygg
stil är i det här fallet är för flertalet av dem jag intervjuat svårt att beskriva i ord. I stället pekas
goda exempel ut. Lisa visar mig exempelvis en person i skateparken som enligt hennes mening åker bra, det vill säga snyggt. Den utpekade åkaren Daniel är betydligt yngre än hennes
nitton år. Hans åkning ser i mina ögon lätt och obehindrad ut. Om den skulle beskrivas i ett
enda ord blir det ett annat engelskt dito – ”effortless”.
En svensk skateboardåkande kvinna som har fått en del uppmärksamhet på senare tid inom
de annars så maskulint dominerade skateboardmedierna är Sarah Meurle. Hennes åkning ges
också som exempel på ”snygg” eller ”clean” av flera intervjupersoner. I den svenska skateboardtidningen Giftorm (2008/4) framträder hon i ett fem uppslag långt bildreportage. Bilderna visar bland annat hur hon svävar i luften högt ovanför några trappor och en lastkaj. På
två av bilderna snurrar hon brädan under hennes högt uppdragna knän och det långa blonda
håret flyger i luften. Armarna är i höjd med knäna eller under dem och överkroppen är fälld
framåt. Hon ser ut att vara i balans och ha kontroll över sina kroppsrörelser. Det hon gör ser
inte det minsta ansträngande ut. Bilderna ger reportaget dess huvudsakliga innehåll, men i
texten som ramar in dem berättar Sarah om hur hon visualiserat en speciell åkare när hon gjort
ett av tricken.
När jag gjorde varialflippen här så tänkte jag på Brian Anderson. Han gör den grymt. Om
man kan se tricket framför sig så blir allting plötsligt så mycket lättare. Annars är han
kanske inte min favoritkskatare, men han är pepp. Jag gillar skatare som skatar snabbt och
har skön stil. 40
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Hennes uttalande är intressant på flera sätt. För det första observerar hon åkningen hos någon
annan, en åkning som hon sedan omsätter i sin egen kropp genom att ”se den framför sig”.
För det andra beskriver hon åkaren i fråga som ”pepp”. ”Pepp” handlar om uppmuntran och
inspiration. För det tredje gillar hon åkare med skön stil. Brian Anderson blir en förebild för
henne när hon ska göra en ”varialflip” för fotograferingen, men hon själv blir också en förebild framföra allt för unga kvinnor som åker skateboard genom att få medieutrymme som
kvalificerad skateboardåkare.
En annan kvinna och medierad skateboardförebild, men internationell sådan, är Elissa Steamer. Hon beskrivs som ”en av de första”, en som funnits med länge. Hon åker inte bara
”jäkligt bra”, utan är även en förebild i egenskap av sitt kön.
Ja, Elissa Steamer. Jo, hon har varit bra. Hon har ju varit en förebild ända sen jag började
åka liksom. En av de första som kör och… ja… ibland kan man ju tycka att hon är rubbad
i huvet, alltså så, på det sättet att hon gör såna galna grejer. Men det är ju hennes, det är ju
hon som sätter ribban för sig själv. Hon skejtar jäkligt bra. Det gör hon liksom. Hon är en
förebild för tjejer. 41

Att observera hur andra åker är en del av lärprocessen. Att notera och ge akt på hur trick utförs inte bara tekniskt, utan också på ett tilltalande sätt, är en del av hur man tillägnar sig skateboardåkandet. När skateboard utövas praktiskt upptas en betydande del av tiden till att visuellt studera andra åkare mer eller mindre medvetet. Det kan röra sig om att i väntan på sin tur i
rampen se på andra som åker. Ett ”bra” åk kan då uppmärksammas och ges eloge genom tillrop eller genom att slå brädan i rampen. Men det kan också göras mer medvetet och konkret
när man åker tillsammans med någon eller några och ger varandra omdömen och tips till ytterligare förkovran. Observerandet sker dels i själva skateboardpraktiken, dels observeras som
sagt det medierade åkandet.
Jag tror att jag lär mig dels av att kolla mycket av hur andra gör. Iaktta liksom. Dels i
verkligheten, men även kanske liksom på film. Vad gör de där liksom? Men även av att få
tips liksom. 42

Att studera hur åkare manövrerar sin kropp i rörliga visuella medier är uppmuntrande och
inspirerande också för Pernilla. Stilen är en del av det som hon registrerar, även om hon förnekar att det hon ser har någon inverkan på hur hon själv åker.
Det är kul att se. Man får lite pepp lite tips. Man ser hur olika människor skejtar. Man ser
hur han rör fötterna på det tricket och man ser grymma trick och det är bara så där… det
är svårt att förklara men skejtfilmer är skitkul att se liksom. Det är ju kul att se om man
känner personen som åker, men det är otroligt mäktigt att se de amerikanska proffsen
också. Man kollar in stilen, man kollar in vilket flow han har och… är han regular eller
goofy och… Men det har inte så stor betydelse för skejten i sig. Det är mer en kul grej
liksom. 43

Hon vill inte heller kännas vid värderingen av åkningen. Hennes uttalande gör det möjligt att
väga in både ålder och generation i frågan om att evaluera det smakfulla. Längre fram i intervjun skymtar också det personliga utförandet igen. ”Alltså det finns många kids idag som bryr
sig om stilen, men jag tycker var och en har sin egen stil och orka bry sig om den är ”clean”
eller ”oclean”. 44
Trots att Pernillas uttalanden bokstavligen stödjer det personliga sättet att åka, hur det än
ser ut, menar jag att den smakfulla åkningen, det ”cleana” och snygga sättet att röra sig och att
utföra trick, ändå är det eftersträvansvärda och det som är bemängt med hög status. För att
åtnjuta hög status bland andra skateboardåkare är det med andra ord bra att inte bara behärska
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åkningen, utan även att göra det snyggt. Det ”o-cleana” kan här beskrivas som det överflödiga
i åkningen – de kroppsrörelser som inte behövs för att utföra åkningen eller tricket i fråga –
egentligen. Det ”smutsiga” är de rörelser som finns i åkningen därför att den inte behärskas
till fullo, det okontrollerade, det svajiga, det som inte är i balans. En nybörjare har allt detta i
sin åkning. Att behärska åkningen däremot, är på samma gång att behärska inte bara sin kropp
och brädan i kombination, utan också att bemästra underlaget och omgivningen – i rummet.

Arkitektur och affektiva lärprocesser
Skateboardåkning kan göras på en mängd olika platser och på en mängd olika sätt. Det kanske
mest uppseendeväckande sättet för gemene man, är den urbana åkningen på asfalt och betong,
där stadens arkitektur med sina bänkar, trappor och gator lockar till annan användning än de
ursprungligen byggts för. Andra brädsporter som snowboard och surfing har även de sina
olika platser och sina olika sätt att utövas. Min poäng är dock inte att synliggöra vare sig de
olika platserna eller de skilda praktikerna. Snarare vill jag peka på liknande kroppsliga lärprocesser inom dessa aktiviteter.
Att åka skateboard är som sagt att använda sin kropp och sina sinnen i relation till den omgivande arkitekturen, hur den än ser ut. Med andra ord kan arkitekturen i det här fallet lika
gärna innebära en ramp, en skatepark inomhus eller det urbana landskapet. Genom sin kropp,
via skateboarden, upplever åkaren byggnationen. Skateboardåkning smälter samman kropp
och arkitektur. 45
Skateboardåkning och arkitektur har studerats och analyserats grundligt av Iain Borden. 46
Med referens till den franska filosofen Henri Lefebvre hävdar han att arkitektur reproduceras
inom dem som använder den, i deras levda erfarenhet. ”Architecture ‘reproduces itself within
those who use the space in question, within their lived experience’”. 47 På så sätt blir
skateboardåkare en del av arkitekturen och staden på/i vilken de åker.
Clifton Evers talar på liknande sätt om den surfande kroppen som en del av kontexten. 48
Den är varken i vattnet eller på vågorna utan en del av dem. Evers beskriver vågorna som en
del av kroppen och kroppen som en del av vågorna. Det finns ingen tydlig gräns mellan kroppen och det omgivande vattnet. I detta möte uppstår ett affektivt lärande. ”Bodies learn as
they assemble with the field. The way bodies learn is through affect”. 49 Samma möte mellan
vågsurfaren och vattnets kraft beskrivs i den australiensiska surftidskriften Tracks lexikon.
Där framställs surfing som en aktivitet där surfaren etablerar en särskild kontakt med omgivningen: ”an intimate relationship with the ocean and experience pure stoke. […] Through
their feet, riders sense the power and energy of the ocean, and in the process of complex and
intricate manoeuvres around, through and across the breaking wave, transform that energy
into kinetic pleasures”. 50
Både Booth och Evers hämtar tolkningsramar från teorier om affekt, där de speciellt lyfter
fram den amerikanske psykologen Silvan Tomkins arbeten. Tomkins urskiljer åtta primära
affekter i sitt livslånga projekt att introducera en övergripande personlighetsteori – två positiva, fem negativa och en återställande. 51 I en senare version av sin teori lägger han till en nionde affekt som han kallar ”dismell”. 52 Den knyts liksom avsmak (disgust) till förakt. Det blir
naturligtvis problematiskt att tala om affekter som varande värdeladdade i positiv eller negativ
bemärkelse, speciellt i ett kulturforskningssammanhang som detta. Tomkins har trots sitt idag
föga politisk korrekta sätt att definiera affekter uppenbara poänger som ligger på andra områden, till exempel att varje affekt skall förstås som ett kontinuum med olika grader av intensitet. Exempel på negativa affekter enligt Tomkins är rädsla och skam (med sina kontinuerliga
skalor fear-terror respektive shame-humiliation), och de positiva är intresse-upphetsning respektive det svåröversatta nöje-glädje (enjoyment-joy). Den affekt han kallar för återställande
har med förvåning att göra (surprise-startle). Även om Tomkins talar om vissa affekter som
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primära skriver han snarare om dem som intimt sammankopplade med varandra. 53 Probyn
betonar i Tomkins fotspår vad affekt gör med kroppar eftersom hon menar att det är genom att
förstå kroppen som verkligt kroppslig som vi kan få kunskap om samhället och dess sociala
aspekter. Med hennes egna ord: ”It’s the perspective of the body, as truly corporeal, that will
lead us into new understandings of how we inhabit society and what it means to embody the
social”. 54
Affektsystemet har en inverkan på en rad mänskliga och kroppsliga områden som är viktiga för hur vi upplever och tolkar vår omvärld. Affekt förstärker. Tomkins förklarar att
”without its amplification, nothing else matters – and with its amplification, anything else can
matter. It thus combines urgency and generality. It lends its power to memory, to perception,
to thought, and to action no less than to the drives”. 55 Affekt är dock inte något som med
enkelhet omvandlas till medvetna tankar. Den är svar på vad han benämner ”imagery” (bilder,
föreställningar). I närmaste poetiska ordalag talar han om drömmar från ett oskrivet manuskript:
Afferent sensory information is not directly transformed into a conscious report. What is
consciously perceived is imagery, which is created by the organism itself. […] The world
we perceive is a dream we learn to have from a script we have not written. It is neither
our capricious construction nor a gift we inherit without work. 56

Att sättas på plats – om stil som stinker
I Evers arbete, liksom i min tidigare och min pågående etnografi om skateboard spelar glädje i
sitt kontinuum en viktig roll för att knyta sociala band och för att motivera den fysiska aktiviteten. I en tidigare studie beskriver jag hur intervjupersonen Anna talar om skateboardåkning i
affektiva termer. 57 Hon menar att det finns få saker som kan framkalla så mycket och så
många känslor hos henne som skateboard. Om hon sätter ett trick är det, det bästa som finns,
annars kan hon bli så arg att hon kastar brädan tvärs över lokalen. Det finns helt enkelt inget
annat som kan göra henne så glad, ledsen eller arg. Bara skateboarden kan frambringa den
känslan. Det är enkelt att hitta empiriska exempel på skateboardåkningens glädje. Det är
också den i särklass dominerande affekten som omnämns under fältarbete, i intervjuer, men
även i visuella medier så som kommersiella filmer på internet, eller filmer av mer amatörmässig karaktär på platser som Youtube. 58 Ett typfall ur mängden är reklambilden för varumärket
Etnies på Tacky.se:s hemsida. Där blickar åkaren Albert Nyberg klurigt leende snett in i kameran och texten ”Ten years of happiness” talar om ett decennium av glädje. Underförstått är
det glädjen med skateboardåkning och i samarbetet mellan åkaren och varumärket som åsyftas. Bilden länkar vidare till en filmsnutt som Alex Palmqvist filmat. Bland de 183 kommentarerna mellan 5 oktober 2008 och 25 april 2009 haglar positiva omdömen om hur kreativ,
grym, sjuk, ”clean” och ”powermaxad” hans åkning är. 59
Men även om glädje är det mest framskrivna och omtalade så saknar andra affekter inte
pregnans. Kanske är det som Probyn säger att det är skamligt att tala om en affekt som skam,
och att det just därför är något som undviks. 60 Att ta de av Tomkins kallade positiva affekterna som utgångspunkt är dock inte det enda sättet att närma sig fysisk aktivitet, lärande och
kontext inom forskning om brädsport. Gordon Waitt och Andrew Warren har studerat skammens betydelse inom surfing. 61 De skildrar de sinnliga och kroppsliga affekter som en surfare
upplevde när han missade en våg som var hans, och hur surfarens tillhörighet i gruppen ifrågasattes på grund av detta. På liknande sätt redogör Evers för hur han sätts på plats som nybörjare av mer erfarna surfare på en strand där han inte varit tidigare. Han blev retad för att ha
”fel” färg på våtdräkten. 62
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Makten om tillträde och användande av skateparker fungerar på liknande sätt. Nybörjare
inom skateboardåkning talar om att inte skämma ut sig framför mer avancerade åkare. För att
undvika det kontinuum som Tomkins kallar skam-förnedring har det hänt att några av mina
intervjupersoner använt utomhusskateparken nattetid när inga andra befunnit sig på platsen.
På så sätt finns inga i närheten som kan bedöma deras åkning i negativa ordalag. Skammen av
att vara en lågpresterande åkare behöver inte nödvändigtvis beläggas verbalt. Den kan också
kommuniceras mer subtilt, som till exempel med utväxling av menande blickar. Ett sätt att
undvika skam internt inom gruppen blir att lyfta fram överträdelser av normer för att på så vis
påpeka att man känner till dem. Med tanke på klädmässig stil kan egna kommentarer om ”fel”
skor eller ”fel” byxor bli ett sätt att förekomma eventuellt förtal bakom ryggen. Mer konkret
och tydligt skambeläggande kan ske genom åkning där nybörjare tillsammans med mer avancerade åkare kan få utstå snabb och utmanande åkning i sin omedelbara närhet. Den kan också
ske verbalt som i ett fall när Jenny råkade köra ihop med en ung man i skateparken. Till saken
hör att Jenny är en kompetent och skicklig skejtare. Hon också är bland de äldsta åkarna i min
studie och dessutom avslöjar hennes sätt att tala en annan geografisk härkomst än platsen för
händelsen. Den unga mannen är i övre tonåren och alltså betydligt yngre än vad hon är. Efter
incidenten bad Jenny honom om ursäkt. Han tog den inte utan fräste ilsket att hon inte borde
åka där om hon inte kunde skejta. En ordväxling uppstod som Jenny avslutade med att fråga
den unge mannens kompis om mannen i fråga hade attitydproblem, vilket kompisen medgav.
Dagen efter fick Jenny affektiv upprättelse när en annan skejtare frågade henne om hon kommit till staden där skateparken ligger bara för att skejta. Denna person hade sett hennes åkning
och uppskattat den. Den senare kommentaren vägde enligt Jenny upp för gårdagens modfälldhet. I den här incidenten syns en mängd verksamma parametrar. Det affektiva försöket till
skambeläggande och den senare återupprättelsen är ett tema som synliggörs. Relaterat till detta reflekterar händelsen också hur språk, ålder, genus och generation verkar när kompetens
och rätten till platsen debatteras.
Tomkins slår fast att blyghet, skam, skuld och modfälldhet är identiska som affekter betraktade, trots att perception, kognition och intentioner kring dem kan vara mycket olika. 63
Han menar att blyghet handlar om att vara främmande inför andra, skuld har att göra med
moralisk överträdelse, skam handlar om underlägsenhet och modfälldhet kan associeras med
tillfälligt nederlag. I hans arbete kopplas skam-förnedring samman med kärlek och identifikation. Individuation och hat å andra sidan länkas till förakt-avsmak, liksom till förakt- och vad
han benämner som ”dismell”. Alla dessa affekter hindrar intimitet och gemenskap inom självet, och mellan självet och andra. Skillnaden är dock att skam-förnedring inte avvisar objektet
permanent så som förakt-avsmak/”dismell” gör. Hierarkiska relationer vare sig de är individuella, klassbundna eller till och med återfinns på nationell basis baseras och upprätthålls genom förakt och förtryck. Om den underlägsne internaliserar föraktet både från sig själv och
från förtryckare har den senare lärt den förtyckta att inte bara känna skam över sig själv utan
också förakt. 64
Det ungdomliga sättet att uttrycka ogillande genom att benämna något som stinker blir ett
påtagligt och till och med bokstavligt exempel på affektiv påtryckning. Icke-uppskattad stil
kan stinka, vare sig den avser kläder eller kroppsligen utförda trick.

Att erövra rum
Den incident jag refererar till ovan, när Jenny hamnade i konflikt om rätten att använda skateparken, gav snabbt upphov till rykten i parken. Berättelser om händelsen hann före Jenny
själv till gruppen av skateboardåkande flickor och unga kvinnor som Jenny ingick i. Där spekulerades och fantiserades om hur man bäst skulle hämnas den illvillige unge mannen med sin
uppenbart skeva inställning. Ett av påhitten gick ut på att formera sig som romerska soldater
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med brädorna som sköldar och attackera honom. Det skämtsamma förslaget mottogs med
rungande skratt och något liknande iscensattes naturligtvis inte. Förslagen stannade vid skämt.
Denna händelse visar en kamp om plats, där genus dessutom skulle kunna vara verksamt, i det
att Sanna, som kom med idén, menade att det var vad killarna skulle ha gjort. Även om inga
praktiska eller konkreta åtgärder vidtog för att återta maktbalansen, skapade skämten god
stämning och stärkte gemenskapen i gruppen. I samhörigheten förstärktes också uppfattningen om att gruppen kvinnliga skateboardåkare helt visst hade rätt till det här rummet. Motsatsen till vad Howes kallar ”emplacement” är ”displacement”. 65 Man skulle kunna översätta
upplevelserna som att känna hemhörighet eller inte. Hemhörigheten är definitivt knuten till
både sensoriska kroppsliga erfarenheter och likväl till affektiva. Probyn talar om skammen av
att känna sig ”fel”, att vara ”out of place”. 66 Det är en kroppslig upplevelse född ur viljan att
passa in och viljan att vara del av en plats. Bourdieus term habitus som förkroppsligad historia
kan förklara känslan av rumslig hemhörighet (eller utanförskap). Människors känsla av att
höra till på en rumslig nivå har alltså både sensoriska, affektiva och sociala aspekter. På en
sociokulturell nivå kan stil vara ett sätt att kommunicera tillhörighet, och då menar jag både
en stil applicerad utanpå kroppen i form av kläder, frisyr och skor, och en stil som ansätter
kroppens yta i form av tatueringar och piercing. Dessutom menar jag stil som sätt att röra sig
där kroppens delar i sig stundom också kan vara ”out of place”.
I den här texten har jag resonerat kring kroppsliga upplevelser av skateboardåkning. I
kroppen omsätts omgivningens arkitektur till sinnlig upplevelse och affekt. Där möts den fysiologiska känslan och den sociokulturella. Kroppar som åker skateboard både uttrycker och
gör. De strålar av lycka när de behärskar åkningen och tricken. Men de böjer sig också i skam
när de inte gör det. Upplevelsen av skateboardåkning har betydande inslag av både affektivt
och sensoriskt lärande – kroppsliga processer som omvandlas till stil och smak. Det spänningsfält inom kroppssociologin som Turner hänvisar till, där kroppen som ett meningssystem
ställs i relation till den upplevda kroppen må vara en teoretiskt verksam uppdelning. Men i
verkligheten är kroppar på samma gång både meningssystem och upplevande organismer.
Problemet är inte hur man ska se på den mänskliga kroppen utan hur man ska gripa an de teoretiska förhållningssätt som används för att studera den.

Noter
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Carlgren (1999).
Empirin som ligger till grund för denna artikel är insamlad inom ramen för forskningsprojektet ”Estetiska
lärprocesser – kunskap, kropp och skateboardkultur” med stöd från Vetenskapsrådet (2008-2011). Projektet
finansierar en tjänst som forskarassistent och bygger vidare på tidigare studier som redovisats i
avhandlingen Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet (2005).
Turner (2008: 33). Att människor både har och är kroppar behöver inte vara unikt för just mänsklig
existens. Även djur både har och är kroppar.
Gehlen (1988), Berger & Luckman (1966), samt Bourdieu (1977; 1984).
Turner (2008: 15).
Se t.ex. Mirzoeff (1998) och Jenks (1995) för den så kallade visuella vändningen. För den affektiva eller
emotionella vändningen hänvisas till bland andra Probyn (2005), Davidson, Bondi & Smith (2005), samt
Wulff (red.) (2007).
Howes (2005).
Howes (2005: 15).
Howes (2005: xi).
Howes (2005: 7).
Bäckström (2009).
Bäckström (2005).
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Featherstone (1994).
Drotner (1991/2003).
Ungdomsstyrelsen (2007).
Det har funnits flickor och kvinnor som åkt skateboard tidigare både i Sverige och internationellt, men de
har inte organiserat sig så brett och medvetet som nu.
Drotner (1991/2003: 45).
Drotner (1991/2003: 85).
Drotner (1991/2003: 65).
Se t.ex. Fornäs, Forsman & Reimer (1994), Ganetz & Lövgren (1991), Bolin & Lövgren (1995), Fornäs &
Bolin (1995).
Bjurström (1997: 429).
Se t.ex. Bourdieu (1977; 1984), samt Ricoeur (1969/1974; 1986/1988; 1990/1992).
Bjurström (2005: 159).
Bjurström (2005: 161).
Clarke (1976: 177).
Bjurström (2005: 236f).
Ganetz (1992).
Willis (1977/1981). Hebdige (1979).
McRobbie (1989).
Bäckström (2004a; 2004b; 2005).
HOMER_ i Södertälje 26 november kl 14:42, http://www.skate.nu/forum_topic.asp?id=30006 (2009-0423).
Dante i Lindesberg 26 november kl 17:47, http://www.skate.nu/forum_topic.asp?id=30006 (2009-04-23).
Interpol i Lund 26 november kl 22:03, http://www.skate.nu/forum_topic.asp?id=30006 (2009-04-23).
Fille i Karlshamn 9 november kl 01:24, http://www.skate.nu/forum_topic.asp?id=29916 (2009-04-23).
Prytz i Umeå 11 augusti 2004 kl 00:04, http://www.skate.nu/skateboard/forum_topic.asp?room=0&id=2383
(2009-04-23).
(Gyllenberg, 2001: 95).
Hawk & Mortimer (2003).
Booth (2003).
Bäckström (2005).
Giftorm (2008/4: 36).
Karolina, 25 år. Intervju 080626.
Anna, 24 år. Intervju 080626.
Pernilla, 19 år. Intervju 090502.
Pernilla, 19 år. Intervju 090302.
Bäckström (2009).
Se t.ex. Borden (2001).
Borden (2001: 214).
Evers (2004; 2006).
Evers (2006: 234).
Booth (2008: 27).
Tomkins (1962; 1963).
Tomkins (1991).
De är också självvaliderande och kan ha vilket objekt som helst, vilket gör hans affektteori speciellt
användbar menar Sedgwick och Frank (1995), som är två andra förespråkare.
Probyn (2005: 27).
Tomkins (1991: 6).
Tomkins (1962: 13).
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60
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64
65
66

Bäckström (2005: 105).
Jämför glädjen i tonårsflickors musikbruk som Werner (2009) beskriver.
http://www.tacky.se/skateboard/video/?id=105946 (2009-06-01).
Probyn (2005).
Waitt & Warren (2008).
Evers (2004).
Tomkins (1991).
Tomkins (1991: 21-34).
Howes (2005).
Probyn (2005: 38).
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Betraktelse över sinne, minne, smak och kunskap
Jens Cavallin
Jens.Cavallin@hik.se
Högskolan i Kalmar

Makten över sinnet har ofta med smaken att göra, alltid med minnet.
Smakens makt över kunskapen är ett ämne för undersökningar av det mänskliga samhället,
särskilt sedan Simone de Beauvoir utslungade sitt berömda motto mot den manliga makten att
forma kunskap: ”Man föds inte till kvinna utan man blir det”.1 Kunskapens gestaltningar
visas vara bundna av ett köns smak.
Smakens makt över sinnet är sedan dess ett oundvikligt inslag i en reflektion som sätter
kunskapen i samband med hur vi ser, hör och känner, gemensamt eller som personer.
Parmigianinis självporträtt i en konvex spegel gestaltar detta samband: hur vi gestaltar oss
själva, ser oss själva som individer beror på (be-ror, vilar i) hur de återspeglingar av vår egen
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda

Linköping University Electronic Press 2009
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yttre gestalt tar form genom det redskap för sinnet som en spegels krökning innebär. Kunskapen om oss själva beror på hur våra redskap inom denna kunskap är formade. Detta formande
sker i minnet, det gästvänliga minnet som är tvingat att öppna sig.
Att känna sig själv är mottot för den västerländska kunskapens mystiska ursprung, hos
pythian i Olympia. Att känna sig själv kan man bara göra genom att spegla sig själv.
Att känna sig själv är samtidigt att veta om redskapens form och karaktär.
Häri ligger det transcendentala, som Kant också kallade för det kritiska. 2 Det kritiska är
inte att förneka existensen av något annat än redskapen, det är i stället att inse att redskapen
för kunskapen är förutsättningen för att kunskapen kommer till. Utan redskap för kunskap kan
vi inte säga någonting om något ting, vi kan inte säga något om ”ting betraktade i sig själva”,
lika lite som vi kan säga någonting om oss själva utan ett redskap för denna kunskap. Man
kan kalla sådan kunskap för in-sikt: som om vi skådar in i oss själva, ett slags landskap. Men
vi själva är just inte bara självet, utan även redskapen för insikten. Redskapen för kunskapen
har ”satts före” insikten i oss själva. Förut-sättningen för insikten är redskapen för kunskapen.
Smaken har en makt över sinnet, över både in-sikten, och ut-sikten. Hur vi betraktar oss
”själva” genom en viss spegel – inte bokstavligen genom, utan faktiskt framför och genom: vi
står emot spegeln, som är utanför oss (dvs. inte en del av oss själva), och enbart genom att stå
utanför (framför) den kan vi säga att vi ser oss själva i ett visst ljus eller ”sken”, fast vi kanske
snarare skulle säga ”sätt” eller ”perspektiv”. Parmigianinis hand blir onaturligt stor i den konvexa spegeln, hans ansikte bredare i detta vidvinkelperspektiv – som också är ett objektiv, ett
redskap för att betrakta objekt. Ett sätt på vilket vi betraktar tingen.
Makten över sinnet ligger i mycket i hur vi säger något. Det utsagda är de redskap som vi
kan ta till för att visa insikter, men också hur tingen ”ser ut”.
Smaken är en gestaltning av hur det utbyte ”ser ut” som erfordras mellan levande varelser
och deras omgivning. Liv är utbyte. Smaken formar då livet.
Kunskapen be-ror på, vilar i, de speglar som gestaltar, formar den. Kunskapens makt är
dock inte begränsad till dessa speglar utan handlar om sinnets utbyte med sin omgivning.
Detta är dess mystiska ursprung – mystik handlar om det fördolda som samtidigt vägleder.
Ordet har ett ursprung i ”lögn” på grekiska. Är det då med lögnen som vi vinner kunskap?
Ljuger smaken? Sådana frågor går utöver vad som rätteligen kan sägas, som om vi kunde
säga något bestämt om de ting som är betraktade i sig själva. utan användning av något redskap.
Sinnets makt är också makten över sinnet: det yttre behärskar sinnet, så som spegeln behärskar självbilden. Det yttre härskar över våra redskap – som behövs för insikten.
Smaken är gestaltningen av införseln av det yttre till sinnet.
Smaken härskar, kan man säga, över sinnet. Samtidigt utgör insikten kunskapen om smaken: smaken är inte fördold, samtidigt som smaken inte kan betraktas som någonting betraktat
i sig själv. Betraktandet av smaken går utöver betraktandet av tingen. Det är det kritiska.
Smaken är alltså föremål för kritisk betraktelse. Som alltid är en obehaglig upplevelse, för
den som vill att smakens betydelse för sinnet – dess makt – skall förbli i det mystiska, det
outsagda.
Betraktandet av smaken av-slöjar, klär av, genom att redskapen uppvisas. Vi kunde ju ingenting utan våra redskap, kan vi då någonting alls? Detta är en annan och lika mystisk fråga.

Noter
1
2

Beauvoir (1949/2001: 13).
Kant (1966: 32-48).
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Orienten i minnet – en kort refleksjon
Helene Egeland
helene.egeland@live.no
Oslo, Norge

Perhaps the most deeply hidden motive of the person who collects can be described this
way: he takes up the struggle against dispersion. Right from the start the great collector is
struck by the confusion, by the scatter, in which the things of the world are found. 1
Utgör minnet i själva verket samlandes urgrund? Minnen är något som alle människor
samlar på sig. Ofrivilligt dessutom. Förmågan att minnas hör till den mänskliga konstitutionen. Men minnet utgör alltid en ofullständig samling. Vi minns inte allt. Glömskan gör
minnet ofullständigt. 2

Mai 1997, The Royal Pavillion, Brighton. – Wow, så vilt! Et orientalsk palass; også her i
Brighton, da! Jeg kunne ikke riktig bestemme meg for om jeg syntes at det var vakkert,
usmakelig, plastikk, merkelig, morsomt eller litt av alt på en gang. I sin tid var det blitt bygget
som et palass for den skandaleomsuste prinsen av Wales, Georg IV. Men hva slags sted er
dette i dag – mer enn et monument over en tid som er forbi. Eller er den det?
Vi hadde ikke gått lang tid på forskerutdanningen ved Tema Kultur och samhället før
Erling Bjurström introduserte oss for den tyske kulturkritikeren Walter Benjamin. 3 Med stor
entusiasme og innsikt fikk vi lære om Benjamins Passasjeprosjekt – et prosjekt som startet i
1927 og som fikk en brå og tragisk slutt ved grensen mellom Tyskland og Frankrike i 1940 i
det Benjamin, i frykt for å bli tatt av nazistene, tok sitt eget liv. Benjamins tragiske skjebne til
tross, så etterlot han seg en mengde brev og tekster som i etterkant har blitt satt sammen til det
store verket han aldri selv fikk fullført: Passasjeprosjektet. Gjennom dette prosjektet hadde
Benjamin ønsket å dokumentere 1800-tallets arkader i Paris, sett fra de mindre privilegerte
klassers ståsted. I stedet for å samle på kilder som kunne dokumentere borgerskapets historie
ønsket Benjamin å samle inn opplevelser, gjenstander og tekster som kunne belyse folkets
historie. 4
Benjamins Passasjeprosjektet har inspirert mange forsker – deriblant et svensk forskermiljø
som under ledelse av Johan Fornäs skapte et moderne Passasjeprosjekt med utgangspunkt i et
svensk kjøpesentrum, Solna, rett utenfor Stockholm. I denne forskergruppen var også Erling
Bjurström involvert. Blant hans mange bidrag i dette prosjektet fantes en tekst som handlet
om samlere i det moderne mediekonsumpsjonssamfunnet. 5 Bjurström stiller her spørsmålet
om hvorvidt samling av skrot også kan ses på som en metode for historieforskning.
Opplevelser, minner og gjenstanderer kan uttrykk komplekse minnepraksiser som går utover
den enkeltes livsverden, hevder Bjurström.
Bjurströms skrotsamlingstekst fikk meg på nytt å fatte interesse for teoretisk baserte
historie studier, og samtidig få øynene opp for historisk baserte etnografisk studier av
samtidsfenomen. Men når jeg skulle sette meg ned og skrive denne teksten så fikk Bjurströms
skrotsamlingtekst enda en ny side – som en kilde til å forstå hvordan forskerens valg til en
viss grad kanskje også styres av minner, i alle dens betydninger, og i all dens kompleksitet.
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Minner kan både påvirke våre valg av forskningstema, spørsmål vi stiller og valg av
materiale som vi senere bygger våre analyser på. Således kan minnet også være nært
sammenvevde med selve tolkningsprosessen. Med meg inn i mitt eget avhandlingsarbeid
hadde jeg en rekke ulike minner og erfaringer som gjorde at jeg hadde skapt meg egne bilder
av Orienten – stedet både finnes og ikke finnes. Disse minnene kom fra mange svært ulike
erfaringer i mitt eget liv også: lytte til eventyr fra 1001 natt, besøke på The Great Pavillion i
Brighton, lesning av Edward Saids Orientalism, smaken av søte, brente mandler på Re:Orient
festivalen i Stockholm, som publikumer på den tyrkisk-tyske artisten Ipek!s DJ show hvor
hun mixet av tradisjonell tyrkisk musikk med moderne klubbmusikk. I tillegg til disse
minnene kommer alle bilder av Orienten slik disse blir formidlet gjennom reklame, i
reisebrosjyrer.
Det var således åpenbart at Orienten fylte en rekke ulike funksjoner – ikke bare i mitt
minne, men også i vår samtid. Men var det likevel slik at Orienten – slik den blir skapt i dag –
er mer kompleks enn før? Hva kan egentlig historien lære oss om hvilke funksjoner Orienten
hadde i Sverige på for eksempel på 1800-tallet, på samme tid som Södra teatern, det stedet jeg
gjorde mitt eget feltarbeide på, ble bygget? I det følgende skal jeg gjengi, i redigert form,
deler av et paper jeg skrev på et lesekurs for Erling under min forskerutdannelse som takk for
at du lært med å fatte interesse for historisk informerte etnografiske studier.
***
Konstruksjonen av Orienten som på den ene siden et annet geografisk sted og på den andre
siden en annen tid, fjern fra vår, er ikke ny. Litteraturviter Dan Landmark løfter blant annet
frem T.J. Arnes Svenskarna och Österlandet som et eksempel på en bok som viser at Orienten
ble omtalt som et sted allerede i middelalderen, også i Sverige. 6 Den økte interessen mot
slutten av 1800-tallet avspeiles på en rekke områder i samfunnet; innefor kunst, arkitektur,
litteratur og pilegrimsreiser. Et av de mer kjente eksemplene på dette var Stockholmsutstillingen i 1897 hvor byggverk ble reist som skulle visualisere Orienten i Sverige.
Landmark mener at den orientale diskursen som ble skapt på denne tiden ikke entydig
etablerte et skille som går mellom Østen og Vesten. Den skapte også et skille mellom det
svensk/nordiske og andre europeiske kolonimakter som blir fremstilt som mer kyniske enn de
svenske orientalistene. Som et eksempel på en svensk orientalist som skapte et slikt skille løfter Landmark fram journalisten og Dagens Nyheter-korrespondenten Alexis Kuylenstjerna
som i årene mellom 1895 og 1898 skrev flere reisebrev fra sine reiser til Orienten. I tillegg til
å virke informerende så fungerer hans brev som ytringer som var med på å befeste et skille
mellom øst og vest i forhold til blant annet religion, hevder Landmark. Dette mener han Kuylenstjerna gjør i en av sine tekster hvor han skriver: ”vi, civilisationens ljusbärare (…) få ikläda oss ansvaret för denna människornas gått förlorad”. Det helt åpenbare budskapet i denne
setning er at ”vi”, påpeker Landmark, det vi si den moderne sekulære vesten, skal opplyse ”de
andre”, det vil si de religiøse områder av verden som enda lever med religionen som den ytterste sannheten. Samtidig mener Landmark at ”vi”-temaet i de tekster han har analysert også
peker mot en sammensatt subjektposisjon i det ”vi” noen ganger refererer til hele den vestlige
verden, mens det andre ganger fungerer som en markør for den forskjellen forfatterne skaper
mellom det forestilt svensk/nordiske og det øvrige Europa. I romantikkens svenske litteratur
og kunst var et sentralt motiv ofte uttrykt som en drøm om en ren og idyllisk tilstand et annet
sted – det være seg i geografisk eller historisk forstand. Men det sentrale i de verkene Landmark analyserer er at tekstene om Orienten fungerer som motpoler til den svenske kulturen.
Felles for Edvard Said og Landmarks analyser er deres påpekelse av at mytene om Orienten er flertydige. 7 Men Landmarks analyse av den orientale diskurs er ulik Saids i det fleretydigheten i de ulike meningsforhandlingene om Orienten, hevder at Orientalisen inntar en mer
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sammensatt subjektposisjon. I Saids analyse framstår den vestlige vitenskapsmannen, forfatteren eller kunstneren i større grad som enhetlig, som ett subjekt som produserer forestillinger
om den Andre (som den attraktive, den farlige, den ukontrollerbare, det mystiske). Men mens
Saids Orientalist er et enheltlig subjekt som taler med en stemme, er Orientalisten, i Landmarks analyse, langt mer sammensatt. I Landmarks analyse finnes det en flertydigheten både i
synet på den som ytrer seg (forfatteren, journalisten, pilegrimen), og i hans analyse av det orientalistene ytrer seg om (Orienten som en saga, et sted eller Orientalen som den gode eller
den ukontrollerbare, et ideal eller det man bør frykte).
For Landmark er det et viktig poeng at det nasjonale tema finnes med i den svenske orientalismen. Dette temaet mener han blant annet finnes i Heidenstams diktning hvor orientalismen gjerne opptrer parallelt med patriotismen. 8 Men, som Landmark påpeker, behøver ikke
det nasjonale være en del av den orientale diskurs i det denne er sammensatt og flertydig på
måter som gjør at diskursen kan romme et sett med flere ulike identitetsposisjoner.
I et essay av Thomas Hylland Eriksens hvor han forsøker å forstå hvorfor myter fungerer
som et så sentralt moment i menneskers identitetsbygging, konstaterer han blant annet at myter spiller en sentral funksjon i konstruksjonen av etniske felleskap: ”Etniske felleskap er fellesskap hvis medlemmer mener at de har en felles historie; de har en felles opphavsmyte.
Denne myten skaper kollektiv identitet (”vi-følelse”) innad og eksklusjon utad; den skaper
systemer av gjensidig utelukkede identitetskategorier.” 9 Det er ikke vanskelig å se at Hylland
Eriksens resonnement lett kan overføres på en analyse av den orientale diskurs rundt slutten
av 1800-tallet. Men ”vi-følelsen” peker ikke tilbake på et entydig ”vi” i det ”vi” kan være det
europeiske, det nordiske, det svenske, det aristokratiet, det kristne etc. Den enkelte tekst (artikkel, dikt, reisebrev, roman etc) kan videre bruke flere ulike ”vi”-yringer i en og samme
tekst. Flere av de svenske tekster om Orienten, deriblant reiseskildringer skrevet av Kuylenstjerna, hadde et underliggende motiv som handlet relasjonen mellom den europeiske
mannen, og den orientale kvinnen. I slike beskrivelser ble ofte den orientalsiek kvinnen gjort
til den andre i dobbel forstand, både som kvinne og som ikke-europeer, hevner Landmark. 10 I
dette eksempelet representerer ”vi-et” den hvite mannlige europeeren.
Et viktig poeng i Landmarks analyse er at den orientale diskurs i Sverige mot slutten av
1800-tallet ble skapt av aristokratiet (hoffet, ledende skribenter som Verner von Heidenstam),
for så å bli videreført av den nye middelklassen (representert ved journalistenes økende betydning i det offentlige rom gjennom dagsavisenes oppblomstring) for så og til slutt nå det bredere lag av folket (som leste de korrespondentbrev som ble trykket om Orienten i dagsavisene
som på denne tiden hadde fått større opplag og var forholdsvis billige å kjøpe). Slik sett
mener Landmark at den orientale diskursen, slik den framstod i samtiden, ble en offentlig
diskurs i det stadig flere samfunnslag ytret seg om Orienten, samtidig som stadig flere fikk
muligheten til å lese om Orienten. Aristokratiet kom tidlig på banen i det denne gruppen
hadde den økonomiske muligheten til reise på helseturer og dannelsesreiser til land som
Tyrkia, Egypt og Palestina. Samtidig foretok også en rekke kristne grupper pilegrimsreiser til
Jerusalem. Dette gjorde at samtaler om Orienten først og fremst ble ført i religiøse og
aristokratiske fora. Men alt ettersom den nye middelklassen kom til å innta en mer fremtredende posisjon i det svenske samfunnet kom mange av samtalene om blant annet Orienten
til å bli ført i nye rom, som på caféer og barer. Landmark hevder derfor at en hverdagsorientalisme ble skapt som la grunnlaget for en folkeliggjøringen av forestillingene om
Orienten. Denne varianten av orientalismen kan således ses som en forløper til den populærorientalismen som etnolog Magnus Berg beskriver i sin analyse av orientalske motiv i
reklame og film på begynnelsen og midten av 1900-tallet. 11
De tekster Landmark analyserer fungerer ofte politisk som kritiske innlegg mot den svenske eller europeiske kulturen. Men de kunne også fungere som innlegg i religiøse debatter om
religionens rolle i samfunnet, og menneskers liv i positiv eller negativ forstand. Det forestilte
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Orienten blir på mange måter det sted hvor nasjonal, europeisk, vestlig, religiøs og sekulære
identitetsposisjoner forhandles.
Med hjelp av Regina Bendix mener jeg at man kan tolke den orientale diskursen på slutten
av 1800-tallet som et uttrykk for en søken etter det autentiske. 12 I hennes bok In Search of
Authenticity: The Formation of Folklore Studies (1997) hevder Bendix at søken etter autentisitet er orientert mot fortiden, men med en følelse skapt i nåtiden. Som hun påpeker har ofte
denne søken ledet til en nostalgi for det homogene. Søken etter autentisitet framstår i Bendix
analyse av fremfor alt tyske teologer og filosofers arbeider med dette på 1800-tallet som en
søken dels etter det som ses som ulikt en selv (det eksotiske, det gamle, det rurale etc), og dels
som en søken mot indre og ytre måter å eksistere på. I sin bok løfter Bendix fram den tyske
teologen Johann Gottfried Herder som la grunnen for store deler av folkloristikkfagets romantiserende syn på folket og folkekulturen. Herder, som virket på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, mente at renheten i samfunnet fantes på landbygden og i det pastorale liv – det ekte fantes således for ham hos folket som følgelig var de som levde på landsbygden. Hans romantiserende syn på det rurale liv og mennesker på landsbygden ledet ham til
å tilegne mye av sitt liv til å samle inn folkepoesi. Men hans interesse favnet ikke blott den
folkekulturen han interesserte seg for i de tysktalende områder. På grunn av samtidens interesse for India og hinduismen ble også Herder inspirerte til å inkludere denne tanketradisjonen i
sine samlinger. Orienten ble således en del av den romantiserende søken etter det ekte i tysk
idétradisjonen, hevder Bendix.
1800-tallets orientalismeengasjement var således motivert ut ifra en rekke ulike årsaker:
det patriotiske, det religiøse, det spirituelle, det historiske og det kulturkritiske (i form av
hvordan beskrivelsene av Orienten indirekte ble brukt til å kritisere det europeiske). Orientalismediskursen var således preget av en dobbelthet: på den ene siden hyllet den Orienten, og
på den andre siden tok den avstand fra Orienten. Konstruksjonen av Orienten må således
forstås i forhold til det europeiske aristokratis og den voksende middelklassens identitetsarbeid.
Kunnskapen om Orientens mulige doble roller i europeisk kulturliv og identitetsarbeid på
slutten av 1800-tallet inspirerte mine egen analyser av det feltarbeidet jeg selv gjorde på
Södra teatern. I alle samtaler, konserter og forestillinger som jeg her deltok på som på ulike
måter tematiserte Orienten fikk jeg i økende grad en følelse av at Orienten også i 2000-tallets
utgave fylte flere ulike roller. Gjennom blant annet å lese Bendix og Landmarks analyser ble
jeg inspirert til å nettopp analysere de ulike roller jeg mente at Orienten fylte i blant annet den
mangfoldsorienterte kulturpolitikken. Som feltarbeider er det lett å bli fanget av de situasjonene man er i som noen ganger gjør at de historiske lagene de situasjonene man er innflettet i blir utydelige. Men med en historisk fundert etnografisk tilnæring – slik Erling lærte
meg å sette pris på – kan nye analyser bli mulige hvor minner fra ens mange ulike erfaringar
både som forsker og som menneske, plutselig får nye verdier.

Noter
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3

4
5
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7

Utdrag fra [H4a,1] i Benjamin (1982/1999: 211).
Bjurström (2002: 249).
Forelesning med Erling Bjurström på Tema Kultur och samhället, 20. februar 2003.
”Translators’ Forward” i Benjamin (1982/1999).
Bjurström (2002).
Said (1994), Landmark (2003).
I et essay om myter skriver Thomas Hylland Eriksenn (1995) at mytenes kraft ligger i deres flertydighet i det
det er dette som muliggjør identifikasjon for flere. Når Landmark beskriver den orientale diskurs i Sverige på
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slutten av 1800-tallet er det nettopp et poeng at myten om Orienten blir slagkraftig fordi den kan brukes på så
mange ulike måter av ulike samfunnslag, institusjoner og enkeltpersoner.
Landmark (2003: 48).
Hylland Eriksen (1995: 64).
Landmark (2003: 185).
Berg (1998).
Bendix (1997).

Referenser
Bendix, Regina (1997) In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies, Wisconsin: The
University of Wisconsin Press.
Benjamin, Walter (1982/1999) The Arcades Project, Harvard: Harvard University Press.
Berg, Margnus (1998) Hudud. En essä om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, Stockholm: Carlssons bokförlag.
Bjurström, Erling (2002) ”Samlarkretsar: I konsumtionens marginaler”, Karin Becker (red.) Medier
och människor i konsumtionsrummet, Nora: Nya Doxa
Eriksen, Thomas Hylland (1995) Kampen om fortiden. Et essay om myter, identitet og politikk, Oslo:
Aschehoug.
Landmark, Dan (2003) “Vi, civilisationens ljusbärare” – orientalistiska mönster i det sena 1800-taltes
svenska litteratur och kultur, Örebro: Universitetsbiblioteket.
Said, Edward (1994) Orientalism, New York: Vintage Books.

Helene Egeland (f. 1973) er kulturforsker og samfunnsgeograf. I 2007 disputerte hun på en
avhandling ved Tema Q hvor hun, ved hjelp av Goffman, Bakhtin og Foucault, gjorde en
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Walter Benjamin –
de moderna drömbildernas detektiv
Johan Fornäs
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Walter Benjamin var en intellektuell flanör, som likt en detektiv i storstadens labyrintiska passager uppspårade den moderna epokens tvetydiga önskeföreställningar, laddade av oförlöst
historia och kluven framtid. Han var de moderna drömbildernas detektiv.
Detta arbete måste i största möjliga utsträckning utveckla konsten att citera utan citationstecken. Dess teori hänger intimt samman med montagets. […] Metoden för detta arbete: litterärt montage. Jag har ingenting att säga. Bara att visa. Jag kommer inte att stjäla
något värdefullt och inte att lägga mig till med några snillrika formuleringar. Däremot trasorna, avfallet: Jag vill inte inventera dem, utan låta dem komma till sin rätt, på det enda
sätt som är möjligt: genom att använda dem. 1

Bild 1: Walter Benjamin.
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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Benjamins framställningssätt är inspirerande men samtidigt krävande. Dess kombination av
elegans, åskådliga bilder och skarpa uddar lockar till ett fragmentariskt och öppet skrivande.
Men det är i själva verket mycket mödosamt att tillägna sig ett sådant flöde, som trots sin till
synes fritt flanerande lätthet fordrar såväl en mycket gedigen och grundlig historisk och filosofisk lärdom som en sträng strukturerande disciplin, för att inte falla platt till marken.
I ”Passageprojektet” försökte en grupp medieintresserade forskare att i Benjamins anda
konstruktivt använda hans arbeten för att låta dem komma till sin rätt i relation till nutida
kommunikations- och konsumtionskultur. 2 Här vill jag istället säga något om hans verk utifrån några för mig centrala – och med citationstecken försedda – citat från honom själv. Jag går
fram i tre steg som kalejdoskopiskt belyser olika aspekter av hans liv, verk och aktuella relevans. Så ska jag likt en klumpig doktor Watson följa denne mästerdetektiv i spåren, nyfiken
på mysteriet med hans sorgligt avhuggna liv, mysterierna som uppenbaras i hans förtrollande
verk och det dubbla mysteriet med dessa kroniskt oavslutade verk.

Flanören
Benjamin föddes i Berlin 1892, där han växte upp som ensambarn i ett förmöget hem. Fadern
var konsthandlare – sträng och auktoritär, en gammaljudisk patriark som ställde stora krav på
sonen och blev besviken när denne inte kunde försörja sig själv, sedan den akademiska banan
avbrutits. I den postumt utgivna boken Barndom i Berlin kring 1900 skildrar Benjamin i korta
scener denna ensamma och vemodiga uppväxt som samtidigt ger ett porträtt av staden Berlin.
Det kan läsas som ett försök att förankra sig i en kontext, en stad och en tid.
Före första världskriget drogs han med i den svärmiska tyska ungdomsrörelsen, men tog
vid krigsutbrottet avstånd från dess ledare Wyneken och från kriget. Han studerade vid universitetet i München, gifte sig Dora Sophie Pollak och fick sonen Stefan, kom till Bern där
han blev bekant med filosofen Ernst Bloch, och doktorerade i filosofi på en avhandling om
konstkritik i tysk romantik. Äktenskapet upplöstes, Benjamin flyttade hem till föräldrarna och
levde som skriftställare. 1925 underkände Frankfurt hans docentavhandling om det tyska sorgedramats ursprung under barocken. Benjamins vänner protesterade men det hjälpte inte – avhandlingen var ett tungt och svårläst arbete som inte passade in i de konventionella facken.
Skandalen stängde den akademiska vägen för Benjamin, som därmed definitivt fastnade i positionen som intellektuell nomad.
Benjamin hade under tiden blivit marxistiskt orienterad, och påbörjade sitt stora modernitetsanalytiska Passagearbete, bland annat med tankebilderna i Enkelriktad gata (1928) och en
växande samling fragment och skisser som förblev ofullbordade in i det sista. Han blev tidigt
känd och erkänd som lysande skribent – av storheter som ungdomsvännen Gerhard Scholem,
av Theodor W. Adorno, Hugo von Hofmannsthal och Bertolt Brecht. En kärleksfull vänskap
med den lettiska regissören Asja Lacis betydde också mycket under dessa år. Men när den
akademiska banan stäckts verkade han främst som litteraturkritiker, med essäer om bland
andra Baudelaire, Kafka och Brecht. Han förblev en outsider, en bohem och flanör, förälskad
i Paris, men egendomligt rotlös, utan hemvist.
Det gällde även relationen till den övriga Frankfurtskolan. Benjamins arbeten brukar räknas in i denna tradition, men hans position i relation till Adorno, Horkheimer och de andra
grabbarna var inte självklar. I sin vän och trätobroder Adorno fick han en mycket skicklig,
sträng och kritisk läsare, men han befann sig på kanten. De antydda inslagen av judisk mystik
i hans tänkande var ibland svårsmälta för tidens sekulära marxister, och hans historiska dialektik stämde inte riktigt med den inflytelserike Adornos strängt hegelmarxistiska ideal.
Bristen på kollektiv identifikation tvingade fram en reflexiv hållning som satte honom själv
på spel i hans försök att förstå sin tid – det moderna. Det skedde i samspel med Baudelaire
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och Brecht, tyskt barockdrama och episk teater, 1800-talets stadsliv och 1900-talets medietekniker. Några passager i Passagearbetet förtjänar sin plats som modernitetsteoretiska klassiker:
Definitionen av det ”moderna” som det nya i förbindelse med det som alltid varit. […]
Det har inte funnits någon epok som inte kände sig i excentrisk mening ”modern” och
trodde sig stå omedelbart inför avgrunden. Det förtvivlat klara medvetandet om att stå
mitt uppe i en avgörande kris är kroniskt för mänskligheten. Varje tid anser sig vara
ohjälpligt nymodig. Men det ”moderna” är annorlunda just som de olika aspekterna i ett
och samma kalejdoskop. 3

Blicken för det moderna som epok är knivskarp, och oändligt mångfasetterad. Det är de tillspetsade ambivalenserna som utgör dess särmärke, däribland kombinationen av det framtidsinriktade ultranya med det arkaiskt uråldriga, som kommer till uttryck i primitivismens förening av djungelns och storstadens metaforer, i klassicismens återknytande till antika ideal, och
i den syntes av evig naturlighet och experimentell teknologi som ekar i otaliga modernistiska
riktningar såsom tolvtonsmusik, funkisarkitektur och abstrakt konst.
Men just moderniteten citerar ständigt urtidshistorien. Här sker det genom den tvetydighet
som utmärker de samhälleliga förhållandena och manifestationerna under denna epok.
Tvetydighet är dialektikens bildliga uppenbarelseform, principen för dialektiken i det
ögonblick när den står stilla. Detta stillestånd är utopiskt och den dialektiska bilden med
andra ord en drömbild. Varan utgör i sig en sådan bild: som fetisch. En sådan bild utgör
passagerna, som är på en gång hus och gata. En sådan bild är horan, som är både försäljerska och vara i ett. 4

Den kommersiella populärkulturen får en särställning i Benjamins samtidsanalytik.
Det nya produktionsmedlets form, som till en början ännu behärskas av det gamlas
(Marx), motsvaras i det kollektiva medvetandet av bilder där det nya genomsyras av det
gamla. Dessa bilder är önskebilder, och i dem försöker kollektivet såväl upphäva som försköna ofullkomligheten hos den samhälleliga produkten liksom också bristerna i samhällets produktionsordning. Vid sidan av detta framträder i dessa önskebilder den eftertryckliga ambitionen att ta avstånd från det föråldrade – vilket emellertid är detsamma som det
nyss förgångna. Dessa tendenser leder den bildfantasi, som väcktes till liv av det nya, tillbaka till det urtida förgångna. I den dröm i vilken varje epok får se den närmast följande
rullas upp i bilder, framträder denna senare uppblandad med urtidshistoriska element, det
vill säga element av ett klasslöst samhälle. Erfarenheterna av detta klasslösa samhälle är
lagrade i kollektivets undermedvetna och ger – under sammansmältning med det nya –
upphov till utopin, vilken har lämnat spår efter sig i tusentals konfigurationer i det dagliga
livet: från de bestående byggnadsverken till de flyktiga modena. 5

Han kastar sig lustfyllt ut i stadens vimmel och letar dolda budskap i de vulgäraste uttryck:
”Skyltvarorna bildar en rebus.” 6
Det som gör modet särskilt intressant för filosoferna är dess märkliga antecipationer. Det
är ju känt att konsten i många avseenden, till exempel i bilder, föregriper den förnimbara
verkligheten med många år. […] Och ändå har modet en mera konstant och precis kontakt
med det kommande, tack vare den enastående vittringen hos det kvinnliga kollektivet för
det som ligger redo i framtiden. Varje säsong erbjuder i sina nyaste modeskapelser några
av de kommande händelsernas hemliga flaggsignaler. Den som hade förmågan att tyda
dem skulle inte bara i förväg känna till nya konstnärliga strömningar utan även nya lagböcker, krig och revolutioner. – Utan tvivel är det detta som utgör modets eggelse, men
även svårigheten att göra den produktiv. 7
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Reklamen och varuestetiken granskas kritiskt som en mekanism för kapitalismens ekonomi
att kolonisera människors mest privata drömvärldar, men detta är ingen enkelriktad dominansrelation: ”Reklamen är den list med vilken drömmen trugar sig på industrin.” 8
Modet har väderkorn för det aktuella var det än döljer sig i djungeln av vad som en gång
varit. Det är tigersprånget in i det förgångna. Det är bara det att det äger rum på en arena
där den härskande klassen för kommandot. Samma språng under historiens fria himmel är
det dialektiska språnget, varmed Marx menade revolutionen. 9

Benjamin brottades med att ge sin drömteori marxistisk legitimitet, och fann stöd hos Ernst
Bloch och Bertolt Brecht: ”En brechtsk maxim: Inte knyta an till det gamla goda, utan till det
nya dåliga.” 10 Långt ifrån närsynt nyhetsdyrkare innefattade Benjamins djupa historiska och
filologiska kunskap en rad typer av källor och knöt an till de samlarpraktiker som lämnat spår
runtom i Paris passager: ”Samlandet är en form för att minnas praktiskt. […] Samlarens mest
fördolda motiv låter sig kanske beskrivas så här: han bekämpar bristen på sammanhang.” 11
Att rädda och ordna historiens dolda spår var den intellektuelle flanörens uppgift i modernitetens marginaler. Erling Bjurström har förtydligat hur Benjamins montageteknik ”omvandlat
lumpsamlandet till en metod för historieforskning”. 12 Där anas en likhet med Brechts estetik,
inte minst genom den ackompanjerande, starkt kritiska synen på det officiösa kulturarvet.
Vad är det fenomenen räddas ifrån? Inte bara och inte så mycket från det vanrykte och
den missaktning de råkat in i, som från den katastrof ett bestämt slags tradition, nämligen
”högaktningen för arvet”, mycket ofta utgör. – De räddas genom att man påvisar språnget
i dem. – Det finns ett traditionens arv som är katastrof. 13

En tillspetsad och utsökt formulering återfinns i hans postuma historiefilosofiska teser:
Den sanna bilden av det förgångna flimrar bara förbi. Bara som en bild, som för ett ögonblick glimtar till och blottar sin innebörd för att aldrig mer visa sig, kan det förgångna
uppfångas. […] Bara den historieskrivare besitter gåvan att tända hoppets gnista i det förgångna, som är genomsyrad av insikten att inte ens de döda kommer att gå säkra för fienden om han segrar. Och denna fiende har inte upphört att segra. […] Dagens makthavare
är emellertid arvtagare till alla dem som i varje skede avgått med segern. Inlevelsen i segraren kommer sålunda alltid dagens makthavare till godo. Det beskedet räcker för den historiske materialisten. Var och en som intill denna dag avgått med segern marscherar med
i det triumftåg som de i dag härskande iscensätter över dem som i dag ligger på marken.
Bytet medförs, såsom det alltid varit brukligt, i triumftåget. Man kallar det för kulturarvet.
Detta bör i den dialektiske materialisten räkna med en distanserad betraktare. Ty det kulturarv som han överblickar, det är för honom till alla delar av en proveniens som han inte
kan tänka på utan en rysning. Det har inte bara de stora genierna och deras mödor att
tacka för sin existens, utan också deras samtidas namnlösa träldom. Det finns inget kulturdokument som inte samtidigt är ett dokument över barbari. Och lika litet som kulturarvet självt är den traditionsprocess som fört det vidare från den ene till den andre fri från
barbari. Den historiske materialisten placerar sig därför i möjligaste mån på avstånd från
denna process. Han ser det som sin uppgift att stryka historien mot håren. 14

Ambivalensen i moderniteten matchas av motsvarande inre motsättningar i det som idag kallas historiebruk och historieproduktion. Här upprätthålls en dramatisk spänning mellan å ena
sidan de nationella monumentens officiella kulturarvspolitik såsom en i grunden barbarisk
maktutövning gentemot oförlöst utopiska moment i historiens fragmentariska rester som behöver räddas av kritiskt minnesarbete och respektfullt ordnas till oppositionella antinarrativ av
motståndstänkaren.
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Det finns en bild av Klee som heter Angelus Novus. Den framställer en ängel, som ser ut
som om han stod i begrepp att avlägsna sig från något som han stelt betraktar. Hans ögon
är uppspärrade, hans mun står öppen, och hans vingar är utspända. Historiens ängel måste
se ut på det sättet. Han har sitt anlete vänt mot det förgångna. Där en kedja av händelser
träder fram inför våra ögon, där ser han en enda katastrof som oavlåtligt hopar ruiner på
ruiner och slungar dem för hans fötter. Han ville nog gärna dröja kvar, uppväcka de döda
och sammanfoga det som slagits i stycken. Men en storm blåser från paradiset, som gripit
tag i hans vingar och är så stark att ängeln inte längre kan sänka dem. Denna storm driver
honom oemotståndligt in i framtiden, som han vänder ryggen, alltmedan ruinhögen framför honom växer upp till himlen. Det som vi kallar framåtskridandet är denna storm. 15

Denna bild har blivit lika klassisk som Hegels ord om Minervas uggla som endast flyger i
skymningen, och som Jürgen Habermas knutit an till för att belysa hur varje tid endast kan
förstå sina egna grundvalar när den håller på att ta slut. Ängeln framstår som en pregnant bild
också av Benjamin själv, som tycks driven av samma sorgsna framåtdrift. Benjaminkännaren
Lloyd Spencer har framställt en teckning baserad på Klees målning, där ängelns drag justerats
för att likna Benjamins egna.

Bild 2 och 3: Paul Klees målning “Angelus Novus” (1920), som Benjamin köpte 1921, samt Lloyd
Spencers teckning “Walter Benjamin” (1995; reproducerad med konstnärens tillstånd).

I Benjamins apokalyptiska visioner finns ett tydligt judiskt traditionsarv:
Som bekant var det förbjudet för judarna att forska i framtiden. Toran och bönen lär dem i
gengäld konsten att erinra sig. Detta kom framtiden att förlora den magi som de är hemfallna åt som vänder sig till spåmän för att bli upplysta. Men framtiden blev inte därför en
homogen och tom tid i judarnas ögon. Ty varje sekund av den var den lilla port genom
vilken Messias kunde träda in. 16
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Just diskontinuiteterna hör till Benjamins bestående bidrag till den marxistiska historiesynen:
Framsteget hör inte hemma i tidsförloppets kontinuitet, utan i dess interferenser: där det i
sanning nya för första gången gör sig märkbart med den friskhet som kännetecknar gryningen. 17

Dialektiken hos Benjamin skiljer sig därmed från Hegels tendenser till försonande logik och
historiekontinuitet. Den har starka beröringspunkter med aktuell kritisk kulturteori där just
öppenhet, kontingens, antisystemiskt tänkande och respekt för fragmentariska detaljer utgör
en politisk, etisk och epistemologisk riktlinje. Trots detta finns här större likheter med exempelvis Adorno och Habermas än vad många poststrukturalistiska ideologer idag riktigt verkar
vilja erkänna, inte minst just den omutliga respekten för det partikulära och därmed för fragmentets och essäns framställningsformer. Adorno hade kraftiga invändningar mot aspekter av
Benjamins verk, men inte heller han var någon linjär systembyggare. Och Habermas ägnar
Benjamins historiefilosofiska teser en vördnadsfull kommentar i sin bok om det modernas
filosofiska diskurs. 18 Synen på motsättningarna i historien och särskilt ambivalenserna i det
oförlösta moderna projektet har även klara likheter med en nutida kritisk hermeneutiker som
Paul Ricoeur.
Här anas också en länk mellan kritisk teori och den brittiska traditionen för cultural studies.
Benjamin är i och för sig egendomligt frånvarande där, men har åtminstone en större acceptans än Adorno, Habermas eller Ricoeur. Angela McRobbie har exempelvis påpekat hans likheter med Raymond Williams som uttolkare av en epoks ”känslostruktur” (Williams berömda
term för detta är ”structure of feeling”). 19 Staffan Ericson har i en avhandling om August
Strindbergs Ett drömspel och Dennis Potters Den sjungande detektiven ytterligare belyst relationen mellan de två. Där framhävs också centrala skillnader som kan sammanfattas som att
Benjamin betonar avbrottet medan Williams lyfter fram flödet. 20
Benjamins flanör kastar sig ut i stadens flöde av människor, fordon, varor och symboler,
men observerar där särskilt diskontinuiteterna:
För flanören inträffar följande förvandling med gatan: den leder honom genom en svunnen tid. Han flanerar längs gatan: varje gata öppnar en brant för honom. Den leder nedåt,
om inte till mödrarna så dock in i en förgången tid, som kan vara så mycket djupare därför att den inte är hans egen privata. Likväl tillhör detta förflutna alltid en ungdomstid.
[…] Ett rus överväldigar den som länge vandrat i rask takt längs gatorna utan att ha ett
mål. Själva gåendets makt tilltar för varje steg […]. Ett landskap – det utgör staden verkligen för flanören. Eller närmare bestämt: För honom delar sig staden i sina dialektiska
poler. Den öppnar sig för honom som landskap och omsluter honom som kammare. 21

Rörelserna i rum och tid förenar den urbane flanören med den intellektuelle nomaden. De gör
bäggedera till gränsvarelser.
Flanören står fortfarande på tröskeln, till storstaden såväl som till borgarklassen. Ingen av
dem har ännu fått honom i sitt våld. Ingen av dem väcker någon hemkänsla hos honom.
Han söker sin tillflyktsort i folkmassan. […] Folkmassan är den slöja genom vilken den
välbekanta staden hägrar som fantasmagori för flanörens blickar. Inom fantasmagorins
ram är den ömsom landskap, ömsom vardagsrum. Båda elementen förenas sedan i varuhuset, vilket utnyttjar flanerandet för att öka varuomsättningen. Varuhuset är flanörens
senaste promenadstråk. I flanörens gestalt beger sig intelligentian ut på marknaden. 22

Flanörgestalten är ingen enkel positiv hjälte för Benjamin att identifiera sig med. Där finns
både (själv)kritiska och motståndsinriktade inslag: ”Flanören saboterar trafiken. Han är inte
heller köpare. Han är vara. […] I flanörens gestalt förebådas detektiven.” 23 Flanörtematiken
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lånade han från Baudelaire, men den var allmängods i sekelskiftets modernitetskritik, exempelvis hos Georg Simmel och andra storstadsfilosofer. Flanören blev en metafor för en borgerlig manlig intellektuell, som växlar mellan att ge sig ut i massan och att distanserat betrakta den moderna stadsvärlden. Hos Benjamin provocerar flanören fram uttryck för en reflexiv självkritik, en stark ambivalens till den egna positionen.
Flanörtemat har i nyare kulturstudier fött en intressant feministisk debatt. Kvinnors plats i
Benjamins skrifter är omdiskuterad. Somliga har med Janet Wolff menat att han bara har plats
för horan, och ser flanören som typiskt manlig, som uttryck för kvinnors marginalisering i det
offentliga rummet. Elizabeth Wilson och Mica Nava hör till dem som istället velat lyfta fram
den kvinnliga ”flanösen”, som inte minst vimlade i varuhusen och andra urbana köprum. 24
Kanske kan man urskilja fyra frågor i denna diskussion, beroende på om man talar om då eller
nu respektive om praktiker eller diskurser. I dåtida diskurser kanske kvinnor var frånvarande i
offentligheterna. Men hur var det i dåtida praktiker? Och hur är det i dagens senmoderna
praktiker respektive diskurser? Sista ordet är inte sagt.

Drömmaren
Det finns alltså ett omdiskuterat judiskt inslag i Benjamins tänkande: ingen religiöst eller etniskt judisk essens, men ett delvis fördolt återknytande till vissa teman i judisk tradition. Det
tycks fylla en liknande funktion som Ernst Blochs eller för den delen Paul Ricoeurs kristendom: som källa till ett utopiskt hopp som trots den kritiska teorins illusionslösa upplysningstänkande måste hållas vid liv för att den Kleeängeln alls ska kunna uthärda samtidens barbari
och de förfärande minnena av historiens alla katastrofer. Dessa kryptosakrala inslag skapar en
sorts magisk vibration i texterna, en fascinerande underström som hindrar dem från att torka
ut, ett överskott av mening som ger oss efterkommande läsare bränsle för ständiga nytolkningar. Också för en ateist som jag känns sådana texter livgivande, och jag har inga svårigheter att läsa dem profant.
Modernitetens drömbilder har återuppväckt mytologin. Benjamin pekade på hur 1800-talets masskultur har ”möblerat” våra inre liv med drömbilder. Därmed upphöjs modets fascination till mer än en simpel tidsdiagnos. Det rör hela den grundläggande dialektiken mellan kritik och utopi, som finns hos Marx och när Bloch och Brecht diskuterar hoppets princip, drömmarnas nödvändighet och marxismens värme- och köldström. Vandringen genom de kommersiella stadsrummens kretsar är ingen deskriptivt sociologisk kartläggning utan antar djupt existentiella och historiefilosofiska dimensioner.
Också vår vakna tillvaro är ett land, i vilket det på fördolda platser bär av ned i underjorden, ett land fullt av obemärkta platser där drömmarna mynnar ut. På dagen går vi ovetande förbi dem, men så snart sömnen inträder trevar vi oss snabbt och behändigt tillbaka
och förirrar oss in i de mörka gångarna. Stadens labyrint av hus liknar på ljusa dagen
medvetandet; passagerna (det vill säga gallerierna, som leder in i stadens förgångna tillvaro) mynnar på dagen obemärkt ut i gatorna. Men på natten under de mörka husmassorna är deras kompakta mörker plötsligt skräckinjagande. 25

Benjamin parallelläser stadens fysiska rum med den moderna människans inre mentala rum:
”Passager: hus, gångar, som inte har någon utsida. Liksom drömmen.” 26
Paris är en spegelstad. […] Till och med de förbipasserandes ögon är beslöjade speglar.
[…] Passagernas tvetydighet är en rummets tvetydighet. […] Den ytligaste och mest oväsentliga aspekten av passagernas tvetydighet ger deras överflöd av speglar, vilka utvidgar
rummet som i sagan och gör det svårt att orientera sig. 27
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Bild 4 och 5: Solna Centrum (foto Johan Fornäs 1998) samt Passage des Panoramas i Paris (foto
1910).

Dröm implicerar sömn men också uppvaknande, och just växlingen mellan dessa bägge tillstånd är en genomgående tematik hos Benjamin.
Uppvaknandets dialektiska struktur: minne och uppvaknande är ytterst nära besläktade.
Uppvaknandet är nämligen hågkomstens dialektiska, kopernikanska vändpunkt. Det är en
ovanligt välkomponerad omkastning av drömmarens värld till en vakenvärld. […] Bearbetningen av drömelementen vid uppvaknandet är ett skolexempel på dialektiskt tänkande. Därför är det dialektiska tänkandet ett instrument för det historiska uppvaknandet.
Varje epok innehåller ju inte bara drömmen om den nästföljande, utan i drömmen strävar
den fram mot sitt uppvaknande. Den bär sitt slut inom sig och använder – som redan Hegel konstaterade – list för att uppnå det. […] Uppvaknandet som en successiv process,
vilken både gör sig gällande i den enskildes och i hela generationens liv. Sömnen är dess
primärstadium. En generations ungdomserfarenhet har mycket att göra med drömerfarenheten. Dess historiska gestalt har drömmens form. Varje epok har denna med drömmen
förbundna sida, barnsidan. Under förra århundradet framträdde den särskilt i passagerna. 28

Här anas upplysningsprojekt i ny form: en pendling mellan förtrollning och avförtrollning, fetischism och avmystifiering. Att uppspåra drömbildernas mening är ett nödvändigt steg mot
uppvaknandet ur kapitalismens falska Matrixvärld. Det finns ingen enkel flykt från drömmarna, utan frigörelsen och upplysningen måste röra sig kritiskt-utopiskt över gränsens tröskel.
Rites de passages – så kallas i folkloren de ceremonier som anknyts till död, födelse, giftermål, mandomsprov. I det moderna livet har dessa övergångar blivit alltmer oigenkännliga och oupplevda. Vi har blivit mycket fattiga på tröskelerfarenheter. Insomnandet är
kanske den enda som återstår för oss. (Men därmed också uppvaknandet.) Och slutligen
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svallar underhållningens och kärlekens könsväxlingar på samma sätt upp och ner som
drömmens gestaltförändringar svallar över trösklar. […] Tröskel och gräns måste noggrant hållas isär. Tröskeln är en zon. Och närmare bestämt en övergångszon. 29

Också här finns beröringspunkter med andra idéer om människans kommunikativa förmågor.
Georg Simmel 1909: ”människan är den sammanbindande varelsen som alltid måste särskilja
och inte kan sammanbinda utan att särskilja […] den gränssättande varelsen som saknar
gräns.” Eller Gaston Bachelard 1958: ”Och språket bär inom sig dialektiken mellan öppet och
stängt. Genom mening sluter det till, men genom poetiskt uttryck öppnar det.” 30
Benjamin driver denna ambivalens till sin spets och ger den en modernitetshistorisk precision. Ständigt denna tvetydighet (ambiguity) och ambivalens (ambivalence), motsättningar
och dialektik, men utan Hegels övergripande syntes i sikte. Uppvaknandet innebär samtidigt
att rädda de förflutna förlorarnas rester undan segrarnas glömska.
”Marx framställde det kausala sambandet mellan ekonomin och kulturen. Här är det fråga
om det expressiva sambandet. Inte kulturens ekonomiska uppkomst, utan att skildra ekonomins uttryck i dess kultur.” 31 I Benjamins verk konfronteras inre och yttre, mikro och makro,
individ och kollektiv, subjekt och samhälle, drömmar och städer, fenomenologi och sociologi,
kultur och ekonomi. Den nutida haussen kring upplevelseindustri är uttryck för ett liknande
intresse för sådana knutpunkter, men hittills med avsevärt klenare tankeverktyg. Distinktionen
mellan upplevelse och erfarenhet var central för Benjamin.
Vanorna är erfarenhetens armering, upplevelserna upplöser dem. […] Erfarenheten är arbetets lön, upplevelsen är dagdrivarens fantasmagori. […] Det som skiljer erfarenheten
från upplevelsen är att den inte kan skiljas från föreställningen om en följd, en kontinuitet. 32

Denna distinktion öppnar för en mer kritisk analys av den kommersiella upplevelseproduktion
som idag hyllas som den perfekta symbiosen av kultur och ekonomi. Att engelskan saknar
den terminologiska spänningen hör till skälen varför en brittisk kulturforskare som Raymond
Williams kunde laborera med ett så diffust experience-begrepp, som gled mellan upplevelse
och erfarenhet, visserligen med effekten att avdramatisera det högtidliga och tillåta det populära att tas på allvar utan att dömas på förhand, men samtidigt med risken att tappa känslan för
avbrott, distinktion, och därmed kritisk reflektion kring de läroprocesser som behövs för att
radikalisera upplevelser inom en uppvaknandets pedagogik.

Detektiven
Benjamin var en på många sätt mysteriös person. Han var en intellektuell flanör – rotlös,
hemlös vagabond. Han var en drömmare – med drag av mystiker. Men han var även en skarpögd detektiv som nyfiket och noggrant undersökte en rad samtidsfenomen, och hänsynslöst
slog ner på svaga punkter. Han bedrev ett tålmodigt uppspårande och envetet undersökande
av hemligheter, mysterier i det yttre stadsrummets stålkonstruktioner, det inre rummets drömupplevelser och det kulturella rummets märkliga symbolvärldar. På många sätt kan han sägas
vara den mest reflexive av alla i Frankfurtskolan, i det att han inte tvekade att rikta förstoringsglaset mot sig själv och sina egna erfarenheter, där många andra hellre tog på sig en distanserande attityd. Det rotlösa utanförskapet gav ett skärpt intresse för gränser, trösklar och
passager, och uppvaknandet var något han kunde erfara i det egna arbetet. Detektivismen är
en intressant figur, med en lång historia, från Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle och Sigmund Freud till Umberto Eco, Dan Brown och alla vår tids kodknäckande deckare och thrillers. Det är något spännande med att söka de historiska spåren, i monument och dokument,
efter svunna men ödesdigra händelser – spår som binder berättandet till något utanför sig
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självt, knyter den narrativa konfigurationen till en prefiguration med länkar vars bindande
karaktär skiljer historieskrivning från fiktion, så som Paul Ricoeur beskrivit i sin studie av tid
och berättande. 33
Benjamins metod innebar mer än bara ett fritt citatcollage. Hans jämförelse mellanspår och
aura ger en ledtråd till hur metoden tänks driva fram uppvaknandets dialektik:
Spår och aura. Spåret är uppenbarelsen av närhet, oavsett avståndet till den eller det som
efterlämnat det. Auran är en uppenbarelse av något avlägset, oavsett närheten till den eller
det som framkallat den. I spåret får vi grepp om saken, i auran bemäktigar den sig oss. 34

Hans tankar om spåret är centrala för Passagearbetets virtuella stadsvandringar, medan aurabegreppet är hans mest kända insats på mediehistoriens fält:
Vad är egentligen aura? En sällsam väv av rum och tid: en unik framtoning av någonting
avlägset, det må befinna sig aldrig så nära. […] Nu är detta att dra till sig tingen, eller
snarare att dra dem närmare massorna, ett lika lidelsefullt behov hos nutidens människor
som att bryta udden av det unika i varje situation genom reproducering. 35

Återigen detta spel mellan distans och närhet.
Reproduktionstekniken […] lösgör det reproducerade ur traditionssammanhanget. […]
Möjligheten att tekniskt reproducera konstverket innebär att detta för första gången i
världshistorien emanciperas från sin tillvaro som parasit på ritualen. […] Dess förankring
i ritualen efterträds av en förankring i en annan sorts praxis: nämligen dess förankring i
politiken. […] Mänsklighetens ökande främlingskap för sig själv har nått en grad där den
förmår uppleva sin egen förintelse som en estetisk njutning av högsta rang. Så förhåller
det sig med den estetisering av politiken som fascismen bedriver. Kommunismen svarar
med att politisera konsten. 36

Ständigt dessa spår och detta uppspårande, räddandet av avskrädet för att därur utvinna väckande sanningar om begångna brott och trauman, ungefär som Sherlock Holmes och andra
mästerdetektiver söker spår i fimpar och smuts för att tolka vad som hänt och uppspåra de
skyldiga. Detektiven har visserligen kylig distans men söker samtidigt likt en kriminalpsykolog komma nära det som spåras, förstå dess logik och av-auratisera det.
Medier och reproduktion är förstås höggradigt aktuella teman i dagens digitala värld av
Internet och kloning, där Benjamins tankar rönt förnyad uppmärksamhet. Påfallande är dubbelheten i hans relation till massmedierna foto och film. Å ena sidan antydningar av nostalgisk saknad, å andra sidan en revolutionärt rusig skadeglädje över den borgerligt elitistiska
konstverksaurans frånfälle.
Hans läsare på kulturstudiernas fält har svårt att bestämma sig vilket spår de ska följa. Den
svenska receptionen kan sägas ha börjat i den revolutionärt marxistiska änden, med Carl-Henning Wijkmarks Caveforsutgåvor av slagkraftiga arbeten som reproduktionsessän, historiefilosofiska teserna och Brechtessäerna 1969 och 1971. En intressant C-uppsats i litteraturvetenskap i Lund skrevs av Donald Broady och Kurt Pålsson 1973: ”Historiematerialism hos Walter Benjamin”. 37 De unga författarna tog upp hans litteratursociologiska ansats som bidrag till
den då aktuella strömningen bland materialistiska litteratursociologer, och betonade spänningen mellan en metafysisk-messiansk och en materialistisk-kritisk sida. Hoppar man sedan
fram till 1991 finner man litteraturvetaren Aris Fioretos i Det kritiska ögonblicket ställa in
honom mellan Hölderlin och Celan, och 2004 ger Staffan Ericson honom och Raymond Williams chansen att tävla om att bäst förstå August Strindberg och Dennis Potter. En gränsgångare får finna sig i att sättas i relation: att röra sig över trösklar och knyta samman världar var
ju hans uppdrag. Var en nomad ska placeras och insorteras förblir en olösbar uppgift.
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Det vilar alltså ett slags mysterium över honom själv – men också över hans verk. Det
stora Passagearbetet förblev oavslutat, men hur skulle det någonsin ha kunnat avslutas?
Många hävdar att det var en omöjlighet och att dess ofullbordade karaktär var inneboende i
hela projektet.
Ett ytterligare mysterium vilar över Benjamins död. Lisa Fittko har överlämnat en gåta åt
oss i sin berättelse om vad som hände de där sista dagarna av hans liv. När tyskarna var på
väg mot hans älskade Paris måste han fly. Med en liten grupp andra flyktingar strävade han
från Marseille mot Spanien, på slutet till fots över de Pyreneiska bergen, på stigar som även
jag prövat på och kan intyga deras svårighetsgrad. Benjamin var trött och sliten, men släpade
envist på en stor svart portfölj:
”Det är mitt senaste manuskript”, förklarade han. ”Men varför tar ni med det på den här
promenaden?” ”Ni måste förstå att den här portföljen för mig är viktigare än allting annat”, sa han. ”Jag kan inte riskera att bli av med den. Den innehåller det manuskript som
måste räddas. Det är viktigare än jag själv. […] Gamle Benjamin: under inga omständigheter skulle han gå med på att skiljas från sin barlast, den där svarta väskan; vi skulle bli
tvungna att släpa med oss monstret över bergen. […] Ungefär efter en vecka kom meddelandet: Walter Benjamin är död. Han begick självmord i Port-Bou natten efter sin ankomst. […] Gripna och skakade av hans död lät de spanska gränsmyndigheterna hans följeslagare fortsätta resan. […] Gershoem Scholem, förvaltare av Benjamins litterära kvarlåtenskap och hans närmaste vän […] frågade om varenda detalj som rörde manuskriptet:
”Det finns inget manuskript”, sa han. ”Hittills har ingen känt till att ett sådant manuskript
någonsin skulle ha existerat.” 38

De passerade den franska gränskontrollen vid Portbou men hejdades på den spanska sidan.
Man påstod att de följande dag skulle återsändas till Frankrike där Gestapo väntade. Benjamin
tog sitt liv med en morfindos, men de övriga kunde sedan passera fritt, då direktiven snabbt
ändrades igen. Benjamins döda kropp blev kvar i Portbou, där ett gripande monument idag
hyllar honom. Men väskan med manuskriptet var försvunnen och har aldrig återfunnits.
I denna slutliga gränsövergång valde Benjamin steget in i döden framför det tröttsamt plågsamma klivet över till Spanien i en värld som inte längre tycktes ha plats för honom. Å, vilken
sorg och saknad man kan känna efter denna kloka men olyckligt ensamma man. Om han bara
hade orkat stå ut lite till… Jag skulle så gärna vilja välkomna honom tillbaka till oss. Föra honom tillbaka från dödsriket, rädda honom från hans marginaltillvaro… Åtminstone finna hans
magiska väska… Jag vet fler än jag som sökt upp platsen och i fantasin hoppats finna en gammal sliten väska i något bortglömt hörn.
Den försvunna väskan irriterar detektiven i mig. Det borttappade arvet och det oavslutade
Passagearbetet lämnar en oförlöst utopi, ett hopp och ett löfte till oss: ett överskott av mening
som öppnar för nya uppvaknanden. Visst är det alldeles för sent att väcka Benjamin eller hela
och fullborda hans verk. Det är ju i det ofullbordade som befrielsens uppvaknande kan uppenbaras. Enda sättet att rädda hans verk är genom att göra dem användbara idag, att använda
dem – med eller utan citationstecken – i vårt eget arbete med att följa spåren av det moderna i
våra egna vardagsliv. Han gav oss inget slutet teoribygge men briljanta iakttagelser, skarpa
formuleringar, kritiska perspektiv. Författaren är död, men verket lever i högsta grad, med de
brister och oavslutade möjligheter som kännetecknar en levande kropp. Benjamins öde och
verk förmedlar en insikt om begränsningarna i all logik och totalitet, en insikt om vår och vårt
arbetes ändliga dödlighet. Men också ett hopp om de gnistor som kan tändas i mötena mellan
spår som korsas.
I drömbildernas universum finns Benjamins magiska väska trots allt ändå kvar i vårt förvar. Den står där ständigt halvöppen, med sin oförglömliga ängels ansikte vänt mot oss!
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Bild 6. Väskan ”Walter Benjamin Tote” saluförd av den amerikanska firman The Art of Mechanical
Reproduction (www.artintheage.com): ”an all-purpose sack, a beloved portrait, and a personal slice of
artistic aura all at the same time!”
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En kultursociologisk essä om Horace och Stig
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Hösten 1979 debuterade Stig Larsson med romanen Autisterna som skulle göra honom till
något av en galjonsfigur för 1980-talets postmoderna genombrott. Denna 24-åriga gruvarbetarson från Västerbotten var förvisso ingen nykomling i det svenska kulturlivet: redan 1975
hade han varit med om att starta förlagan till den banbrytande kulturtidskriften Kris som
samlade eliten bland det tidiga 1980-talets unga intellektuella och när han debuterade som
romanförfattare hade han just tagit en prestigefylld examen från Dramatiska institutet. Men
det var skönlitteraturen som skulle göra honom känd för en bredare läsekrets och Autisterna
blev det banbrytande förstlingsverk som gav honom positionen av den unga svenska litteraturens framtidshopp – det tidiga 80-talets avantgardist par excellence. I en sammanfattning av
Stig Larssons författargärning beskriver Horace Engdahl Autisterna som ett stilbildade brott
med 70-talets realistiska och moralistiska prosa: ”ett första prov på den ’postmodernism’ som
skulle göra sig bemärkt på den litterära scenen några år senare”. 1 Att Stig Larssons debut
kommit att betraktas som något av en milstolpe i den svenska litteraturhistorien bottnar
emellertid inte bara i verkets faktiska litterära kvaliteter utan också i att Autisterna tvingade
det svenska litterära etablissemanget att ta ställning till ett nytt estetiskt program.
Som debutant gjorde Larsson sitt inträde i det svenska kulturlivet i ett kritiskt skede när det
litterära fältet stod inför en avgörande omgruppering. Detta skulle få en direkt konsekvens för
Larssons litterära karriär som snart vävdes samman med etableringen av en ny kritikergeneration och ett nytt estetiskt normsystem. Stig Larssons omhuldade debut är inte bara ett talande
exempel på hur bilden ett författargeni konstrueras utan det visar också hur en elit av kulturella expertkonsumenter kan använda ett sådant författarskap för att ackumulera ett eget kulturellt kapital. I denna korta kultursociologiska betraktelse kommer jag att titta närmare på hur
Stig Larssons genombrott bildar ett ovanligt tydligt fall av vad Pierre Bourdieu kallat ett
”skapande av skaparen som fetisch” och hur detta skulle bidra till att forma andra aktörers
karriärer på ett sätt som inte alltid i första hand tjänat författarens egna syften. 2

Inträdet: det litterära fältet 1982
I sin artikel Inträdet analyserar Donald Broady och Mikael Palme det generationsskifte på det
svenska litterära fältet som inträffade kort efter Stig Larssons debut. Genom att titta på den
litterära debatten på dagstidningarnas kultursidor mellan 1980 och 1982 kartlägger de en omgruppering som skedde på det litterära och litteraturkritiska fältet vid 1980-talets början när
vissa tongivande aktörer gjorde sitt inträde samtidigt som Stig Larssons rykte som banbrytande avantgardist etablerade. 3 Broadys och Palmes kartläggning tar sin början 1980, när
Mats Gellerfelt installeras som ung lovande litteraturskribent på Svenska Dagbladet.
Gellerfelt etablerade sig snabbt som en skarp och passionerad samtidskritiker som avfärdade i
stort sett all svensk skönlitteratur från föregående decennium som provinsiell, inskränkt
bekännelserealism där det politiska bruksvärdet prioriteras på den estetiska kvalitetens
bekostnad. I jämförelse med den formmässigt experimentella, avantgardistiska litteratur som
spirade på andra håll i Europa vid denna tidpunkt var den svenska prosan hopplöst förflackad.
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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Men trots sina avantgardistiskt anstrukna angrepp på den banala samtidskulturen var
Gellerfelts litteratursyn snarare av ett konservativt än progressivt snitt och han framhöll gärna
modernistiska klassiker som Gunnar Ekelöf, James Joyce och T.S. Eliot som lämpliga
förebilder för dagens författare. 4
Gellerfelt och hans kollegor på Svenska Dagbladet inledde snart ett kritikerkrig mot Dagens Nyheter som fick representera ett kulturellt etablissemang som fortfarande levde kvar i
1970-talets kulturklimat där politisk agitation premierades framför estetiska värden. Till en
början ignorerade DNs redaktörer Gellerfelts påhopp men efter hand insåg de nödvändigheten
av hävda sin position och rekrytera medarbetare som kunde representera en ny generation av
litteraturkritiker. Valet föll på Horace Engdahl och Anders Olsson, två unga skribenter som
samlat på sig ett ansenligt kulturellt kapital under sin tid som Stig Larssons medarbetare i redaktionen för Kris. Även om de poststrukturalistiska idéer som Engdahl och Olsson glatt proklamerade mötte hätskt motstånd från många håll så kunde ingen förneka deras kulturella
bildning och i kraft av sitt överlägsna kulturella kapital intog de snabbt framskjutna positioner
på det litterära fältet.5 Genom att destabilisera fältet hade Gellerfelt banat vägen för ett regimskifte men i slutändan hade han inte själv tillräckligt kulturellt kapital för att inta det nya fältets centrala position som i stället tillföll Engdahl. Detta var en position som han snarare tilldelades är förvärvade när han handplockades för att företräda den nya litteraturkritiken på
landets största dagstidning samtidigt som många av hans kollegor från Kris intog liknande
positioner på andra kulturredaktioner runt om i Sverige.
Utmärkande för denna omgruppering var inte bara att nya positioner befästes utan också att
nya litterära ideal etablerades. Både traditionalister som Mats Gellerfelt och poststrukturalister som Horace Engdahl förkastade den explicit samhällsengagerade prosan för mer introvert
litteratur, gärna med metalitterära inslag. I en recension av Gellerfelts egen debutroman
karakteriserar Kay Glans den nya tidens litteratur med orden: ”den kollektiva och privata
verkligheten har övergivits till förmån för ett engagemang i Texten, den rena litteraturen, som
bara har en relation till sig själv och strävar efter det rena uttrycket, befriat från all mening”. 6
Både Donald Broady och Ernst Brunner, som då var lektör åt Bonniers, hävdar att dessa litterära ideal snart slog igenom i förlagens urvalskriterier vilket resulterade i en stark likriktning
av det tidiga 80-talets svenska debutanter. 7 Efter 1970-talets politisering av litteraturen
återupprättades nu litteraturens autonomi gentemot politikens och ekonomins fält i den nya
postmoderna litteraturen. Men också litteraturkritiken etablerades som ett autonomt fält när
Engdahl och poststrukturalisterna försvarade essäns och den kritiska textens värde som självständigt konstverk och inte bara understöd till skönlitteraturen. 8

Stig Larsson och det litterära åttiotalet
Det litterära fältets förnyade autonomi ledde naturligtvis till det kulturella kapitalets betydelse
inskärptes ytterligare. Om 1970-talets litterära fält präglats av en synbar öppenhet och beredvillighet att släppa in alla som var skrivkunniga och samhällsengagerade var det nya fält som
formerades i början av 1980-talet en strikt elitistisk arena som bara välkomnade aktörer med
stort specifikt symboliskt kapital och ingående kunskaper i samtida kulturteori. Tidskriften
Kris var ett drivhus för sådana aktörer och den fostrade så väl kritiker som Horace Engdahl
och Anders Olsson som författare som Stig Larsson. 9
Liksom Engdahl positionerade sig också Stig Larsson som en avantgardist med ett rikligt
kulturellt kapital redan innan han gjorde sitt inträde i den offentliga litteraturdebatten. Vid
sidan av redaktionsarbetet i Kris hade Stig Larsson under några år varit verksam som
filmkritiker, bland annat i Chaplin, men till skillnad från Olsson och Engdahl hade han aldrig
skrivit litteraturkritik. Även om han också i fortsättningen skulle hålla sig borta från litteraturkritiken gav han sig snart in i den animerade litteraturdebatt som initierats av Gellerfelts
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hätska angrepp på den svenska samtidslitteraturen. Som ung lovande debutant slöt han helhjärtat upp bakom Gellerfelts samtidskritik. I ett eldfängt inlägg i Expressen avfärdade han
den svenska 70-talslitteraturen som en inavlad krets av politiskt korrekta men konstnärligt
mediokra debattprosaister som levde av ett allt för generöst litteraturstöd. 10 Genom att definiera kvalitetslitteratur som en angelägenhet för ett fåtal producenter och konsumenter som
ägde en begåvning och bildning som särskiljde dem från den läsande allmänheten fastslog han
den elitistiska dogm som skulle bli ett kännetecken för han och hans poststrukturalistiska generationskamrater, en dogm som han skulle upprepa flera gånger under de följande åren. 11
Larsson trädde således in på det litterära fältet som en typisk avantgardist: en ung sanningssägare och en vital tronpretendent som angrep och detroniserade det föråldrade etablissemanget. Att hans ståndpunkter i stort sett var en omtagning av Gellerfelts modernistiskt
neoromantiska genialitetskult spelade mindre roll eftersom Larsson hade ett tillräckligt kulturellt kapital för att besätta positionen som landets främsta avantgardist. Stig Larsson kunde
helt enkelt, mer än någon annan samtida författare, visa upp den air av ångestriden, otyglad
och självförbrännande kreativitet som har varit ett centralt inslag i det konstnärliga geniets habitus sedan mitten av 1700-talet och som uppenbarligen var lika gångbar för postmodernister
som för romantiker. Stig Larssons bleka och fårade ansikte blev snart emblematiskt för den
nya författargenerationen och när Hans Johansson 1989 recenserade en nyutgåva av Autisterna utnämnde han utan vidare Larsson till ”personifieringen av det litterära 80-talet i Sverige”. 12
I Produktionen av tro framhåller Pierre Bourdieu avantgardeskapet som en tidsmarkör:
Att göra epok är att driva igenom sitt eget kännemärke, framtvinga ett igenkännande och
erkännande av sin egen olikhet jämfört med de andra producenterna och särskilt då de
mest konsekrerade; det är oundvikligen också att få en ny position att existera bortom de
redan intagna positionerna, framför dessa positioner, som avantgarde. Att införa skillnad
är att producera tid. 13

Genom att så tydligt positionera sig mot den föregående litterära generationen blir avantgardisten den nya epokens portalfigur och denna roll var som klippt och skuren för Stig Larsson.
Redan innan han intog sin position i litteraturdebatten hade han utnämnts till en potentiell
epokgörare av kritikerkåren. Denna var förvisso inte enad i sin syn på Autisterna men i stort
sett alla recensenter erkände den som ett djärvt försök att bryta med den svenska litterära traditionen och etablera en ny romanform. Trots att många kritiker påpekade att hans tematik
och lakoniska värdenihilistiska hållning egentligen faller tillbaka på en lång tradition av
spleentyngda modernister var de ändå benägna att betrakta honom som en representant för en
ny svensk författargeneration. Denna bild slog snart rot och bara några månader efter Larssons debut utnämnde Jaques Werup honom till en företrädare för den unga svenska prosan i
ett litterärt samtidspanorama från decennieskiftet. 14
Samtliga recensenter såg således Stig Larsson som en ung tronpretendent, men om vissa
uppfattade hans anspråk som legitima och erkände honom som ett lysande framtidshopp
skulle andra avfärdade honom som en begåvad men något omogen posör. Här kan man skönja
en vag skiljelinje mellan landsortspress och Stockholmspress. Om Autisterna, enligt artikelsök, recenserades i tolv svenska dagstidningar dök de fem första recensionerna upp i landsortspress och i Göteborgstidningar. Dessa recensioner var, med ett undantag, förhållandevis
små och undanskymda och recensenterna var i regel tveksamma och en aning frågande till
den unge debutanten. Först ett halvår efter Autisterna blivit nedgjord i Nerikes Allehanda
nådde romanen Svenska Dagbladet och Mats Gellerfelt som gav den ett översvallande mottagande. 15 I för honom karakteristiska haranger passade Gellerfelt på att döma ut nästan hela
den svenska samtidsprosan samtidigt som han hyllade Larsson för att hans internationella
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influenser och känsla för samtidsmänniskans tillstånd, och han avslutade sin recension med
att gratulera förlaget ”till ett av den yngre svenska prosans få framtidslöften”. 16
Anlägger man ett kultursociologiskt perspektiv kan man se hur landsortsskribenter som i
allmänhet saknade de namnkunniga kritikernas kulturella kapital förhöll sig mer skeptiska till
en ung avantgardist som ännu inte intagit en position på det litterära fältet. Receptionen av
Autisterna antyder att det bara är de tidningar och skribenter med ansenligt kulturellt kapital
som är i position att förbehållslöst bekräfta ett nytt avantgardistiskt författarskap – de andra
får inledningsvis anlägga en något mer reserverad hållning för att inte riskera sitt begränsade
kulturella kapital på en författare som i slutändan inte passerar de tunga konsekrationsinstansernas granskning. Ett intressant undantag som bekräftar denna regel finner man i Västerbottens Folkblad som publicerade en lång, initierad och mycket uppskattande recension av Autisterna. Folkbladets tonsäkre recensent var emellertid en ung Johan Svedjedal som så småningom skulle utnämnas till professor i litteratursociologi i Uppsala men som redan tycks ha
varit tillräckligt hemtam på det litterära fältet för att kunna skilja en vinnande avantgardist
från en dagslända. 17 Svedjedals omdöme bekräftades så småningom av de tunga
huvudstadstidningarna, men det var först sedan Stig Larsson vunnit erkännande av Werup och
Gellerfelt som han intog sin position som höglitterär författare eftersom det bara är en aktör
som redan innehar en position på det litterära fältet som kan släppa in nya aktörer. Att han
sedan ofta recenserades av andra författare bekräftar bara hans hemvist på den rena produktionens fält som kännetecknas av att producenten skriver för sina författarkollegor snarare än
för en läsande allmänhet. 18

Kritikerns konsekrationsmakt: skapandet av skaparen som fetisch
Larssons romandebut föregick Engdahls inträde på Dagens Nyheters kultursidor med ett par
år men han var ändå, genom sin bakgrund i Kris, sina litterära särdrag och sitt avantgardistiska habitus, en viktig faktor i omgrupperingen av det litteraturkritiska fältet. Broady och
Palme beskriver hur Engdahl och Olsson företrädde en ny typ av internationellt orienterad
litteraturkritik som i stort sett saknade en svensk författargeneration som motsvarade dess
litterära värderingar. Den enda riktigt lovande svenska författaren som var fullt förenlig med
den poststrukturalistiska smaken var Stig Larsson, vilket snart gav honom en särställning på
fältet. 19
Som poststrukturalistisk hovförfattare skulle Stig Larssons litterära position till en början
utvecklas i symbios med det nya kritikergeneration som etablerades något år efter hans debut;
en krets vars extremt höga konsekrationsmakt hade stor betydelse för Larssons förvandling till
en personifiering av det litterära 80-talet. I Produktionen av tro karakteriserar Bourdieu förläggaren som en ”skaparens skapare”. Förläggarens roll inskränker sig inte till att bara realisera det litterära verket på en marknad utan han ställer också upp som en ”symbolisk bankir”
som sätter sitt kulturella kapital i borgen för sin författare. Det är i kraft av förläggarens goda
namn, erkända omdöme och ackumulerade kulturella kapital som den debuterande författaren
får sin position på det litterära fältet. Den höglitterära förläggaren definierar inte bara texten
som litteratur, han konsekrerar det som ett litterärt verk av bestående betydelse.20
Men Bourdieus resonemang utgår från franska förhållanden och det går inte utan vidare att
överföra till Sverige. Stig Larssons förlag, Albert Bonniers, har förvisso en ansenlig konsekrationsmakt men det kan ändå inte göra anspråk på samma kulturella kapital som de franska
elitförlagen. I Sverige ligger den främsta konsekrationsmakten snarare hos recensenterna.
Även om förläggaren i ett initialt skede upptäcker författaren är det den lilla kapitalstarka
skara av etablerade författare och elitrecensenter som sållar de höglitterära författarna från
förströelseprosan och utfärdar entrébiljetten till det litterära fältets högre skikt. Inom den rena
produktionens kretslopp är recensenten således den egentliga upptäckaren vars profession är
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att identifiera författare och verk av bestående litterärt värde. Liksom elitförläggarnas kulturella kapital grundar sig på vilka namnkunniga författare de hjälpt till att lansera växer recensentens kulturella kapital när han eller hon på ett tidigt stadium känner igen och bekräftar en
talang på väg in i litteraturhistorien. Eftersom ackumulationen av kulturellt kapital också innebär att man ”skaffar sig ett konsekrationskapital som inrymmer makten att konsekrera både
föremål […] och personer” rymmer systemet dessutom en återkoppling som tenderar att göra
recensenternas profetior självuppfyllande. 21
När Krisenklaven etablerade litteraturkritiken som ett autonomt fält hade det poststrukturalistiska recensentkollektivet redan ackumulerat ett ansenligt kulturellt kapital och en avsevärd konsekrationsmakt. Det enda som saknades var en svensk samtidsförfattare att investera
i. Att deras val föll på den unge debutant som Gellerfelt redan utropat till ”ett av den yngre
svenska prosans få framtidslöften” skulle på sätt och vis besegla Stig Larssons öde. Efter en
kort period som avantgardist konsekrerades han som den nya kritikens nationalskald, och när
han 26 år gammal följde upp Autisterna med diktsamlingen Minuterna före blicken stod dörren till det litterära finrummet redan på vid gavel. Liksom Horace Engdahl trädde Stig Larsson in på det litterära fältet just när fältet som helhet satts i rörelse, och liksom Horace Engdahl tilldelades han snart en vakant position på toppen som den enda företrädaren för en litteraturgenre som vid denna tidpunkt knappt existerade i Sverige och som den nya kritikergenerationen därför kunde anamma för att uttrycka sitt eget konnässörskap.

Engdahls väg till Akademien
Under de följande decennierna skulle Gellerfelt bilda en fast punkt i den svenska litteraturkritiken; bland veteranerna från 1980-talets kritikerkrig är han den som blev vid sin läst. Även
om han delvis har reviderat sin ungdoms styvnackade tilltro till modernismens estetik som en
universell litterär norm behåller han idag mer eller mindre samma ställning som han hade i
början av 1980-talet: en inflytelserik och respekterad, men kanske inte så nyskapande, kritiker
på landets näst största tidning. Horace Engdahl har å andra sidan följt en mer oförutsägbar
karriärväg. Redan i början av sin bana fick han personifiera tidens nya intellektuella avantgarde och under 1980-talets gång förknippades hans namn allt mer, på gott och ont, med det
något dubiösa begreppet ”postmodernism”.
Kopplingen till postmodernismen var inte alltid en tillgång. Engdahls inträde som kritiker i
Dagens Nyheter orsakade snart en konfrontation mellan poststrukturalister och traditionalister
där Engdahl och hans kollegor från Krisredaktionen fick företräda en ny litteratursyn influerad av tänkare som Derrida och Barthes. Att Engdahl snart också pådyvlades det inte helt rättvisa epitetet ”postmodernist” skulle ofta få honom att framstå som något av en pretentiös
frasmakare och Expressens litteraturkritiker Björn Nilsson talade säkert för många av sina
kollegor när han beskrev Engdahl som ”en våra dagars Erasmus Montanus, vilken vid de parisiska professorernas fötter lärt, inte att mamma är en sten, men väl att avskaffa författaren och
läsaren så att bara språket blir kvar”. 22 Samtidigt gjorde det honom till kultursveriges
poststrukturalistiska alibi: en av de få intellektuella i denna nordliga provins som höll jämna
steg med kontinentens tänkare. I förlängningen skulle detta vara en framgångsrik positionering och mot slutet av 1990-talet visade det sig att poststrukturalismen nu inbringade ett kulturellt kapital som var gångbart långt utanför de avantgardistkretsar som samlades på restaurang
Prinsen under 1980-talet.
Detta bekräftades 1997 när Horace Engdahl plötsligt valdes in som Johannes Edfelts efterträdare i Svenska Akademien. Valet av Engdahl var inte okontroversiellt och Knut Ahnlund
gick omedelbart till öppet angrepp mot akademiens nya ledamot. I den efterföljande debatten
framställdes ofta Engdahl som den hederliga forskarens antites: han avfärdade som en charlatan och en företrädare för en trendriktig postmodernism som snart skulle vara passé. Ahn-
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lund menade att en moderiktig relativist som Engdahl inte var värdig att besätta Edfelts stol
och han fick stöd av Svenska Dagbladets kulturredaktör Peter Luthersson.23 Det nya kulturkriget kring Horace Engdahl utvecklades snart till ännu en sammandrabbning mellan Svenska
Dagbladets och Dagens Nyheters kulturredaktioner som till stor del framstår som en fortsättning på den gamla kritikerstriden från 1980-talets början.
Stefan Jonsson – som då tillhörde DNs nya generation av unga och teoretiskt uppdaterade
kulturskribenter – slöt upp bakom Engdahl och hans tolkning av situationen tar på sätt och vis
vid där Broady och Palme slutade 1984. Jonsson konstaterade att uppståndelsen kring Engdahl var ganska lätt att förklara ur en litteratursociologisk synvinkel:
Engdahls brott är att han genom sin blotta verksamhet, att skriva om texter han tycker
om, har dragit löje över kolleger som skriver om liknande texter på ett annat sätt. Han har
blivit en symbolgestalt för en historisk förändring, genomförd under åttiotalet, som i ett
slag fick den härskande litteratursynen att framstå som förlegad […]. Resultatet har drabbat kritiker, essäister och forskare som har intecknat sitt kulturella kapital och satsat sina
karriärer på en konventionell tolkning av den svenska och europeiska litteraturens kanon,
till exempel Knut Ahnlund, Lars Lönnroth och andra medarbetare i Svenska Dagbladet. 24

Stefan Jonssons tolkning av det hätska motståndet mot Engdahls inträde in Svenska Akademien antyder att detta var slutet på en lång process där akademiens beslut blev en slutgiltig
bekräftelse på att det generationsskifte som inleddes 1982 nu hade fullbordats. Kritikerkriget
hade avgjorts och Ahnlunds och Lutherssons motstånd var bara en sista desperat utfall från ett
äldre litterärt etablissemang som petats ner från den litterära parnassens högsta topp.
Varken Knut Ahnlund eller Peter Luthersson kunde som bekant stoppa valet av Horace
Engdahl som snart var en så väletablerad akademiledamot att han redan sommaren 1999 utnämndes till Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Engdahls levnadsbana utgör alltså
något av en kultursociologisk mönsterkarriär. Under loppet av ett par decennier hade han rört
sig från fältets nedre vänstra hörn befolkat av bohemer och unga avantgardister med låg konsekrationsgrad till dess allra översta skikt där han intog vad som kanske kan betraktas som det
litterära etablissemangets högsta position: som ledare för Svenska Akademien kom han plötsligt att förvalta den yttersta, institutionaliserade konsekrationsmakten.
Med tiden skulle han också visa sig värdig uppgiften genom att inta en allt mer konservativ
profil i offentligheten. I en berömt artikel i Månadsjournalen utnämndes han och Ebba Witt
Brattström till ”perfekta partners på parnassen” och bilden av den välskräddade, belevade och
i alla avseenden respektabla akademikern blev allt mer tongivande i hans officiella framtoning. Under det senaste decenniet har Horace Engdahl allt med gjort sig känd som en kulturbevarare vars roll inte längre består i att utmana den rådande smaken och litteratursynen utan i
att förvalta ett kulturellt och språkligt arv och vårda en litterär kanon som tidigare generationer av författare och konstnärer efterlämnat.

Stig Larssons resa från Autisterna till Darling
Stig Larssons debut framstår också som ett kultursociologiskt skolboksexempel där en ung
avantgardist som vill sätta en ny estetisk dagordning utmanar det litterära etablissemanget.
Detta kunde ha pekat hän mot en framtida bana i Horace Engdahls fotspår där den unge epokgöraren så småningom slår sig till ro som en del av det litterära etablissemanget i det kulturella fältets övre vänstra hörn. Men även om Larssons litterära ställning sällan har ifrågasatts
så skulle hans roll i offentligheten och position på det litterära fältet följa en ganska annorlunda utvecklingsbana.
Bara några månader efter Svenska Akademien chockat kultursverige genom att välja in
Horace Engdahl som ny ledamot skapade Stig Larsson rubriker genom att i målande ordalag
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anförtro ungdomstidningen Darlings läsare sin sexuella dragning till trettonåriga tjejer. Ett
misstag som han sedan förvärrade genom att försöka försvara sig med det klassiska pedofilargumentet att han bara gav uttryck för vad alla män egentligen ansåg men inte vågade säga.
Kontrasten är naturligtvis slående: medan Horace Engdahl attackeras för den poststrukturalistiska litteratursyn som han salufört i Dagens Nyheters kulturbilaga skandaliseras Stig Larsson
för ett gubbsjukt utspel i landets näst största tjejtidning.
Till skillnad från Engdahldebatten skulle Larssonskandalen väcka uppseende långt utanför
de kulturella kretsar som intresserar sig för poststrukturalismens dekonstruktion av författarsubjektet. I en krönika i Aftonbladet ondgjorde sig landets främste yrkesdebattör, Jan Guillou,
över att kulturkändisar tydligen fick vara pedofiler. Han menade att Stig Larsson – en ”kändis
på skala någonstans mellan såpaskådis och nyhetsuppläsare i TV3” – kunde kosta på sig att
ventilera sina pedofila böjelser eftersom hans kulturella ställning och hans relation till den
nyinvalda akademiledamoten Horace Engdahl höjde honom över all kritik. 25 Om man bortser
från att Guillous slutsats är diskutabel – Larssons utspel undgick knappas offentligt klander –
målar han upp en intressant bild av Engdahls och Larssons litterära positioner. Om Engdahl är
en kulturell makthavare som håller sin skyddande hand över sin gamle vän framstår Larsson
som en moraliskt förvildad kulturelitist som kommer undan med vad som helst eftersom han
är så finkulturell att han inte har några läsare och ”så ohyggligt djupsinnig, genialisk och
nyskapande att det han skriver för det mesta är obegriplig”. 26 Här är det Stig Larsson som får
klä skott som medial kultursnobb medan Horace Engdahl förvandlats till en grå eminens som
ruvar i bakgrunden. Men till skillnad från Engdahl är Larsson en kultursnobb helt utan stil; en
depraverad och degenererad kulturkändis.
Guillous omdöme är talande. Stig Larsson hade vid det här laget förvandlats från en banbrytande ung författare till en skandalomsusad kulturkändis. Han må ha varit en konstnärligt
erkänd personifiering av det litterära 1980-talet, men detta gjorde honom bara till en åldrad
narcissist och udda existens som hade säkrat sin plats i litteraturhistorien men som med tiden
blivit en ganska perifer gestalt i samtidslitteraturen. Drygt femton år efter den unge Johan
Svedjedal prisade den ett år äldre Stig Larssons debutroman i Västerbottens folkbad återvände
Svedjedal till Larssons författarskap. I sin essäsamling Gurun och Grottmannen från 1996
sammanfattade Svedjedal Stig Larssons märkliga karriär:
Det är en kliché att påstå att Stig Larsson var en av åttiotalets viktigaste skönlitterära författare. Men sin kanske bästa bok utgav han redan 1979. Sedan dess har hans författarskap utvecklats på ett paradoxalt sätt. Å ena sidan har han slagit igenom hos kritikerna,
blivit först unglitterärt lejon, sedan etablerad och till sist en morrande celebritet. Å andra
sidan har han blivit allt mer av fånge i sitt eget skrivsätt, i tekniker och tematik som blivit
självupprepning. För att ha förnyat den unga litteraturen har han förnyat sig själv märkvärdigt litet – i hans romaner tycks det litterära åttiotalet gå från provokation till något av
parodi på sig självt. Stig Larsson är en lysande konstnärlig begåvning. Men var han en
27
talang som passade så väl in i sin tid att han inte fick tillräckligt kritiskt motstånd?

Svedjedals skildring av Stig Larssons författaröde påminner om Bourdieus tes om att stilbildande författare alltid löper risken att åldras och förpassas till historien om de ”förblir förknippade med produktionsformer som oundvikligt är förbundna med en viss tidsepok”. 28 Enligt produktionsfältets lag vigs konstnärer som varit epokgörande ”till glömska och att sjunga
ner i det förflutna, de blir klassiker eller nedklassade, de förpassas ut ur historien eller ’skriver historia’, det vill säga helgas åt den konsekrerade kulturens eviga nu”. 29 Men om Bourdieu beskriver en utvecklingsprocess som är fullt normalt för åldrade avantgardister skildrar
Svedjedal snarare hur en ung epokgörare konsekreras på ett allt för tidigt stadium i sin karriär
och hur det skapar litterär stagnation. Den litterära progressiviteten ersätts med tomma provo-
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kationer och en banrytande avantgardist förvandlas med tiden till en skandalomsusad kulturkändis och ”morrande celebritet”.

Kompisar från förr
Även om Horace Engdahl och Stig Larsson satsade på samma ism i slutet av 1970- och början
av 80-talet skulle deras karriärvägar skilja sig åt avsevärt. När Horace Engdahl har väckt debatt med sina litteraturteoretiska ståndpunkter, först som företrädare för ett radikalt men elitistiskt avantgarde och sedan för ett kulturkonservativt etablissemang, så har Stig Larsson
med tiden skapat helt andra rubriker. Även om hans litterära position var relativt välgrundad
vid 1980-talets mitt och hans litterära kvaliteter sällan har ifrågasatts har han periodvis gjort
sig mer känd som missbrukare och förvirrad provokatör än som skönlitterär författare. Om
Engdahl använde poststrukturalismen som en språngbräda på sin väg mot det litterära fältets
högsta position skulle Stig Larsson snarare landa i en tillvaro av missbruk och skandaler. En
tillvaro som förvisso inte utesluter en rad konstnärliga erkännande men som nog utesluter
honom från de högborgerliga salonger som står öppna för en ledamot av Svenska Akademien.
Vad är då skillnaden mellan dessa litterära banor som började på så likartade sätt men slutade så olika? Vid en första anblick kan detta se ut som en konsekvens av olika livsval och
skiftande karaktärsegenskaper. Samtidigt väcker Engdahl och Larssons öden den något aparta
frågan om inte namn kan vara predestinerande – om det är en slump att en ”Horace” har lättare att finna sig till rätta i salongerna än en ”Stig”. Frågan är inte så långsökt som den kan
tyckas eftersom namnval har en direkt koppling till klassbakgrund. Horace och Stigs kultursociologiska utvecklingsbana började nämligen inte i krisredaktionen i slutet av 1970-talet utan i
barndomshemmen i Karlskrona och Skellefteå långt dessförinnan. Det förefaller helt enkelt
ganska troligt att officerssonen Horace Engdahl var bättre predisponerad för att avancera på
1980- och 90-talets kulturella fält än arbetargrabben Stig Larsson.
Larsson utspel i Darling vittnar hur som helst om en synbar oförmåga – eller möjligtvis
ointresse för – att läsa det litterära spelets regler. Om Horace Engdahl visar en ofelbar fingertoppskänsla för hur man ackumulerar och förvaltar kulturellt kapital ger Larsson snarare prov
på en lika ofelbar förmåga att förbruka det ansenliga kapital som han en gång hade. Om han
inledningsvis visade prov på en naturlig fallenhet för att axla genirollen och odla dess konstnärliga habitus har han med tiden avslöjat en bristande förmåga att skilja på spel och verklighet. När andra har utvecklat en poststrukturalistisk teoribildning har Stig Larsson tillämpat en
postmodern livsföring, präglad av en förvirrad blandning av värdenihilism och nymysticism,
som med tiden gjort honom omöjlig att ta på allvar i de litterära salonger där man vet att göra
skillnad på teori och praktik.
Samtidigt följer Horace Engdahls och Stig Larssons skiftande öden också avantgardismens
interna, kultursociologiska, logik. Ett och ett halvt decennium efter sin omhuldade debut hade
Stig Larsson konsekrerats till en postmodern klassiker i en tid när postmodernismen allt mer
framstod som ett daterat åttiotalsfenomen. En cynisk betraktare skulle hävda att Larsson helt
enkelt hade spelat ut sin litteratursociologiska roll vid 1990-talets mitt när kritikerkriget var
avgjort och den etablerade poststrukturalistiska kritikergeneration inte längre behövde någon
enskild författargestalt att samlas omkring. Det postmoderna varumärket Stig Larsson hade
fyllt sin funktion och förlorat sin förmåga att skapa nytt kulturellt kapital. För författaren
bakom detta varumärke återstod att upprepa sin litterära formel i nya böcker som förvisso fick
ett artigt erkännande från kritikerkåren men som sällan fick något större genomslag i kulturdebatten samtidigt som han själv i stället uppmärksammades för sina mer eller mindre förbryllande utspel i olika sammanhang. Så förvandlades Stig Larsson med tiden från ett framtidshopp till en kompis från förr: en epokgörare som ännu lever kvar i åttiotalets utdöda, post-
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moderna avantgarde som bara visade sig vara en första etapp på generationskamraternas väg
in i det kulturella etablissemanget.

Noter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Engdahl (2005).
Bourdieu (1992/2000: 334).
Broady & Palme (1984/1998) .
Broady & Palme (1984/1998: 179) .
Broady & Palme (1984/1998: 194).
Broady & Palme (1984/1998: 174).
Broady & Palme (1984/1998: 174).
Broady & Palme (1984/1998: 210).
Knutson (1998).
Larsson (1980).
Se bl.a. Waern (1981); Larson (1981); Eriksson (1982).
Johansson (1989).
Bourdieu (1986: 227).
Werup (1980).
Strandh (1979).
Gellerfelt (1980).
Svedjedal (1979).
Bourdieu (1992/2000: 190);I tre fall av tolv recenseras Autisterna av andra författare: Werup (1980); Wulff
(1980); Bergquist (1981).
Broady & Palme (1984/1998: 121).
Bourdieu (1986: 151f ).
Bourdieu (1986: 149).
Broady & Palme (1984/1998: 196).
Ahnlund (1997); Luthersson (1997).
Jonsson (1997).
Guillou (1998).
Guillou (1998).
Svedjedal (1996).
Bourdieu (1992/2000: 236).
Bourdieu (1992/2000: 236).

Referenser:
Ahnlund, Knut (1997) ”Akademiledamot om akademiledamot: Fel val vid fel tidpunkt”, Svenska Dagbladet 1997-11-02.
Bergquist, Lars (1981) ”Konsten bör fungera som en båge mellan två händer”, Dagens Nyheter, 198102-01.
Bourdieu, Pierre (1992/2000) Konstens regler, Stockholm/Stehag: Symposion.
Bourdieu, Pierre (1986) ”Produktionen av tro”, Kultursociologiska texter, Stockholm/Stehag: Symposion.
Broady, Donald & Mikael Palme (1984/1998) ”Inträdet: Om litteraturkritik som intellektuellt fält”,
Kulturens fält (1998) (red. Donald Broady) Göteborg: Daidalos.
Engdahl, Horace (2005) ”Stig Larsson”, Litteraturbanken,
http://litteraturbanken.se/red/forfattare/LarssonStig/presentation/index.phtml.

86

Eriksson Ingalill (1982) ”’Jag är ganska fåfäng’”, Aftonbladet, 1982-03-21.
Gellerfelt, Mats (1980) ”Förnekelsens människa”, Svenska Dagbladet, 1980-03-05.
Guillou, Jan (1998) ” Kulturkändisar får vara pedofiler”, Aftonbladet, 1998-03-23.
Johansson, Hans (1989) ”Stelnade dikter: Kom igen, Larsson!”, Arbetet, 2/1 1989-01-02.
Jonsson, Stefan (1997) ”Vitala tvivlare mot vittra domare: Stefan Jonsson om den samtida litteraturkritiken, stormen kring Svenska Akademien och en dansk tioåring”, Dagens Nyheter, 1997-11-07.
Knutson, Ulrika (1998) ”Perfekta partners på parnassen”, Månadsjournalen, 1998:1.
Larsson, Stig (1980) ”Tänk mer - tyck mindre”, Expressen, 1980-07-01.
------ (1981) ”Det finns också en annan moral”, Aftonbladet, 1981-05-28.
Luthersson, Peter (1997) ”En överklassburen pseudoradikalist”, Svenska Dagbladet 1997-11-12.
Strandh, Anne-Sofie (1979) ”Att läsa Autisterna är som att röka baklänges”, Nerikes Allehanda 197909-18.
Svedjedal, Johan (1996) Gurun och grottmannen: och andra litteratursociologiska studier Stockholm:
Gedin.
Svedjedal, Johan (1979) ”Intelligent experiment av begåvad debutant”, Västerbottens Folkblad, 197909-25.
Waern Carina (1981) ”Läs mig inte på tunnelbanan”, Dagens Nyheter, 1981-04-26.
Werup, Jacques (1980) ”De goda kvinnorna och de desperata männen”, Expressen, 1980-01-05.
Wulff, Thomas (1980) ”Två egocentriker”, Hufvudstadsbladet, 1980-04-29.

Martin Fredriksson är doktorand vid Tema Q. Hans avhandling Skapandets rätt: Ett kulturvetenskapligt perspektiv på upphovsrätten i Sverige 1877-1960, handlar om hur bilder av
kulturella skapargestalter och juridiska upphovsmän möts i svensk rätts- och kulturhistoria
och den kommer att publiceras under december 2009. Han är också administratör vid ACSIS
och verkställande redaktör för tidskriften Culture Unbound.

87

Nisse Linnmans melankoli
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Jag hade precis börjat med att titta igenom det som så småningom skulle bli 82 naturmagasin;
det första sänt i TV1 februari 1960 (Skog och sjö), det sista i samma kanal oktober 2007 (Mitt
i naturen). 1 Jag var framme vid 1962 och plötsligt rasade hela min barndom in över mig.
Naturmagasinet jag tittade på hette nämligen Just nu och inleds med en vinjett som jag direkt
känner igen fast jag minuterna innan aldrig skulle ha kunnat återberätta den. Men när jag hör
och ser den känner jag igen precis allt.
Vinjetten är tecknad. En ensam gitarr spelar musik som måste kallas illustrerande. Den består inte av någon melodi utan utgörs av lösryckta toner som följer de tecknade figurernas rörelser. Först kommer bilder som visar en metande man i keps som får upp en fisk – bakom honom står en låda med tre fiskar. Därefter kameraåkning genom skog och där kommer en manlig jägare med geväret över axeln och en hund. Han lyfter geväret till axeln och skjuter, hunden springer iväg… och kommer tillbaka med en av fiskarens fiskar i munnen. Gitarren plinkar ironiskt, tystnar. Fågelkvitter och humlesurr i bakgrunden. Kameraåkning följd av ”fartljud” över till fågel på en gren som med två knarrande ljud åstadkommer orden ”Just NU”.
Därefter klipp till stuginteriör. Kamerans blick fokuserar ett fönster, sedan två sköna stoppade fåtöljer som står framför en våningssäng, stannar vid en dörröppning varigenom man ser
två män sitta vid ett bord och pyssla med någonting. Då kameran visar en närbild på en av
männen känner jag igen honom. Det är Nils, mer känd som Nisse Linnman som säger med sin
behagliga, lite raspiga röst: ”Välkommen hit till Korsnäsgården efter sommarlovet”. Snart är
det höst, fortsätter han, och det finns mycket att glädja sig åt. Det finns ju redan svamp till
exempel. Och nu fokuserar kameran vad herrarna pysslat med på bordet, de rensar svamp.
Händerna syns, Linnmans vigselring glänser. Och han pratar om hur man plockar svamp.
I en annan sekvens talar Nils Linnman om viltfoder: ”På tal om rådjur såg jag att Harald
hade sitt skissblock fyllt av såna”. Linnman övertalar tecknaren Harald Wiberg att imitera ljudet av en rådjursbock och även en älgtjur. Wiberg gör det lite generat men med manhaftig
stolthet. Det är verkligen två olika typer av maskuliniteter som iscensätts där i TV-rutan: Wibergs machoaktiga, bullriga, bredbenta karlakarl kontrasteras mot Linnmans lite återhållsamma, torra men vänliga maskulinitet. Hos Nisse finns ett lugn, en ödmjukhet med ett stråk av
melankoli som gjorde honom våldsamt populär hos TV-publiken. Det är han som är mer intresserad av den lilla fågeln i grantoppen än den ståtliga kronhjorten. Det är han som beskrivs
som att ”I hans spår blir varje liten växt intressant och minsta kryp en spännande varelse”
(Röster i radio-TV, nr 39, 1978). Nisse har en syn på naturen som vardagsnära, svensk, trygg
och samtidigt en källa till inspiration och upptäckter – långt från de spektakulära, exotiska,
farliga och sublima iscensättningar av naturen som de internationella naturfilmerna presenterar. Det är också så jag kommer ihåg Nisse Linnman från min barndom. Vem var han då?

Nisse Linnman och Korsnäsgården
Nils Linnman föddes 1915 och avled 2002. Han blev hedersdoktor 1978 vid Stockholms universitet och gav ut flera böcker, främst läroböcker i biologi samt fågelböcker. Han blev känd
för den breda allmänheten genom olika naturprogram i Sveriges Radio och TV. 1954 startade
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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88

Linköping University Electronic Press 2009
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-20362

han tillsammans med Nils Dahlbeck radioprogrammet Naturen och vi, och blev därmed en
svensk pionjär vad gäller naturprogram.
Den andra juni 1961 sändes det första programmet av TV-serien Just nu! som skulle bli
mer känd under namnet Korsnäsgården, vilket var en gård utanför Knutby i Uppland, intill
sjön Hosjön. I en liten artikel i tidningen Röster i Radio-TV (nr 22, 1961) presenteras serien
som ”TV:s nya magasin för jakt, fiske, friluftsliv och naturvård”. Nils Linnman nämns bara i
förbifarten, medan producenten Gert Engström (som ursprungligen kom från sporten) presenteras som ”själv jägare och sportfiskare”, Anders Erik Malm som ”svenska Jägareförbundets filmledare, fin på djurfilmer för barn” samt Arne Andersson som ”fiskerikonsulent”.
Just nu!/Kornäsgården initierades alltså som ett magasin för i huvudsak jakt och fiske, något som betonas redan i den inledande vinjetten med den tecknade fiskaren och jägaren. I
1960-talets program talas det om ”jaktvård” och jägaren/fiskaren framhålls som en ansvarstagande person som inte dödar djur för nöjes skull utan på ett ansvarsfullt och kunnigt sätt. Det
inskärps att samma ansvarstagande gäller i förhållande till naturen i stort, inte minst genom
det förpliktigande ordet ”naturvård”.
Naturmagasinet Korsnäsgården skulle komma att visas på TV i en eller annan form och på
oregelbundna tider fram till och med 1979. I september detta år porträtterar Röster i Radio-TV
nr 39 Nils Linnman som pensionär – ”med massor av jobb”, som det står i rubriken.
Under alla år är det främst Nisse Linnman och i viss mån Anders Erik Malm som står för
kontinuiteten. En annan person som medverkar från starten, men som konstigt nog inte nämns
i TV-programmets förtexter, är den skicklige kameramannen Boris Engström. Det som slår
mig när jag tittar igenom Korsnäsgården från 1960- och 70-talen är just de fantastiskt fina
bilderna som fortfarande har en fräschör. Bland annat finns en märklig och tekniskt avancerad, mycket vacker sekvens med två dansande afrikanska bönsyrsor från Korsnäsgårdsgängets
utflykt till Afrika och Etiopien som visades i TV i sex delar, årsskiftet 1963/1964.
En annan sak som slår mig och som jag inte kommer ihåg från min barndom är det melankoliska stämningsläge som blir allt mer framträdande med åren. Denna melankoli är främst
förkroppsligad av Nisse Linnman, men även Anders Erik Malm. Om honom sägs till och med
i en artikel som skrivs i samband med Korsnäsgårdens 5-årsjubileum (Röster i Radio-TV, nr
10, 1967) att han ”stundom är gossaktigt leende, stundom försänkt i ensamt och melankoliskt
grubbel… ’märk det vemodsdraget över pannan’…”. 2 Men det är viktigt att notera att det
melankoliska draget är just tilltagande. I 1960-talets program iscensätts ett muntert mansgäng
som glatt visslande går på jakt och fiske, ägnar sig åt ”jaktvård”, tittar på fåglar, snickrar på
sin stuga och gräver i jorden. Korsnäsgården är vid den här tiden en materialiserad pojkdröm,
ett grabbkollektiv, fritt från mammor/kvinnor och från samhälleliga måsten och krav. Tankarna går till Robin Hood och hans glada mannar i Sherwoodskogen – de lever bortom civilisationen men har sin frihet och sin manliga gemenskap. I denna manliga gemenskap är jakt och
fiske centrala beståndsdelar: 1960-talets Korsnäsgården drar sig inte för att visa Anders Erik
Malm beundrande och sensuellt smeka ett gevär eller presentera kikarsiktets fördelar.
Men 1970 händer det något: i en artikel i Röster i Radio-TV (nr 41, 1970) inför den nya säsongen, förklaras att nu ska det inte vara så mycket jakt och fiske längre i Korsnäsgården utan
”Här ska det miljövårdas!” som det heter i rubriken. Ny producent efter Gert Engman är
Bengt Erik Nordell som hävdar att nu ska det handla om natur och miljö i vid mening:
– Vi skall titta på djuren i skogen och sjön, berättar Bengt Erik Nordell. Hur har djuren
det? Varför minskar de i skogen, varför försvinner fisken ur vissa älvar? Det är viktigare
än hur man skall jaga och fånga fisk och grilla denna fisk, när man fått upp den. Vi vill
öka förståelsen för våra egna, svenska djur. Genom t.ex. TV:s djurprogram vet säkert
många svenskar i dag mer om tigrar och lejon än om t.ex. grävlingen, som dock står oss
närmare.
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”Skaran har minskat kring långbordet”, sägs det också i artikeln, ett uttalande som visar sig
gälla för hela 1970-talet. Manskollektivet är borta och den enda av det gamla gänget som är
med i varje avsnitt är programledaren Nisse Linnman som hamnar allt mer i fokus. Manskollektivet återkommer dock en gång till i ett avsnitt av serien 1975 (TV1 04-09). Skillnaden mot
1960-talets program är att det inte är en samtida bild av detta som tittarna får, utan en repris,
en hopklippt kavalkad av skärvor från tidigare program.
Överhuvudtaget är hela detta program bakåtblickande. Det inleds med en poetisk betraktelse över ”de andra”, i det här sammanhanget oknytt. Vackra mycket svenska naturbilder
ackompanjerar berättelsen. Vi ser kala isbetäckta grenar, gräs, mossa, granskog och dimhöljda
tjärnar samtidigt som vi får höra en betraktelse över gångna tiders folktro. Därefter pratar
Nisse Linnman, filmad på Korsnäsgårdens farstubro, om april som den svåra tid då dödligheten förr i tiden var dubbelt så stor som andra månader på grund av mat- och vitaminbrist.
Gunnar Arvidsson, som så småningom ska komma att ta över programledarskapet i SVT:s
nya naturmagasin Mitt i naturen, har gjort ett reportage där han intervjuar Erik Asklund om
arbetarförfattarnas flykt till landet på 1930-talet. Reportaget utgår från Ivar Lo Johanssons
kritik av sina kollegor när de flyttade ut till torp ”och klädde ut sina fruar i förkläden”. Arvidsson avslutar skrattande reportaget med att säga ”Ja, jag undrar vad Ivar Lo skulle säga om
han kom till Korsnäsgården”. Hans replik leder över till den tillbakablickande mosaiken av
manlig gemenskap som nämndes ovan.
En speaker berättar medan kameran panorerar över Korsnäsgårdens ytterväggar: ”1961 hade stugan stått öde i 8 år. Mössen gjorde sig goda dagar. Men då plötsligt slås dörren upp och
in kommer televisionen”. Bilder visar en hand med hammare. Man hör motorsågsljud och ser
en traktor forsla stockar. ”Så nåddes denna gård av en, ja, grön våg som då ännu inte hade
funnit sitt namn”. Ljud av en såg, bilder på en brasa och en man som slänger på grenar. Händer som försöker värma sig. Hundskall. ”Så blev Korsnäsgården en plats där alla drömmar,
alla infall kunde förverkligas. Alla dessa dumma behov som tätortsborna förtränger”. Bilder
på någon som hamrar ihop ett bord. ”Handens behov, Ögats. Örats. Kanske till och med den
enkla, naturliga själens behov”. Bilder på Nisse Linnman och två av Korsnäsgårdsgängets
män som skämtande drar upp en båt. Klipp till Wiberg som härmar en rådjursbock, Malm
som steker strömming. Korsnäsgårdens egen melodi spelas av två dragspelare i motljus.
Klipp till några lommar som simmar bland vass. Sedan visas gårdens farstubro, någon säger
”Kom grabbar” och ett stort gäng män går med lätta steg in i stugan. En hund slinker in sist.
Avslutande bild är ett stort dukat bord.
Dessa tre skildringar av en förgången tid kontrasterar skarpt mot sextiotalets avsnitt av
Korsnäsgården som alla domineras av här-och-nu-skildringar. Och hela avsnittet sammantaget präglas av ett stort vemod, ett melankoliskt stämningsläge som förkroppsligas av programledaren, Nisse Linnman själv, som ensam leder programmet från Korsnäsgårdens farstubro i nutid, utestängd från det forna glada manskollektivet som nu återstår enbart som skuggor
på TV-skärmen.

Melankoli: Freud och Kristeva
Hur kan då det tidiga 1970-talets melankoliska stämningsläge i Korsnäsgården förklaras? För
att svara på den frågan vill jag börja i det grundläggande – vad är melankoli? 3
Detta begrepp har en lång historia. Under antiken utformades läran om de fyra kroppsvätskorna och deras relation till människokroppen. För mycket av den ena eller andra kroppsvätskan sades prägla både människans kropp och själ – i melankolikerns fall ansågs svårmodet och tungsinnet bero på ett övermått av svart galla. Den svarta gallan ansågs i den hippokratiska skolan vara producerad av mjälten, varför melankoli i Sverige länge gick under beteckningen mjältsjuka. Så hette exempelvis Esaias Tegnérs berömda dikt (1825). Grekiskans
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ord för mjälte, splen, har bland annat gett upphov till engelskans spleen, ett ord som också
finns i svenskan i betydelsen mjältsjuka, melankoli. Ordet blev ett modeord i samband med
framväxten av flanörlitteraturen vars författare (exempelvis Hjalmar Söderberg och Bo Bergman), och romanhjältar sades lida av denna åkomma.
Så småningom lösgjordes melankolin från teorin om kroppsvätskorna, något som öppnade
för nya teorier om dess ursprung. Sigmund Freud var tidigt intresserad av fenomenet; redan
1895 gör han ett försök att förklara det, men i neurologiska termer. Först 1917 publicerar han
den berömda artikeln ”Trauer und Melancholie” (sorg och melankoli), men nu vilar hela hans
teori på tanken om förlusten av ett kärleksobjekt.
Freud diskuterar inte de godartade depressioner och de melankoliska stämningslägen som
alla människor upplevt någon gång, utan melankolin som patologisk störning hos människor
som är djupt deprimerade. Utgångspunkten för både sorgen och melankolin är enligt Freud en
förlust av och sorg över ett kärleksobjekt. Sorg kan betecknas som ett ”normalt” icke-patologiskt tillstånd, enligt Freud, som med tidens gång leder till insikten att det förlorade är förlorat. Melankoli däremot är ett ”onormalt”, patologiskt tillstånd där sorgen kapslas in och den
sörjande blir ett med den. Det förlorade kärleksobjektet är enligt Freud oftast en oidipal moders- eller fadersfigur, men det kan också handla om en abstraktion som har tagit en älskad
persons plats, som exempelvis nationen, frihet eller ett ideal.
Melankolikern kapslar alltså in sin sorg och blir ett med den, på ett annat sätt än den som
sörjer. Som jag tolkar skillnaden mellan melankoli och sorg så kan sorgeprocessen sägas vara
helande i sig, medan den melankoliska sorgen måste förlösas, därför att, som Freud så vackert
skriver, ”i sorg är det världen som blivit torftig och tom, medan i melankolin är det jaget
självt som blivit det” (Freud 1917/1984: 254).
70 år efter Freud, det vill säga 1987, kommer den franska psykoanalytikern och lingvisten
Julia Kristeva ut med boken Soleil Noir (1987/1989). Freud var ju mycket specifik ifråga om
objektet: det var alltså en verklig, fysisk person eller en abstraktion som antingen dött eller
försvunnit. Men Kristeva laborerar med två sorters melankoli: dels i den freudianska meningen, men hon talar också om en modernare typ av melankoli med rötter i det förspråkliga
stadiet, en mycket djup depression, som inte handlar om förlusten av ett objekt utan om en
inre tomhet. Kristevas grundtes är att denna mycket djupa depression är ett tecken på en sorg
över det förlorade modersobjektet, en sorg som aldrig har fått uttryckas; den stammar ur ett
narcissistiskt sår. För den narcissistiska melankolikern är sorgens föremål inte förlusten av ett
specifikt objekt, eftersom förlusten skedde innan barnet hade förmågan att skapa objekt. Den
deprimerade narcissisten sörjer (omedvetet) istället ”tinget”. Detta ”ting” kan tolkas som den
oceaniska, imaginära ”modern”: det handlar alltså inte om en konkret individ, utan substansen
och känslan av henne.
Förhållandet till ”tinget” är ambivalent; det är både lockande och frånstötande. För att inte
drunkna i symbiosen måste individen hitta en väg ut ur den, vilket sker genom språket och ett
upprättande av och ett avskiljande mellan ett ”jag” och ett ”du”.

Det melankoliska stämningsläget
Nu har här, mycket kort, diskuterats den kliniska melankolin och nästan inte alls dess mer
vardagliga betydelse, det melankoliska stämningsläge som alla människor någon gång upplevt
och som präglar bland andra avsnittet av Korsnäsgården 1975. Detta stämningsläge har dock
mycket gemensamt med den kliniska melankolin: vemod, deppighet, ”feeling blue” är den
djupa depressionens skugga, eller med andra ord, en hantering av, ett besök i förlusten, inte
ett kvarstannande i den. Ett melankoliskt stämningsläge är inte detsamma som en utvecklad
djup depression, men båda har sina rötter i den melankoliska dispositionen – en disposition
som den moderna människan enligt Kristeva bär mer eller mindre utvecklad inom sig. Denna
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melankoliska disposition som vi alla bär med oss kan skönjas överallt, i litteratur, konst och
musik – och även i populärkulturen.
Vissa bilder, vissa känslotillstånd som har sin grund i en melankolisk disposition är återkommande i texter (i vid mening) med melankoliska drag. Ett kännetecken är att melankoliska drag förekommer tillsammans med andra, icke-melankoliska drag. En melankolisk text
är alltså inte detsamma som en helt ”svart” text innehållande död, tårar, mörker, etc. – det
skulle vara en text om sorg, en känsla som enligt Freud karaktäriseras av en närhet mellan
språk och känslor. En text med melankoliska drag handlar istället om känslan av förlust och
separation, av tomhet, saknad och vemod. Den här omvägen kring förlusten har sin grund i att
klyftan mellan känslor och språk är för stor för att totalt överbryggas i en depression. Å andra
sidan är känslor och språk inte totalt separerade som de är vid en djup depression. Om sorgen
är talande och den djupa depressionen tigande så samspelar melankoliska drag i en text med
och mot andra textliga element – de utgör endast stråk av vemod som tillsammans med andra
inslag färgsätter texten.
Melankolins huvudtema är förlust, konstaterar Karin Johannisson (2009) i sitt stora verk
om melankoli. Men vad är det som gått förlorat i Korsnäsgården? Vad är roten till Nisse
Linnmans melankoli?
Det känns allt för spekulativt och individualiserande att förlägga roten till det melankoliska
avsnittet i Nisse själv, att tolka det tillbakablickande avsnittet med dess melankoliska känsla
som stammande ur ett narcissistiskt sår. Det melankoliska stämningsläge som präglar avsnittet
kanaliseras snarare genom Nisse Linnman än har sin rot i honom.
Om det inte handlar om den moderna melankoli Kristeva talar om, det vill säga förlusten
av det förspråkliga ”tinget”, så finns det skäl att anta att det handlar om förlusten av ett specifikt objekt, den melankoli Freud beskriver. Men avsnittet av Korsnäsgården ekar inte av en
tomhet som kan kopplas till en förlorad pre-oidipal far eller mor, utan den präglas av den
tomma hålrum som uppstår då en abstraktion går förlorad. Och fastän själva substansen gått
förlorad kan man skönja en bild, formad av de verbala och visuella ledtrådar avsnittet är fyllt
av, som är ganska entydig. Det handlar om förlusten av en specifik sorts romantiserad manlighet kopplad till en historiskt och socialt bestämd tid – en manlighet där kroppen står i centrum, där handen, ögat och örats behov tillfredsställs och ”kanske till och med den enkla, naturliga själens behov”.

Den rurala maskuliniteten
Den förlorade maskulinitet som målas upp är en rural maskulinitet kopplad till ett försvinnande jordbrukssamhälle, vars bortdöende var mycket påtagligt under 1970-talet. Liksom
andra maskuliniteter kännetecknas också den rurala av variationer beroende på tid och socialt
sammanhang. Brandth & Haugen (2005) beskriver den rurala maskuliniteten och dess förändringar som den framställs i den norska tidskriften Skogeieren. Denna maskulinitet är, likt
andra maskuliniteter, något som görs, en samling praktiker sammanvävda med det sociala och
kulturella och står även i relation till femininitet. De kan se hur 1970-talets framställningar av
mannen som arbetar i skogen fokuserar kroppen, en symbol för maskulina dygder som fysiskt
och psykiskt mod (ibid: 17). Under 1980-talet försvinner gradvis denna fysiska kropp för att
ersättas av fokus på (skogs)maskinen – mannen blir en maskinoperatör med en större närhet
till maskinen (kultur) än till jorden (natur). Under 2000-talet har ytterligare förändringar skett
i den rurala maskuliniteten: männen har blivit entrepenörer som tar hand om turister och vägleder dessa till olika ”naturupplevelser” som hiking, jakt och fiske. Denna vägledning innefattar också element av service som förknippas med femininitet och urbanitet. Flera forskare
har undersökt de processer som konstruerar jord- och skogsbruk som maskulina sfärer. Ett av
flera utmärkande drag för den rurala maskuliniteten är den avståndstagande attityden gent-
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emot det urbana som ses som feminint. Ett talande exempel är öknamnet ”Fjollträsk” för
Stockholm som lanserades framför allt genom filmen Jägarna i mitten av 1990-talet. I avsnittet av Korsnäsgården från 1975 framkommer denna motsättning bland annat i omnämnandet av en urbanitet som ser (den manliga) kroppens behov som ”dumma”.
För att motverka denna femininisering söker sig de landsbygdens män som skildras i Skogeieren till turistfria områden där de kan fiska och jaga i natur som de menar är mer vild och
orörd än den natur de visar turisterna. Brandth & Haugen (2005: 20) sammanfattar:
Entrepreneurial spirit, being willing to take risks, being innovative, business and service
oriented and able to relate to (urban) customers are part of the new landowner identity.
This has to be merged with elements of the dominant masculinity in the rural; being hardworking and able to master nature. In this way we may talk about a distinct ‘rural masculinity’. Hunting, fishing and adventures in the wilderness are seen as products grounded
in the traditional competences of rural men, but which include elements of service work
that go beyond masculine rural knowledge and networks, and introduce features of femininity and urbanity.

Men att tala om 2000-talets rurala maskulinitet är att gå händelserna i förväg. 1975, då det
melankoliska avsnittet av Korsnäsgården sänds, har betoningen på manligt kamratskap, jaktens spänning och användningen av den muskulösa kroppen precis ersatts av ”Här ska miljövårdas!”
Det sista utropet visar att inte enbart förändringar i synen på rural maskulinitet har skett,
utan också i synen på naturen – och att dessa förändringar hänger ihop. Yvonne
Gunnarsdotter (2005: 157) återger tre uppfattningar om naturen som beskriver människors
förhållningssätt till denna. Den första ser naturen som den outsinliga källan som ger
människan det han/hon behöver. Den andra ser den som den sköra evighetsmaskinen som vi
bör vara aktsamma om. Den tredje ser naturen som den gemensamma kroppen som vi själva
är en del av. Alla dessa tre natursyner kan existera samtidigt i samma diskurs, dock är det den
första som dominerar 1960-talets naturmagasin Korsnäsgården. Den första uppfattningen om
naturen som en outsinlig källa för människan att ösa ur är nämligen starkt kopplad till
betoningen på jakt och fiske och därmed en traditionell rural maskulinitet. Under 1970-talet
ersätts delvis denna natursyn i Korsnäsgården med en syn på naturen som den sköra
evighetsmaskinen som vi ska vara aktsamma om. Naturen går alltså från att vara något som
kan brukas (även om det språkligt kamoufleras till exempelvis ”jaktvård”) till något som
måste vårdas, tas om hand.
Att vårda och ta hand om är något som traditionellt ses som tecken för femininitet. Detta
vittnar de åtta manliga miljövårdare om (alla boende i Australien) som Davies & Whitehouse
(1997) intervjuar. Eftersom de är biologiska män förväntas de missbruka och exploatera naturen – något som tycks vara förknippat med en australisk, rural maskulinitet. De ger många
och avståndstagande exempel på hur andra män och även de själva då de var unga förhöll sig
till naturen på detta sätt. Idag vill de istället se sig som män som har ett reflexivt, personligt
och respektfullt förhållande till natur, människor och djur. Men problemet är att i samhället i
övrigt ses omhändertagande egenskaper, respekt och förståelse som inte tillhörande en
”riktig” maskulinitet. Detta dilemma kan lösas tillfälligt av de intervjuade männen genom att
delta i den traditionella maskuliniteten då man exempelvis hänger på barer och pratar med
kompisar, men inte när man vistas i naturen. Davies & Whitehouse talar om att männens
rörelser mellan miljöinriktade och hegemoniskt maskulina diskurser påminner om en
palimpsest (1997: 241). Det är nämligen inte så att männen rört sig från en traditionell,
machomaskulinitet till en mer otraditionell, ”feminin” maskulinitet. Det är snarare så att den
omhändertagande, inkännande och lyssnande maskuliniteten så att säga skrivits över den
hegemoniska, att båda finns kvar inskrivna på och i deras kroppar.
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Det är också så jag skulle vilja se de maskuliniteter och därmed sammanhängande natursyner som iscensätts i Korsnäsgården under 1970-talet. Det glada, fria, äventyrliga grabbgänget
som ser naturen som en oändlig resurs vilar halvt utplånat bakom den allt ensammare Nisse
Linnman i en natur som behöver tas om hand. Världen tränger på, miljökatastroferna hotar,
städerna växer, framsteget var i själva verket ett steg bakåt. Den typ av rural maskulinitet som
sätter ”Handens behov. Ögats. Örats. Kanske till och med den enkla, naturliga själens behov”
i fokus har nästan skrivits över av en annan text som säger att denna typ av maskulinitet är
förlorad. Det är sorgen över denna förlust som genomsyrar det tidiga 1970-talets Korsnäsgården, det är ur detta rotsystem melankolin springer fram.
Att det är viktigt att tala om maskuliniteter och med dem sammanvävda natursyner som en
palimpsest och inte som en linjär utveckling där den ena avlöser den andra, visar avslutningen
på programmet.
Speakern säger: ”Åter i nuet den 9 april 1975. Det slår oss en förfärlig tanke att ni som tittar kanske föredrar TV-bildens manipulerade naturupplevelse framför verkligheten. Det vore
illa”. Bilder på myror som vimlar. Vårbilder: snöfläckar, gräs, spirande blad. Speakern: ”För
det är ju bara i verkligheten som våren finns, så länge den finns”. Nisse Linnman i bild. Han
står knäböjande i en backe och rotar bland fjolårslöven och säger: ”Nässlorna börjar ju skymta
i barmarksfläckarna på sydslänterna. De berättar om att det måste vara fet jord under. Att det
antagligen legat en sopbacke här. De berättar om gångna tiders vitaminbrist då folk plockade
nässlorna så fort de kom upp. Man behöver alltså inte gå till vattenfallen, vulkanutbrotten
eller storslagna vyer för att få lite perspektiv på jorden, på marken, kanske rent av vårt eget
öde. Det räcker med de små tingens evangelium. Kanske vore det klokt utav politiker, kommunalråd, universitetslektorer, att lägga sig ner på marken, på magen och titta. De globala
problemen skulle kunna lösas då därför att i en sån här tuva framstår sammanhangen ganska
klart och tydligt.” Kameraåkningen till Gunnar Brusewitz [tecknare som under 1970-talet
ersatt Harald Wiberg] som tecknar Linné. Han citerar ”Fråga djuren och de skola lära dig…”.
Fler vårvinterbilder. Nisse Linnman: ”Jo så är det nog. Fältbiologernas motto säger samma
sak fast mindre högtidligt”. Klipp till ung flicka i vit militärpäls och vit skinnfodrad mössa
som står vid en snöig, isig strandkant. Hon säger: ”Håll stövlarna leriga eller snöiga”, vänder
om och går in i vassen, kameran tar hennes perspektiv då man ur hennes synvinkel får se vassen böja sig undan för någon som går genom den.
Som förut sagts dominerar den första synen på natur (som en oändlig resurs) 1960-talets
Korsnäsgården. Under 1970-talet dominerar en syn som ser naturen som en skör evighetsmaskin att vara aktsam om. Men även den tredje natursynen, som ser naturen som den gemensamma kroppen som vi själva är en del av, finns överlagrad. De miljövårdande män som Davies & Whitehouse (1997) intervjuar strävar alla på olika sätt efter att lösa upp gränsen mellan
sig själva och naturen. Detta gör de främst genom kroppsliga praktiker och speciellt framgångsrika i detta är dykarna bland männen. De talar om den fantastiska känslan av att bli ett
med det varma vattnet, om att nästan uppnå ett ursprungligt tillstånd, om att försöka bli en
fisk, inte bara titta på den (ibid: 240). Samma överskridande talar Nisse Linnman om när han
uppmanar politiker, kommunalråd och universitetslektorer att lägga sig på marken, på magen,
och bara titta. En liten tuva, menar han, ger lösningarna på världens problem, det stora finns i
det lilla. Naturen och djuren ger oss lärdom och enda sättet att få tillgång till denna kunskap är
att fråga naturen genom att vistas i den. Och det är vad fältbiologernas motto uttrycker, ett
motto som en ung flicka får säga i nutid. Uppdykandet av denna flicka är ett totalt brott mot
programmets och de svenska naturmagasinens mansdominans i övrigt. Det ska dröja ytterligare 14 år innan den första kvinnliga programledaren (Lena Liljeborg) dyker upp i rutan.
Flickan i vit militärpäls är här och nu, manskollektivet var där och då. Detta understryks inte
minst genom att kameran förmedlar hennes blick. Vad står då flickan för?
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En tolkningsmöjlighet är att manskollektivet avhänder sig sitt ansvar: ungefär ”ska nu naturen vårdas så är det lika bra att de som kan det, kvinnorna, gör det”. Flickan kan också tolkas som en självkritik: ”vi (den traditionella maskuliniteten) har inte lyckats, därför måste
framtiden i form av kvinnorna ta över”. Men flickan kan också ses som en aspekt av maskuliniteten, den typ av maskulinitet som de australiska miljömedvetna männen försöker företräda.
Och det är så jag vill se det: det melankoliska stämningsläge som kännetecknar Korsnäsgården i allmänhet under det tidiga 1970-talet, och i synnerhet avsnittet från 1975, har sina rötter
i en sorg över förlusten av en rural maskulinitet som var sammankopplad med ett försvunnet
jordbrukssamhälle. Där stod en manlig gemenskap byggd på kroppens användning och duglighet, i arbete och fritid, i centrum. Samtidigt pekar också programmet framåt i det att den
person som får företräda nuet är en ung flicka som kan ses som ett hopp om ett överskridande
av gränsen mellan maskulint och feminint samt mellan natur och kultur.

Noter
1

2

3

Denna text är en del av forskningsprojektet Hur görs djur? Biologi, sexualitet, kön och ’ras’ i SVT:s naturprogram, finansierat av Vetenskapsrådet 2007-2009. Forskare i projektet är Måns Andersson och Hillevi
Ganetz. De idéer och tolkningsmöjligheter som presenteras i denna artikel är framsprungna ur våra
gemensamma diskussioner. Denna text kommer att ingå (i reviderad form) i vår kommande bok om
naturmagasin och naturfilmer visade i svensk public service-TV från dess barndom fram till idag.
Esaias Tegner, Sång den 5 april 1836: ”och märk det vemodsdraget över pannan, ett nordiskt sångardrag, en
sorg i rosenrött”.
Följande diskussion av melankoli grundar sig på ett längre avsnitt i min avhandling (Ganetz 1997: 194ff) om
hur melankolin kan ”arbeta” i musiktexter.
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Bland flanörer, turister och pilgrimer.
Några reflektioner kring teori och metod i rörelse
Lena Gemzöe
lena.gemzoe@kvinfo.su.se
Centrum för genusstudier, Stockholms universitet

I den etnografiska medie- och kulturteoretiska studie av Solna Centrums köpcentrum som
gick under arbetsnamnet ”Passageprojektet”, där Erling Bjurström var en av de ledande forskarna under de första åren på 2000-talet aktualiserades en rad teman och begrepp som är centrala i dagens mångvetenskapliga kulturstudier. I den strömning inom samhälls- och kulturvetenskaperna som betonar rörelse som ett nyckelord har det påpekats att teorier och metoder
även de befinner sig i rörelse. Ett sätt som det sker på är att de uppstår i ett sammanhang och
sedan överförs till ett annat som kan berikas på nya sätt. Passageprojektet var ett sådant i hög
grad teoretiskt rörligt projekt. Själv välkomnades jag att från en antropologisk utkikspunkt
genomföra en delstudie där projektets etnografiska tillvägagångssätt och dess relation till teoretiska perspektiv undersöktes med en reflexiv metod. 1 Här blev platsens betydelse för
studien intressant. Passageforskarna valde en plats för att studera medier och konsumtion, en
för mediestudier innovativ utgångspunkt. Som en följd av valet av en plats för fältstudier kom
platsskapande processer i fokus, vid sidan av huvudspåret. Mycket av metoddiskussionerna i
det kollektivt genomförda Passageprojektet rörde sig kring hur platsen, Solna Centrum, var
möjlig att undersöka. På ett teoretiskt plan ledde de etnografiska metodernas tillämpning till
viktiga insikter om hur platsskapande processer är sammanvävda med medie- och
konsumtionsrelaterade mönster.
I kulturstudier har intresset för platsskapande processer åtföljts av ett fokus på betydelsen
av rörelse. Olika slag av rörelser och förflyttningar mellan platser, som jag kallar mobilitet för
enkelhetens skull, har visat sig kunna fånga viktiga processer i den samtida kulturen. Men
vilka etnografiska strategier kan man använda för att studera mobilitet? Här ska jag reflektera
över etnografiska angreppssätt på plats och mobilitet med utgångspunkt i min pågående forskning om moderna pilgrimer – med ett öga på erfarenheterna från Passageprojektet och förbindelselänkar till vidare kulturteoretiska fält.
I Passageprojektet var idén om rörelse tydligt närvarande. Projektet i Solna Centrum hämtade sitt namn från de passager i 1800-talets Paris som beskrevs av Walter Benjamin. Parispassagerna var, liksom vindlingarna i det moderna köpcentrumet, gångar genom vilka människor kunde röra sig i det nya urbana rummet. 2 Här spökar också flanören, modernitetens
hjälte vars rörelsemönster i staden tolkades som ett uttryck för den nya tidsandan. I
Passageforskargruppens metoddiskussioner kom spänningen mellan platsens stabilitet och
rörliga fenomen till uttryck på intressanta sätt. Vilka etnografiska strategier står till buds för
att fånga meningen i de förbipasserande besökarnas användning av köpcentrumet? Ibland var
det lättare att dröja vid de personer som befann sig på platsen under en längre tid,
pensionärerna på sina bänkar, butiksägarna, vakterna. Konsumenterna besökte platsen och
försvann sedan iväg till andra fysiska platser som hemmet och till mer platslösa symboliska
och mediala rum. Att följa med det som rör sig är en idealisk etnografisk strategi för att
studera mobilitet, men är den genomförbar i praktiken, i andra slag av mobilitet?
I socialantropologisk forskning om pilgrimsfärder har de här frågorna haft en central plats
sedan de första studierna, även om de inte explicit kopplats till en diskussion om mobilitet
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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förrän relativt nyligen. En helig plats drar till sig pilgrimer med ett slag av ”andlig magnetism” skapat av de föreställningar om platsen som finns inom respektive religiösa traditioner.
Själva platsen och de platsskapande processer som formar den, har länge varit föremål för
teoretisk diskussion. Ett sätt att se sådana platser är som fokalpunkter för sinsemellan motstridiga diskurser som tillskrivs skilda innebörder av olika grupper. 3 I min studie av Mariahelgedomen Fátima i Portugal illustreras platsen som en fysisk arena där motstridiga diskurser
möts med ett inslag av kamp om definitionen av platsen. Jag fann att de folkliga diskurserna
och de kvinnodominerade kroppsliga praktikerna både till mening och till form skilde sig på
flera sätt från den textbaserade ortodoxa tolkningen av Mariakulten som framfördes av
katolska kyrkan. 4
Även i studiet av pilgrimsfärder har det tidigt funnits en medvetenhet om de skilda perspektiv som forskningen resulterade i beroende på om man studerade lokala mönster av pilgrimsresande inom ett avgränsat område, beledsagade en grupp på en pilgrimsresa eller gav
sig i kast med att undersöka en större plats hela komplexitet. Den tolkning av platsen som jag
fann vara en central del av Mariakulten i Fátima var möjlig genom att jag följt med en grupp
av pilgrimer från norra Portugal dit och också följde med dem hem igen. Det var alltså en viss
metodstrategi som var förutsättningen för tolkningen – en strategi som, liksom i Passageprojektet, inte var utarbetad för det syftet från början – mitt fokus var helt enkelt först och främst
en annan plats: ”mina” pilgrimers hemstad. En studie som vill få en mer fullständig förståelse
av de stridande diskurserna på en viss plats måste använda sig av en annan strategi. Helst
skulle man behöva ett forskarlag och en kollektiv process liknande Passageprojektets för att
uttömma de stora pilgrimsplatsernas mångbottnade och omfattande betydelser. I undersökningen av köpcentrumet var ju en sådan strategi dominerande – medan rörelserna bort från
och till centrumet utgjorde de lösa trådar där undersökningsprocessen gradvis avtog.
Det finns emellertid en uppenbar svårighet i företaget att identifiera och tolka de olika diskurser som är länkade till en plats endast genom att uppehålla sig på platsen. För en djupare
tolkning krävs oftast kännedom om de vidare sammanhang som diskursen ingår i, alltså strukturer, praktiker och symbolsysten utanför platsen. I reflektionerna kring Passageprojektets
metoder kallade jag en sådan etnografisk strategi, att nå bortom platsen som studeras, för en
centripetal kunskapsprocess. 5 Med fokus på rörelser skulle den centripetala kunskapsprocessen kunna fångas in och olika strategier för att studera rörelse ta form. Vilkas rörelser etnografen följer och var i processen av mobilitet som forskaren placerar sig bestämmer vilka aspekter av det studerade fenomenet som kommer i fokus.
Skiftet från plats till mobilitet, eller snarare försöken att se platser och mönster av mobilitet
i relation till varandra inom samma teoretiska ramverk, har också påverkat studiet av pilgrimsresande. Pilgrimsresandet i världen ökar och det tycks hänga samman lika mycket med
ett ökande av resandet överhuvudtaget som med ett återuppväckt intresse för religion. I diskussionen om mobilitet dyker pilgrimen upp som en arketypisk modell för resenärer av skilda
slag. Bland antropologer utvecklas teoretiska ramverk som söker förstå pilgrimen och
turisten, inte som dikotomiskt åtskilda, utan som former av mobilitet inom samma kulturella
kontinuum. Feministiska forskare har påpekat att även dessa kategorier är maskulint kodade,
trots kvinnors resande, turistande och deltagande i vallfärder.
I det nutida pilgrimsresandet till Santiago de Compostela kollapsar distinktionen mellan
pilgrimer och turister: kategorierna smälter samman. Det nutida vallfärdandet till Santiago de
Compostela skiljer sig från den klassiska religiösa pilgrimsresan som sker inom en religiös
kultur, exempelvis katolikers vallfärdande till de stora Mariahelgedomarna i Europa. Här är
platsen förknippad med en uppenbarelse av Maria och platsens heliga kraft härrör från den
händelsen. Även om katedralen i Santiago de Compostela, som för troende katoliker är aposteln Jakobs grav, är slutmålet för pilgrimerna så är det själva vägen dit som blivit berömd och
som utövar sin magnetiska dragningskraft på nutida pilgrimer. Vägen till Santiago, av pilgri97

merna kallad endast el Camino (vägen) går från Pyrenéerna i öster till Santiago de Compostela i väster och här vandrar nutida pilgrimer 20-30 kilometer om dagen med övernattningar i
enkla härbärgen. Återupplivandet av vallfärdandet till Santiago tog fart på 1980-talet och har
ständigt vuxit sedan dess. I Sverige har intresset för Caminon vuxit främst på 2000-talet och
tycks befinna sig i stadig uppgång. Motiven till att ge sig ut på vandring varierar mellan intresse för kulturhistoria, förkärlek för fotvandringar i naturen, sökande efter andlighet, religiösa skäl eller helt enkelt en nyfikenhet på Caminovandringen väckt av resebilagor, böcker
och vänners berättelser. Kyrkan tillfrågar pilgrimerna om deras motiv innan de utfärdar det
eftertraktade pilgrimsintyget vid ankomsten till Santiago, men är generös i sin bedömning:
även ”andliga” motiv skilt från rent religiösa godkänns, och även en blandning av motiv där
kulturella och historiska ingår.
Fastän nutida pilgrimer genomför vandringen längs Caminon på samma sätt som medeltida
pilgrimer och utför den traditionella ritualen att omfamna statyn av Sankt Jakob i katedralen –
en sådan imitation av det medeltida är just en del av attraktionskraften – så är det nutida vallfärdandet sprunget ur modernitetens livsvillkor. Pilgrimerna på väg till Santiago flyr det moderna samhället med sin prestations- och konsumtionskultur – de är på väg bort från köpcentrumet. I det nutida pilgrimsresandet har en egen kultur utvecklats kring Caminon, där just
vandringen ses som det mest autentiska sättet att färdas, cyklisternas snabbare färdmedel eller
att ta bussen förbi svårare sträckor räknas inte som en lika sann pilgrimsfärd.
Den innebörd fotvandringen har fått i Caminokulturen illustrerar hur mobilitet fungerar
som kulturell uttrycksform – den bär på betydelser som relaterar till individers identitet och
grundläggande värderingar. Att välja att gå till fots under en dryg månad är bland annat ett val
av långsamhet – en paus från det uppdrivna tempot och den tidsbrist som är ett inbyggt livsvillkor i det postindustriella samhället. Liksom flanören, turisten och resenären är pilgrimen
på Caminon manligt kodad – de stiliserade figurer av pilgrimer som förekommer på officiella
skyltar, som souvenirer och i informationsmaterial är tydligt en manlig figur. Återupplivandet
av vallfärdandet till Santiago har också varit ett manligt fenomen: män var och är ännu i majoritet bland pilgrimerna. Bland de svenska pilgrimerna utgör dock kvinnor redan två tredjedelar, något som bidrar till att störa den stereotypa bilden av pilgrimen och de uttrycksformer
som den förknippas med.
Vilka etnografiska sätt att närma sig den mobilitet som tar form i Caminovallfärden står till
buds? Nancy Frey som studerat pilgrimskulturen längs med vägen ser på sin studie som en
multilokal fältstudie. 6 Hon skriver att Caminon inte är en plats utan flera: i sitt fältarbete arbetade hon på olika pilgrimshärbärgen längs med vägen och samtalade med pilgrimerna som
kom förbi, slutligen bodde hon en längre period i Santiago de Compostela där hon talade med
pilgrimerna efter deras ankomst. Då hon också var intresserad av hur pilgrimsresan påverkat
pilgrimernas liv efter hemkomsten, både korresponderade hon med och besökte ett stort antal
pilgrimer av olika nationalitet i deras hemländer – fältarbetet sammanband med andra ord ett
stort antal platser i sin etnografiska strategi. Samtidigt kan ett sådant fältarbete lika gärna beskrivas som ett försök att fånga rörelse: etnografen stannar på olika platser och samtalar med
individer som rör sig förbi som sedan etnografen fångar upp igen på en annan plats. I det här
avseendet liknar Caminon en translokal plats – varje punkt på vägen, varje ort med ett härbärge, är betydelsefull som en passage till nästa plats. Om man vill lägga fokus på Caminon som
en mobil kultur vill etnografen kanske snarare följa rörelsen, till exempel genom att följa en
grupp pilgrimer från en destinationsort i det egna hemlandet på färden till Santiago de Compostela. Caminon som etnografiskt studieobjekt illustrerar att strategin att följa rörelsen kan
betyda mycket olika saker: i det här fallet att fotvandra 700 kilometer!
Plats och mobilitet kan studeras inom samma ramverk och är ömsesidigt befruktande. På
samma sätt kan etnografiska strategier och konstruktioner av ”fält” tjäna på att belysas genom
en blick på både mobilitet och plats. När pilgrimerna anländer till Santiago de Compostela
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besöker de i regel först pilgrimskontoret för att få sitt intyg, sedan katedralen och därefter
beger de sig ut i staden. Där blandas de med andra besökare; katedralen som är Santiagos
största sevärdhet beses också av många besökare som inte vandrat längs Caminon, caféerna
och barerna är fulla av turister som njuter av den kosmopolitiska stämningen och kulturevenemangen, en turism som är ett resultat av stadens medvetna platsskapande som europeisk
kulturstad år 2000. Pilgrimernas fotvandring är slut och deras rörelser i staden får nya
innebörder. Pilgrimen blir till turist och växlar mellan stillasittande på caféerna och
flanerande till synes utan mål. Så möts pilgrimen och flanören – liksom teorier och metoder i
rörelse ibland möts på oväntade knutpunkter.
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Ungdomskultur – och sen?
Musikutbildning och utövande i svenska
1900-talsgenerationer
Ingemar Grandin
ingemar.grandin@isak.liu.se
Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM), Linköpings universitet

Ungdomsforskningen visar oss hur ungdomar navigerar i det kulturella utbudet och hur de
använder bland annat musik för att skapa stil- och smakdistinktioner. Det är en forskning som
främst brukar vara intresserad av sin egen samtid, men i sin exposé över olika stilvågor i
svenska ungdomskulturer vidgar Erling Bjurström perspektivet. 1 Det är fascinerande att följa
Bjurströms framställning av hur generation efter generation träder fram på scenen, och av hur
varje generation har sitt utbud att navigera i och skapar sin särpräglade stil. Genomgående
spelar musiken en viktig roll i allt detta. Man undrar förstås vad som hände sen – vad har
ungdomstidens kultur kommit att betyda över livsloppen för dessa olika generationer?
I Bjurströms översikt är musik främst något man ”konsumerar”. Men över 20 % av de som
bor i Sverige, tvärs över alla åldrar, har spelat något musikinstrument under det senaste året 2
och enligt SCBs undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) spelar drygt 6 % varje vecka. 3
Andelen aktivt musicerande personer har legat stabilt på den nivån alltsedan den första ULFundersökningen år 1981–82 även om det naturligtvis finns skillnader i andelen musicerande
mellan olika grupper i befolkningen. Förmågan att musicera byggs för de allra flesta upp
under barn- och ungdomstiden. Och även här kan det vara fruktbart att efter Bjurströms
förebild använda generationer som analysenheter. Utbudet av och möjligheterna att ta del av
mediekultur och musik har ju förändrats på ett genomgripande sätt under 1900-talets lopp.
Vad gäller möjligheterna till musikalisk utbildning? Det är i den frågan som vi nu här ska ta
avstamp. När det talas om den svenska musikindustrin och dess framgångar utomlands lyfter
man exempelvis gärna fram de kommunala musikskolorna och den musikaliska studiecirkelverksamheten. 4 Men å andra sidan har, som vi kommer att se, musikundervisningen inom den
reguljära skolan snarast minskat. Här finns saker att utreda, och vi går vidare med den givna
följdfrågan: Vilka spår av dessa olika uppväxt- och utbildningsbetingelser återfinner vi i
generationernas musicerande genom livet?
Vi kan urskilja två skilda mål för vad musikutbildningen ska ge samhället: musik respektive musicerande. Det ena perspektivet innebär alltså att utbildningens mål är att ge oss
de professionella musiker som kan stå för vår försörjning med ”varan” eller ”nyttigheten”
musik. De estetiska utbildningarna tänks då underförstått som en pyramid där vi högst upp har
de konstnärliga högskolor som producerar kulturutövande yrkespersoner för samhällets behov
av musik och andra konster. De grundläggande utbildningsformerna i pyramidens bas har sin
roll i att utbilda personer som är tillräckligt duktiga för att kunna gå vidare till högre
utbildning. Det är ett perspektiv som man exempelvis möter i Orkesterutredningens betänkande Den professionella orkestermusiken i Sverige. 5 En av de frågor som den utredningen
diskuterar är just de kommunala musikskolornas betydelse för återväxten av professionella
orkestermusiker. Med tanke på att antalet yrkesmusiker i Sverige (enligt Sven Nilssons
uppskattning 6 ) är omkring 7 500 framstår de över 300 000 eleverna i kommunala musik- och
kulturskolor (MoK) som en ganska överdriven rekryteringsbas för det professionella
musiklivet.
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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Men å andra sidan har vi målet att det är människors egen förmåga att musicera som är den
nyttighet utbildningen tillhandahåller. Det perspektivet möter vi exempelvis i musikledarutredningens betänkande Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet. 7 Här vänds, kan man säga, pyramiden upp och ner och de olika formerna av musikutbildning granskas utifrån hur de bidrar till den breda musikaliska alfabetiseringen. Med det
perspektivet framstår de 300 000 MoK-eleverna tvärtom som tämligen få, inte minst om man
jämför med de kanske 1 000 000 barn och ungdomar i samma åldrar som inte får del av sådan
utbildning.

Musikalisk alfabetisering för olika generationer
Vad jag vill åstadkomma med denna studie är en översiktlig kartläggning av just den musikaliska alfabetiseringen. Efter en kort historik över olika slag av musikaliska utbildningsinsatser
handlar denna kartläggning om att använda generationen som analysenhet och följa vilka
former av musikalisk alfabetisering som olika svenska 1900-talsgenerationer mött. Detta
relateras så till de olika generationernas musicerande under olika faser av livsloppet. Jag
använder då ordet generation i mer utvidgad bemärkelse (som när man talar om exempelvis
”fyrtiotalistgenerationen”) snarare än grundbetydelsen (”släktled”). 8 Jag tänker mig ”en
generation” som människor som är födda inom samma tioårsintervall (en tekniskt mer korrekt
term för detta är ”kohort”).
Studiet avser främst sådana mer formaliserade slag av utbildning som är offentligt finansierade – grund- och gymnasieskola, kommunalt organiserad musikundervisning, folkhögskolor
och studieförbund. Det är alltså de utbildningsformer som svarar för den grundläggande
musikaliska alfabetiseringen och direkt eller indirekt finansieras av stat och kommun. Det
offentliga finansierar naturligtvis även musikutbildningen på högskolenivå, men sådan högre
musikutbildning intresserar oss här främst genom att den utbildar lärare som i sin tur är
verksamma i den mer grundläggande musikutbildningen.
Materialet är hämtat från officiella källor och innefattar en hel del kvantitativa data. Men
det är inte precis så att de siffror vi behöver ligger färdiga att hämtas i någon av de många
statistiska publikationer eller utredningar där musik- och utbildningsrelevanta uppgifter
offentliggörs. Presentationerna av data från den officiella statistiken ger främst en serie diakrona blixtbilder – utbildningsläget år 2001, levnadsförhållandena år 2007 etcetera – och när
jämförelser och tendenser över en längre tidsperiod görs, handlar det mest om förhållanden på
aggregerad nivå eller om att följa hur många i en viss åldersgrupp som musicerar, går på
teater eller liknande. Däremot är den inte upplagd för att vi ska kunna följa olika generationer
och deras livslopp. Ett viktigt led i vår undersökning är därför att sortera om och bearbeta det
statistiska materialet. Vidare är exempelvis finansieringen av musikutbildningen fördelad på
stat och kommun, på olika statliga departement (kultur- resp utbildningsdepartementet) och på
direkt finansiering och indirekt stöd (via folkbildningen) och relevanta data ligger således
utspridda efter helt andra sorteringsgrunder än att ge en bild av musiklivet. 9
I studien talar jag bitvis om ”musik” utan att precisera vilken genre eller liknande det är
frågan om. Jag uppfattar västerländsk musik (vilken det de facto är frågan om inom svensk
utbildning) som ett ”musikaliskt modersmål” 10 så homogent över olika genrer – inbegripet
vad som brukar kallas klassisk musik, folkmusik, jazz samt rock och pop – att detta låter sig
göras. När det gäller musikalisk alfabetism intresserar jag mig särskilt för förmågan att spela
ett instrument vilken jag ser som analog med läs- och skrivkunnighet inom språket (vokal
musikkompetens kan då ses som analog med muntlig språkbehärskning). Härmed också sagt
att vi utgår från att musiken tillsammans med matematiken, bilden och språket är en av
människans fyra grundläggande uttrycks-, förståelse- och kommunikationsmodaliteter. 11
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Några ytterligare avgränsningar och friskrivningar måste göras. Vi håller oss alltså till mer
formaliserade former av musikaliskt lärande medan musik och läroprocesser utanför skolan –
i ”garaget” eller på fritidsgården 12 – lämnas därhän. Studiens kvantitativt orienterade fågelperspektiv innebär att även musikundervisning som situation 13 lämnas därhän. Kapitlet
relaterar naturligtvis till det musikpedagogiska forskningsfältet men gör inte anspråk på att
själv bidra till detta fält mer än möjligen indirekt. Och på samma sätt tangerar studien sådana
fält som vanligtvis odlas av folkbildningsforskning, barnforskning, ungdomsforskning, samt
säkert ytterligare andra forskningstraditioner utan att heller här ha sådana anspråk.
Studien är istället ett led i en undersökning av det informella musiklivet i det samtida
Sverige 14 . Även om musikalisk alfabetisering i sig är buren av formella institutioner är den en
grundläggande förutsättning för detta informella musikliv. Med samtida avses de musikaliska
erfarenheter människor bär med sig och studien begränsas alltså inte till nuvarande musikdeltagande. Vi intresserar oss inte särskilt för de småtrender som skulle kunna urskiljas under
00-talet, utan detta decennium (fram till och med 2007 eller så) utgör sammantaget och utan
större differentiering studiens ”etnografiska nutid”.

Musikutbildningen idag
Sammantaget kan det beräknas att det offentliga använder omkring 3,5 miljarder kronor per år
för musikutbildning (exklusive högre utbildning). 15 En stor post här är naturligtvis musikundervisningen inom kommunala musik- och kulturskolor som står för ca 1 400 mkr. De 80
mkr som folkhögskolornas musikutbildning stöds med är jämförelsevis en spottstyver. Mer –
omkring 300 mkr – läggs på studieförbundens musikcirklar. Den största posten är dock
musikundervisningen inom grundskola och gymnasium, med omkring 1 700 mkr – närmare
hälften av de totala utgifterna.
De kring 3,5 miljarder som alltså läggs på musikalisk alfabetisering kan framstå som en
ansenlig mängd pengar när man jämför med annat inom kulturområdet. 16 Siffran är i samma
storleksordning som vad en omtalad utredning från finansdepartementet kom fram till att
svensk musikexport drar in 17 och åtta gånger mer än vad som redovisas som statligt stöd inom
musikområdet (dvs. Rikskonserter, länsmusiken, regionala och lokala orkestrar etc.).18 Det är
också nästan dubbelt så mycket som det samlade statliga stödet till folkbildning. 19 Däremot är
de 3,5 miljarderna i sin tur ingen stor summa om man jämför med vad endast själva
undervisningskostnaden för matematiken eller språken är inom grundskolan enbart. 20

Skolans musikundervisning
När det gäller musiken inom själva skolan skriver Margaretha Grahn Stenbäck: ”Sammanfattningsvis kan man säga att praktiskt taget varje måldokument eller läroplan, ända sedan
1700-talet, har gett musikämnet en allt mindre framträdande roll”.21 Och på det hela taget
minskar antalet timmar som sång/musikämnet ges över 1900-talets lopp. Enligt 1919 års
undervisningsplan ingick i folkskola 4 klasser + realskola 4 klasser totalt 12,5 vtr sång, i
gymnasiets 4 klasser ytterligare 7 vtr. 22 För den som höll sig till folkskolan var omfattningen
totalt 8,5 vtr enligt 1919 års stadga. 23 Med 1955 års folkhögskolestadga lämnade benämningen ”sång” över till ”musik” och timantalet ökades till 10 över sju klasser. 24 Sedan grundskolan infördes har utvecklingen varit följande:
Läroplan
Lgr 62
Lgr 69
Lgr 80
Lpo 94

Låg- och mellanstadiet
Högstadiet
9 vtr
maximalt 6 vtr (valbart)
9 vtr
3 vtr
9 vtr
2 vtr
motsvarande 9 vtr musik över alla 9 årskurserna (230 timmar)
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Vi kan alltså konstatera att musikundervisningen i dagens nioåriga skola inte är mycket mer
omfattande än vad man hann med under sju år i folkskolan. Relativt har musikundervisningens utrymme istället krympt: från omkring 4,5 % av det totala timantalet i folkskolan
till 3,5 % av undervisningstiden i den nuvarande grundskolan. 25 Och jämfört med folk- plus
realskola är den nuvarande grundskolan avgjort snålare. Nedmonteringen av musikundervisningen fortsatte på gymnasiet, där musik blev frivillig med det ”nya gymnasiet” på 1960-talet.
Däremot gavs här möjlighet till extra musik som ”estetisk specialisering”.26 Dessutom möjlighet från 1967/68 att inrätta ”estetisk variant” inom vissa gymnasielinjer vilket fanns inom 38
kommuner med gymnasium men saknades i 78. 27 Volymen på gymnasiets musiklinje har
ökat: från 149 examinerade år 1974/75 via 172 år 1979/89 till drygt 250 årligen från
1980/81. 28 Detta har i sin tur mångdubblats inom dagens gymnasieskola. Det estetiska programmet med musikinriktning innefattar här 400 poäng musik och har sett ett ökande antal
elever under 00-talet, från 1 000 till uppemot 2 000 nybörjare per år. 29 Men i övrigt är
musiken nästan helt borta från den gymnasieskola som kom med Lpf 94: bland de nationella
programmen finns valbara musikkurser endast på det tekniska programmet. I övrigt förekommer musik inte alls bland vare sig valbara kurser eller generella programkurser, och bland
kärnämnena finns musik bara som en möjlig beståndsdel i ämnet estetisk verksamhet som har
motsvarande 2 vtr över de tre gymnasieåren. Sammantaget innebär detta att musikens
utrymme i en 12-årig skolutbildning över de senaste 50 åren har halverats – från 5,2 % till
2,5 % av den totala undervisningen. 30
Utöver musiken inom skolans timplan har flickskolor, realskolor och gymnasier likaväl
som den tidiga grundskolan, gymnasiet och fackskolan erbjudit frivillig instrumentalmusik i
en omfattning motsvarande 1 timme per 30–50 elever. Detta var reglerat i läroplaner och
undervisningen var kostnadsfri men ofta också knappt tillmätt (10-minuterslektioner) och
läraren var i normalfallet kompetent i piano, men inte i orkesterinstrument. 31 Särskilda
musikklasser inom folk- respektive grundskolan tillkom 1939 och hade fram till 1960-talet
etableras i några få större städer. 32
Idag arbetar 1 300 lärare med musiklärarexamen inom grundskolan 33 medan sammanlagt
16 300 lärare undervisar i musikämnet, varav 2 300 på befattning som lärare i ämnet. Inom
årskurserna 1–6 är det bara 6 % som har estetisk lärarutbildning. 34 Det innebär att om
eleverna alls möter utbildade musiklärare så sker det först på högstadiet. 35 I gymnasieskolan
finns – trots musikens mycket marginella ställning – 900 lärare med musiklärarexamen. 36

Kommunal musikundervisning
Det kommunala engagemanget i musikundervisning började som frivillig skolmusik. Sådan
skolmusik startade exempelvis i Stockholm år 1914, i Göteborg 1930 och i Malmö i början av
1940-talet. 37 Det handlade om extramusik för folkskoleelever på blockflöjt, mandolin och
liknande ”nybörjarinstrument”. Men verksamheten kom snart att breddas och innefattade vid
år 1950 orkesterinstrument och piano och sköttes av speciallärare. 38 Frivillig skolmusik med
undervisning på mer kvalificerade instrument fanns i 38 % av landets skoldistrikt 1951/52 och
i 47 % av landets skolkommuner 1959/60. 39 1959/60 deltog 63 000 elever (av 769 000
skolpliktiga barn) i detta, varav 50 000 i instrumentalmusik. 119 heltidslärare och 1105
timlärare stod för musikdelen av detta, tillsammans med 586 folkskollärare.
Parallellt med detta växte särskilda kommunala musikskolor fram. Verksamheten i Nacka
var en förebild – den började på 1930-talet och gick över i direkt kommunal regi 1946. 40 I
Musikliv i Sverige ger 1947 års musikutredning data om den kommunala verksamheten i 40
städer, köpingar och landsbygdskommuner (som då hade totalt 847 000 invånare). 41
Härigenom får vi en bild av de båda formerna av kommunal musikverksamhet vid tidigt
1950-tal. Sammantaget omfattade den i dessa kommuner 16 000 deltagare och 50 anställda
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lärare plus lika mycket lärartid utlagd på timlärare i – en verksamhet som vi kan räkna om till
att motsvara kanske 13 timmars individuell undervisning per deltagare och år, eller 20
minuter per skolvecka. Fortfarande år 1959/60 utgjorde musikskolorna den mindre delen av
det kommunala engagemanget: mot 26 000 elever i kommunala musikskolor fanns (som vi
sett ovan) 63 000 elever i frivillig skolmusik. Tillsammans innebar det att 89 000 elever, eller
11,6 % av de skolpliktiga barnen, deltog i någon av de kommunala formerna för
musikverksamhet. 42 Verksamheten expanderade sedan kraftigt. Redan på 1970-talet fanns
musikskolor i nästan alla kommuner och 1975 beräknades de ha 300 000 elever och 5 000
verksamma lärare (SOU) vilket ungefär är den volym man har idag. 43 Sven Nilsson
uppskattar att var fjärde ungdom har lärt sig spela något instrument inom denna skolform. 44
Också idag finns Musik- och kulturskolor (MoK) i nästan alla svenska kommuner, och alla
sådana skolor har musik på programmet. Det finns ingen övergripande nationell styrning av
denna verksamhet, utan den styrs istället kommunalt via skolstyrelser eller kulturnämnder. 45
Antalet deltagare totalt ligger ganska stabilt kring 360 000, varav 150 000 deltar i instrumentalundervisningen. I Västra Götalandsregionen har man beräknat att 13 % av alla barn och
ungdomar 3–19 år deltar i skolformen (32 500 elever på 236 000 barn i dessa åldrar). 46 Med
tanke på att få elever deltar från 3 till 19 års ålder, innebär den siffran dock en underskattning
av den andel som faktiskt nås. På lärarsidan kan en grov uppskattning vara att kanske 3 000
av de totalt 3 500 MoK-lärarna arbetar inom musik, och att motsvarande kring 1 700
heltidslärare sysslar med instrumentalundervisningen. 47

Musikbildning inom folkbildningen
Redan 1947 års musikutredning slog fast att ”musikverksamheten inom det fria folkbildningsarbetet i vårt land” har en lång tradition. 48 Ändå är det så att musiklinjer med mer systematisk
undervisning inom folkhögskolan i stort sett har tillkommit senare – i linje med den generella
utbyggnaden av folkbildningen från 1950-talet och framåt. 49 Folkhögskolans musikinstruktörsutbildning tillkom 1954 och var särskilt tänkt för kommunala musikskolor – den gav inte
behörighet för skolan även om instruktörer kom att undervisa där – och hade en omfattning
om kanske 40 nya elever årligen. 50 Före 1960 fanns 4 skolor med musiklinjer, 8 tillkom fram
till 1972, ytterligare 26 fram till 1990. 51 Folkhögskolorna ger kortare musikkurser med mer
”utpräglat folkbildningssyfte” medan de längre utbildningarna främst förbereder för yrkesverksamhet eller högre musikutbildning (vilket också var många elevers avsikt och inte så få
lyckades med). 52 Mot slutet av 1980-talet fanns ett antal 2–3 åriga musikutbildningar vid
folkhögskolan: kantor/kyrkomusikerutbildning vid 6 skolor, musiklärare vid 1 och musikhandledare vid 1. Därtill fanns kortare utbildningar som bland annat ”barnmusiklärare”. Totalt
omfattade detta 244 deltagare (om per år eller över årskurserna i längre utbildningar är
oklart). 53
Idag deltar årligen omkring 1 800 personer i folkhögskolornas långa kurser i musik och
musik är det största enskilda ämnet bland de särskilda kurserna. 54 Långa kurser i musik finns
vid kring 50 olika folkhögskolor. Räknar vi in även de korta kurserna kan deltagarantalet
uppskattas till omkring 2 200 och antalet lärare i folkhögskolornas musikundervisning till
omkring 150. 55
Studieförbundens musikcirklar visar ungefär samma utvecklingsgång som folkhögskolan.
Exempelvis beskriver Edström i sin studie av mellankrigstidens Göteborg hur ABFs musikverksamhet i denna stad – efter en trevande start under 1920-talet – började komma igång
ordentligt på 1930-talet då man startade en särskild sång- och musikskola med omkring 220
ungdomar och vuxna som elever. 56 Under 1940-talet stödde Radiotjänst landets musikcirklar
med utsända instruktörer och studiebrev. 57 Antalet studiecirklar i landet i sång och musik var
år 1949/50 totalt 3 600, 1955/56 hade det ökat till 9 600 och 1960/61 till över 17 000 med allt
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större (mot 50 %) inslag av ”ungdomscirklar” (dvs. cirklar där ”övervägande antal deltagare”
är högst 18 år). 58 Exempelvis undervisade ABF i Stockholm ett stort och ökande antal vuxna
och ett kraftigt ökande antal ungdomar i piano och gitarr, i mindre omfattning dragspel, samt
nästan uteslutande ungdomar i blåsinstrument. 59 1969/70 omfattade musikverksamheten
23 000 cirklar med 282 000 deltagare, varav hälften i kör- och solosångcirklar; 1974/75 hade
detta ökat till 33 000 cirklar med 396 000 deltagare, fortfarande hälften i kör och solosång. 60
Den verksamhet som vanligtvis kallas rockcirklar drog igång vid 1980 och omfattade 1988/89
17 000 cirklar och år 1994/95 25 600 cirklar. 61 Återigen är det här fråga om cirklar som har
ett stort inslag av ungdomar mellan 15 och 18 år. 62
Idag utgörs den stora delen av musiken inom studieförbunden av musicerande i grupp. 63
Instrumentalundervisningen är mer blygsam (ca 6 % av studietimmarna) men innebär ändå att
mer än 35 000 personer årligen deltar i instrumentalundervisning via studieförbunden. Rockcirklarna svarar för 40 % av studietimmarna 64 och tar härmed också hand om 40 % av de
pengar som staten ger den musikaliska cirkelverksamheten. 65 Sett till antalet cirklar (omkring
21 000) eller antalet deltagare (94 000) 66 är rockcirklarnas roll dock mindre än andra former
av ensemblemusikcirklar (24 000 cirklar) och körcirklarna (som samlar närmare 175 000
deltagare). Antalet studietimmar per cirkeldeltagare i körcirklarna är 2,7; i piano som enskilt
instrument är det 5,5 medan rockcirklarna är mycket mer studieintensiva med 16,4 studietimmar per deltagare. 67

Lärare och utbildare
Vilken kompetens hade då de lärare som undervisade inom de olika utbildningsformerna?
Folkskollärarutbildningen innehöll normalt men inte nödvändigtvis musik. 68 Lärare för fritt
och frivilligt musikbildningsarbete utbildades vid folkliga musikskolan i Arvika samt sedan
1952 vid Framnäs folkhögskola. Enligt musikledarutredningens betänkande av 1962 var detta
dock alls inte tillräckligt. 69 Fackmusiker, musiklärare för skolan, folk- och småskollärare,
yrkesmusiker samt även amatörer som lärt på egen hand var bland dem som eleverna mötte i
den frivilliga musikutbildningen. Närmare bestämt visade en enkät år 1960 till 2 001 lärare
inom frivillig skolmusik att en tredjedel hade ”lägre organist- och kantorsexamen”, en knapp
tredjedel hade privata studier medan endast en femtedel hade utbildning från musikhögskola.
Bland 710 lärare engagerade i kommunala musikskolor var andelen musikhögskoleutbildade
högre – en dryg tredjedel – medan var sjunde hade lägre organist- och kantorsexamen. I båda
skolformerna utgjorde militärmusiker omkring en åttondel av lärarna. I ”ett av de större
studieförbunden”, slutligen, visade en enkät samma år att var tjugonde lärare hade högskoleutbildning i musik, en sjundedel hade lägre organist- och kantorsexamen, var tolfte var
militärmusiker medan över två tredjedelar var privatutbildade. 70
Det är inte svårt att förstå att staten lät inventera behovet av lärare och ledare inom
musikutbildning av olika slag i ett antal utredningar – 1947 års musikutredning, musikledarutredningen, 1965 års musikutbildningskommitté, organisationskommittén för högre
musikutbildning (OMUS). 71 De olika utredningarna gav också förslag till nya eller ändrade
former av ledar- och lärarutbildningar inom musik. I ljuset av detta kan man se tillväxten
bland folkhögskolornas utbildningar med inriktning på musikaliskt bildningsarbete (se ovan).
Och även skolan visar, som Sandberg skriver, ”brokig bild av olika utbildningar för att
undervisa i musik”: man kan ha klasslärarutbildning, musiklärarutbildning med inriktning mot
grundskola och gymnasium (från 1979), musikdirektörsutbildning (före 1979), SÄMUS eller
annan 2-ämnesutbildning, behörighetsgivande kurs, eller instrumentalpedagogutbildning. 72
Antalet lärare med musiklärarexamen har legat på samma nivå (drygt 1000 verksamma lärare)
i grundskolan sedan mitten av 1990-talet, medan antalet i gymnasieskolan ökat (från 455 år
1995, via 574 år 1997/98 till 798 år 2001/02) och sedan planat ut på nivån 800 verksamma
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lärare. 73 Utexamineringen av musiklärare var under det sena 70-talet färre än 100 musiklärare/år men ökade under 1980-talet till omkring 240 per år. 74 Uppenbarligen var det 1980talet en topp vad gäller högre musikutbildning. Under 90-talet utexaminerades totalt ca 1 800
musiklärare från de olika musikhögskolorna. Huvuddelen av dessa (1 500) hade inriktning
mot instrument/ensemble, dvs. mot de kommunala musikskolorna, resten (300) inriktning mot
skolan. Antalet musiklärare som examinerades under tioårsperioden var avsevärt fler än de
som tog en högskoleexamen i musik och alltså direkt riktade in sig på en musikerkarriär
(1 000), och än de som tog en organistexamen (200). 75 Sedan dess har musiklärarexamen
ersatts av en mer generell lärarexamen varför man inte längre kan följa hur musiklärarkadern
fylls på, men räknat på 35 yrkesaktiva år motsvarar 90-talets utbildningsvolym av en
totalkader om 6 300 musikhögskoleutbildade musiklärare.

Andra utbildningsformer
Två andra former av statligt finansierad musikutbildning bör nämnas. En organist i Svenska
kyrkan skulle enligt 1950 års kyrkomusikerstadga ägna 5 timmar i veckan, under 39 veckor
per år, åt fri musikundervisning för ungdom. 76 Tillsammans med andra kyrkomusiker med
liknande förpliktelser innebar detta totalt 2 270 timmar per vecka.77 Det kan omräknas till att
motsvara en halv timme enskild undervisning per vecka för 4 500 elever. Precis som skolans
frivilliga musikundervisning betalades detta helt genom statsbidrag. 78 Härutöver hade många
organister fyllnadstjänstgöring som musiklärare i skola, något som år 1965 totalt motsvarade
60 hela musiklärartjänster. 79 Den militära musiken hade betydligt mer blygsam omfattning:
det handlade som mest om sammanlagt kanske 200 musikelever vid 43 musikkårer (varje kår
omfattade 20-40 musiker och hade 4–6 musikelever). 80
De svenska 1900-talsgenerationerna har naturligtvis haft tillgång till utbildningsalternativ
också utanför den offentligt stödda undervisningen. Privat undervisning på olika instrument –
och i all synnerhet på piano – och på vissa ställen privata musikskolor var väl etablerade
företeelser redan för de äldsta av våra generationer. 81 Detta innebar förstås kostnader men det
var enligt samtida bedömare här man kunde finna den bästa undervisningen. 82 Ett alternativ
av annat slag var Hagström musikskola – knuten till instrumenttillverkaren Hagström och
tillkommen för att hjälpa nyblivna dragspelsägare att lära sig spela – som utbildade 70 000
svenskar under åren 1946-82. 83 Det motsvarar 2 000 elever årligen vilket naturligtvis inte är
någon blygsam volym, men ändå mindre än hälften av vad kyrkomusikerna kunde svara för.

Utvecklingslinjer
Sett i ett längre perspektiv kan man konstatera att den allmänna musikundervisningen inom
skolans ram har krympt från 1960-talet och framåt, medan andra mer specifika former av
musikutbildning har ökat – det gäller grundskolans musikklasser och musik som särskild
inriktning på gymnasiet, det gäller musik på folkhögskolor, och det gäller i all synnerhet den
kommunalt organiserade musikundervisningen samt studieförbundens musikcirklar.
När det gäller undervisningens inriktning har antalet instrumentalelever inom MoK
minskat med 26 % sedan 1970-talet och särskilt märks ett minskat intresse för orkesterinstrument. 84 Härmed finns även färre elever i musikskolornas symfoniorkestrar: de har
minskat med 30 % sedan 1987. För att ge några exempel: det fanns 15 000 klarinettelever
inom musikskolorna år 1976/77, år 2001/02 knappt 6 000. Stränginstrument (huvudsakligen
gitarr) minskar under samma period från 40 000 till 28 000. Pianoundervisningen halveras
från 63 000 till 31 000. Vad som ökar är bland annat saxofon, elgitarr, slagverk, elbas samt
elektroniska klaviaturer (synt, elorgel) men alla dessa ligger väl under 10 000 elever. 85 Också
inom studieförbundens cirkelverksamhet minskar antalet deltagare från 70-, 80- och 90-talen
fram till nu: man hade närmare 31 000 pianoelever år 1974/75, 24 000 år 1984/85 och 23 000
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år 1993/94, medan siffran nu är 9 000. Stränginstrumenten har mer än halveras – nära 36 000
år 1974/75, 27 000 år 1984/85, 24 000 år 1993/94, 15 000 nu – och minskningen för övriga
enskilda instrument är i samma storleksordning, från 36 000 år 1974/75 över 27 000 år
1983/84 till 13 000 nu. 86
Och härmed kan det vara dags att gå närmare in på hur denna mer generella utveckling har
mött olika svenska 1900-talsgenerationer i form av ett konkret utbud av musikutbildning.
Som vinjett, och som ett sätt att försöka lägga dagens musiklandskap åt sidan, några ord om
hur musiklandskapet såg ut år 1964 med avseende på vad man tyckte om olika genrer och
vilka instrument man spelade. För att konkretisera: 1964 var den som är född 1919 (och som
idag är pensionär sedan 25 år tillbaka) i den yngre medelåldern, den som är född 1929
(väletablerad pensionär idag) i småbarnsföräldraåldern, den som är född 1939 (nu ganska
nybliven pensionär) i giftasåldern, den som är född 1949 (dagens sextioåring!) tonåring och
den som är född 1959 inte ens i skolåldern. Som läsaren kanske redan insett är det Göran
Nylöfs gedigna och kvantitativt baserade undersökning av svenska musikvanor, publicerad
som en nästan 300-sidig bilaga till Konsertbyråutredningens slutbetänkande 87 , som kan ge oss
denna bild av det musiklandskap som många av 1900-talets generationer levde i för 45 år
sedan.

Vid 1960-talets mitt
Enligt populärmusikalisk common sense (eller kanske bara författarens egna förutfattade
meningar?) var sextiotalet brytpunkten mellan jazzens era och pop/rockens hegemoni. Men
enligt Nylöfs undersökning var ”jazz” faktiskt ingen särskilt omhuldad musikgenre, vare sig
bland yngre eller äldre. Bland medelålders personer var bara ”nutida” [konst-] musik och
popmusik mer impopulära än jazz, och även bland de yngre var t o m gammal dansmusik och
spelmansmusik mer populära än jazz. Och ”pop” var uttalat impopulär bland de äldre och
hade inte lyckats slå an helt ens bland de unga (rimligt nog, med tanke på att ”pop” vid denna
tid representerades av Elvis Presley 88 ).
År 1964 var de mest populära genrerna istället gammal dansmusik och operett. Bland
högre utbildade och bland yngre personer hörde även visor och ballader till de mest omtyckta
musikformerna (här hittar vi kanske fröet till den svenska förtjusningen i Bruce Springsteen,
Ulf Lundell, Eldkvarn och Lars Winnerbäck?). Klassisk musik och opera hade sina största
anhängargrupper bland de högutbildade. Bland de yngre var modern dansmusik den mest
populära genren. 89 Med detta menades då också mycket av den jazzbaserade musiken
(exempelvis Frank Sinatra) medan termen ”jazz” avgränsades ganska snävt till den ”svårare”
musik som bland andra John Coltrane fick exemplifiera. 90
Av tabellmaterialet att döma var det fler kvinnor än män som spelade musikinstrument,
men Nylöf själv menar att det inte ”finns något stöd för att kvinnor skulle vara mer aktiva
musikutövare än män” eftersom skillnaden inte är statistiskt säkerställd. 91 Män fördelade sitt
instrumentkunnande ganska jämnt på dragspel, piano, gitarr, blåsinstrument samt stränginstrument; kvinnorna satsade stort på piano, en del på gitarr (som var mer ett kvinno- än ett
mansinstrument vid denna tid) medan ganska få spelade andra instrument. Pianot var störst i
alla åldersgrupper, följt av gitarr. Samtidigt var pianot ett tjänstemannainstrument; bland
arbetare var det mindre än gitarr och dragspel. Tjänstemän musicerande betydligt mer än
arbetare och jordbrukare, och de med utbildning över folkskola betydligt mer än de som bara
hade folkskola. När det gäller ålder, slutligen, var andelen som spelar högst bland de som var
födda 1940-49, något lägre i generationen före, och bland de som var födda 1929 eller
tidigare var andelen lägst.
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Generationer
Låt oss nu gå vidare till de olika generationerna. Som jag förklarat ovan avser jag med ”en
generation” människor som är födda inom samma tioårsintervall. Den första generation som
studien omfattar är den som är född åren omkring år 1919 (vilket kan förstås som 1915–24);
den sista är den som är född omkring år 1989 (dvs. 1985–94). Jag har alltså valt att frångå den
populära svenska indelningen i 40-talister etcetera – bland annat därför att min indelning
kräver mindre ”våld” på det datamaterial vi utgår från, men också för att försöka komma runt
förutfattade meningar om olika ”-talister”. De ”namn” jag har gett de olika generationerna är
mest tänkta för att förenkla läsningen – de följer ingen uttalad systematik utan lånar från olika
håll, bland annat från den vad det verkar mer utvecklade amerikanska generationsnomenklaturen. 92
Genomgående är det från Bjurströms Ungdomskultur: stil och smak som vi lånar uppgifterna om respektive generations ungdomskulturer93 medan Göran Nylöf får förse oss med uppgifter från 1960-talets mitt 94 ; kompletterande demografiska o a uppgifter hämtas från Landgren Möllers artikel om svenska generationer. 95 Källor för övriga data anges bara i den mån
de inte redan redovisats ovan.

1919 och däromkring: dansbanegenerationen
Några personer som kan ge denna generation ett ansikte: Jokkmokks-Jokke (f 15), Birgit
Nilsson (f 18), Povel Ramel (f 22), Arne Domnerus (f 24), Alice Babs (f 24). Den generation
som föddes kring 1919 var en talrik generation – 1900-talets högsta födelsetal var under de
här åren. För de flesta var det fråga om förvärvsarbete eller yrkesutbildning från 13-14 års
ålder, några få procent tog studenten. Som unga vuxna var 2/3 av alla kvinnor i denna
generation hemarbetande, och det allmänna barnbidraget infördes 1948, mitt under denna
generations tid av barnafödande. Som unga var det denna generation som var swingpjattar och
snajdare, åtminstone i Stockholm, som gillade swingjazz, och som mer allmänt väckte
moralpanik med sitt ”dansbaneelände” (varifrån jag lånat för att namnge generationen). I sin
tidiga medelålder hade dansbanegenerationen smak för gammaldans, operett, visor och
ballader, samt modern dansmusik.
De i dansbanegenerationen som gick i realskola hade totalt 12,5 veckotimmar musik (eller
sång som ämnet då hette); de som slutade efter 6 eller 7 år i folkskolan 7,5 eller 8,5 timmar.
Folkskolläraren hade normalt en viss musikutbildning. De få ungdomar som gick vidare till
gymnasiet hade ytterligare 7 veckotimmar musik och fick härmed betydligt mer musikundervisning än dagens studenter. Vid realskolor, flickskolor och gymnasier hade man
tillgång till frivillig musikundervisning, främst i piano. I några få städer kunde dansbanegenerationen ta del av frivillig extramusik för folkskoleelever. Musikcirkelverksamheten
började ta fart så smått när dansbanegenerationen var unga vuxna. Vid mitten av 1960-talet, i
dansbanegenerationens tidiga medelålder, spelade kring 20 % av generationen något musikinstrument varav kring 6,5% mer intensivt. 96 De största instrumenten var då piano (i
synnerhet bland kvinnor), gitarr och i viss mån dragspel. Vid pensionsåldern hade den
musikaliskt mer intensivt aktiva andelen av dansbanegenerationen krympt till 4 % (enligt
ULF-mätningar; mer om detta senare!).

1929 och däromkring: den tysta generationen
Ansikten från den tysta generationen: Kerstin Dellert (f 25), Gullan Bornemark (f 27), Jan
Johansson (f 31), Gunwer Bergkvist (f 32) och Olle Adolphson (f 34). Låga och fallande
födelsetal gjorde den tysta generationen till en av 1900-talets minsta generationer. Jag har
lånat benämningen från det amerikanska ”the Silent Generation” (termen myntades i en
artikel i Time år 1951). 97 Namnet är passande såtillvida att den lilla generationen från åren
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omkring 1929 dels kommer i skuggan av den stora dansbanegenerationen, och dels skyms av
de stora och mer uppmärksammade årgångar som i Sverige kallas fyrtiotalister. (Däremot är
denna generation långt ifrån tyst i musikaliskt hänseende, som kommer att framgå nedan.) I
mycket påminner generationen från kring 1929 om dansbanegenerationen. Man började
förvärvsarbeta eller att skaffa en yrkesutbildning från 13-14 års ålder, 6 % tog studenten, 2/3
av kvinnorna var hemarbetande under småbarnstiden och många även efteråt. Som arbetande
unga var den tysta generationen spättor, raggare och knuttar och intresserade sig för tidig
rock’n’roll; vid läroverken började skoljazz av New Orleans- eller Dixielandtyp etableras och
tog över efter swingpjatteriet; andra var boppare. Spåren efter dessa ungdomskulturer är
kanske inte så tydliga när vi möter den tysta generationen som småbarnsföräldrar på 1960talet: nu uppskattar de främst gammaldans, operett, visor och ballader, samt modern dansmusik.
I skolan mötte den tysta generationen samma musikutbildning som dansbanegenerationen.
Samtidigt började möjligheterna utanför skolan så smått att expandera. Antalet studiecirklar i
sång och musik var år 1949/50 totalt 3 600 medan de år 1955/56 hade ökat till 9 600. Både
ungdomar och vuxna kunde på detta sätt lära sig spela piano och gitarr, men även dragspel
och blåsinstrument. Antalet utbildande lärare för sådan ”musikbildning” hade också börjat
öka vid denna tid genom folkhögskolornas försorg. Vid mitten av 1960-talet spelade kring
25 % av den tysta generationen något musikinstrument varav kring 7,5 % mer intensivt. De
största instrumenten var då piano (i synnerhet bland kvinnor), gitarr och i viss mån dragspel. I
den sena medelåldern var omkring 6 % av den tysta generationen fortfarande musikaliskt
aktiv på ett mer intensivt sätt, och fortfarande som pensionärer är omkring 5 % av generationen mer intensivt musikaliskt aktiv.

1939 och däromkring: världskrigsgenerationen
Några ansikten för världskrigsgenerationen: Siw Malmqvist (f 36), Fred Åkerström (f 37),
Monica Zetterlund (f 37), Monica Dominique (f 40), Jerry Williams (f 42) och Bobo Stenson
(f 44). Födelsetalen börjar lågt men slutar på mycket hög nivå för denna generation. Precis
som för de båda föregående generationerna var det frågan om förvärvsarbete eller yrkesutbildning från de tidiga tonåren för de flesta i denna generation, men världskrigsgenerationen har i
stor utsträckning vidareutbildat sig i vuxen ålder så att 75 % nu har utbildning på vad som
idag motsvarar gymnasial nivå. Som unga var det dock bara omkring 12 % av världskrigsgenerationen som tog studentexamen och få gick vidare till universitetet. Kvinnorna i denna
generation var fortfarande övervägande hemma när barnen var små, men fler började förvärvsarbeta och daghemmen började byggas ut. De ungdomskulturer som världskrigsgenerationen hörde hemma i handlade fortfarande om dixie respektive motorburna kulturformer,
med raggarupplopp som mer spektakulära inslag 98 , men den sista svansen på denna
generation bar snarare upp den nya modsstilen (se vidare nedan). Som unga vuxna vid mitten
av 60-talet uppskattade världskrigsgenerationen modern dansmusik, pop, visor och ballader,
och föredrog gammal dansmusik och operett före jazz.
I skolan gavs världskrigsgenerationen samma musikaliska möjligheter som de båda tidigare generationerna (se ovan). Nu började musikmöjligheterna utanför skolan bli påtagliga.
Frivillig skolmusik med undervisning på mer kvalificerade instrument fanns i 38 % av landets
skoldistrikt 1951/52 och på många håll fanns nu också särskilda kommunala musikskolor. Där
sådan verksamhet fanns bör den kunna ha nått uppemot 20 % av skolbarnen. Musiklinjer
fanns nu på 4 folkhögskolor och antalet studiecirklar i sång och musik hade år 1960/61 ökat
till över 17 000 med allt större (uppemot 50 %) inslag av cirklar för ungdomar upp till 18 års
ålder, och antalet cirkeldeltagare i piano och gitarr, i dragspel samt i blåsinstrument fortsatte
att öka. Det var en ganska brokig skara lärare som mötte världskrigsgenerationen i studie-
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förbunden: bara var tjugonde lärare hade högskoleutbildning i musik, en sjundedel hade lägre
organist- och kantorsexamen, var tolfte var militärmusiker erbjöds världskrigsgenerationen
musikundervisning hos kyrkomusiker motsvarande en halv timme enskild undervisning per
vecka för 4 500 elever. Som unga vuxna spelade drygt 30% av världskrigsgenerationen
musikinstrument, varav omkring 8 % mer intensivt. Det stora instrumentet i denna generations musicerande var då piano (i synnerhet bland kvinnor), en hel del spelade gitarr medan
det var fler som spelade blåsinstrument än som spelade dragspel. I den tidigare medelåldern
spelade fortfarande kring 7 % av världskrigsgenerationen mer intensivt, men i pensionsåldern
har den musikaliskt mer intensivt aktiva andelen av generationen sjunkit till drygt 4 %.

1949 och däromkring: rekordgenerationen
Som ansikte för rekordgenerationen är det svårt att gå förbi Mikael Wiehe (f 46). Man kan
även tänka på exempelvis Peps Persson (f 46), Tommy Körberg (f 48), Agnetha Fältskog (f
50), MariAnne Häggander (f 51) och Monica Törnell (f 54). Rekordgenerationen är den
svenska grenen av vad som internationellt (dvs. i USA) kallas ”the Baby Boom generation”
och födelsetalen börjar högt men sjunker sedan undan. Uppemot 25 % av denna generation
tog studentexamen, medan andra i stor utsträckning vidareutbildade sig i vuxen ålder. Antalet
förvärvsarbetande tonåringar halverades under rekordgenerationens ungdomstid medan
antalet som sökte sig vidare till högre studier nästan femfaldigades. Men fortfarande i rekordgenerationen började många redan i tonåren med yrkesarbete eller yrkesutbildning. Medan
rekordgenerationen själv till största delen vuxit upp med hemarbetande mödrar, sökte sig
kvinnliga småbarnsföräldrar i denna generation alltmer ut på arbetsmarknaden – fortfarande
var hälften hemarbetande, hälften hade barnomsorg. Rekordgenerationen bar upp den svenska
versionen av modsstilen med till en början förkärlek för neotraditionell amerikansk folkmusik
(Seeger, Dylan etc.), senare snarare för brittiska modsband (the Kinks, the Who etc.). Vid
mitten av 60-talet kan man från Nylöfs undersökning konstatera att den äldre halvdelen av
rekordgenerationen (som alltså var 15-20 år vid den tiden) på det hela taget föredrog modern
dansmusik före pop, att visor och ballader också var populära, och att man föredrog gammal
dansmusik och operett före jazz – något som kanske antyder att mer ”spetsade” ungdomsidentiteter och preferenser kanske var begränsade till vissa skikt av befolkningen. 99 Under det
sena 60-talet och under 70-talet syntes rekordgenerationen tydligt i sådant som ”ungdomsrevolten”, FNL-rörelse, och inte minst progg-rörelsen.
Rekordgenerationen mötte en förnyad utbildningsplan för folkskolan år 1955 där benämningen sång gav plats för musik och timantalet växte till 10 veckotimmar över 7 år. Snart
därefter kom den första läroplanen för grundskolan år 1962 där den obligatoriska musikundervisningen omfattade 9 veckotimmar sammanlagt i låg- och mellanstadierna; i högstadiet var
musiken valbar och kunde omfatta maximalt 6 veckotimmar. Samtidigt såg rekordgenerationen ökade möjligheter till frivillig musikundervisning inom skolan: dels eftersom sådan nu
erbjöds även inom den nya grundskolan, dels eftersom alltfler gick vidare till gymnasiet (där
ju frivillig musik funnits sedan länge). Frivillig musikundervisning för uppskattningsvis 4 500
elever årligen genomfördes av Svenska kyrkans kyrkomusiker. Frivillig skolmusik fanns
1959/60 i nästan hälften av alla skolkommuner och samma år deltog en niondel av de
skolpliktiga barnen i kommunal musikverksamhet. Det var lärare med en stor variation i
bakgrunder som mötte eleverna: främst hade de ”lägre organist- och kantorsexamen”, privata
studier eller utbildning från musikhögskola i bagaget. Under rekordgenerationens ungdomsoch tidiga vuxenår växte antalet folkhögskolor med musiklinjer från 4 till 12 och
musikcirklarna ökade från 17 000 år 1960/61 till över 23 000 år 1969/70 då man totalt hade
280 000 deltagare, hälften i körer, hälften i instrumentala musikformer. Bland musikcirklarna
fanns 26 000 personer som deltog i pianoundervisning, 20 000 i gitarrundervisning, 2 700 i
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dragspelsundervisning, samt 77 000 i ”instrumentalmusik”. Och deltagandet i alla sådana
cirklar – inkluderat dragspel! – fortsatte att öka under den här tiden. Andelen instrumentspelare i den äldre halvan av rekordgenerationen kunde år 1964 konstateras vara över 30 %,
varav närmare 10 % spelade mer intensivt. Det handlade här främst om piano, till viss del om
gitarr, och till någon del om blåsinstrument och dragspel. 100 På tidigt 80-tal, när rekordgenerationen var kring 35 år gammal, låg andelen med mer intensivt musikutövande på drygt
8 %; andelen krympte till 6 % när generationen var tio år äldre, och har ytterligare minskat
sedan dess.

1959 och däromkring: Johanssongenerationen
Johanssongenerationen kan ges gestalt utifrån sådana namn som Ale Möller (f 55), Joakim
Thåström (f 57), Lena Willemark (f 60), Åsa Jinder (f 63) eller Esbjörn Svensson (f 64). Det
är frågan om vad man internationellt kallar ”Generation Jones” 101 och jag har alltså försökt
försvenska detta epitet på lämpligt sätt. 102 Återigen är det frågan om en liten generation,
präglad av låga men mot slutet stigande födelsetal. Även om många fortfarande förvärvsarbetade under tonåren var den 9-åriga skolan nu etablerad och det fanns ett brett utbud av
utbildningar på gymnasienivå. Kring 23 %, mot slutet uppemot 30 %, av Johanssongenerationen ”tog studenten” dvs. gick ut från gymnasiets 3–4-åriga linjer. Johanssönerna
växte oftast upp med en hemarbetande mamma, men hos dem själva var dubbelarbetet bland
småbarnsföräldrar helt etablerat och 80 % av småbarnsmammorna förvärvsarbetade (dock
utan att barnomsorgen byggts ut i motsvarande omfattning). Tidigare årgångar av Johanssongenerationen bar i ungdomstiden upp punken, senare årgångar identiteter som ”syntare” och
”hårdrockare”.
Också Johanssongenerationen fick uppleva flera läroplaner för grundskolan – Lgr 62
avlöstes av Lgr 68 med oförändrat 9 timmar musik i låg- och mellanstadiet, men 3
obligatoriska (istället för 6 valbara) timmar i högstadiet. I det ”nya gymnasiet” och den därpå
följande Lgy 70 var musiken frivillig även om det fanns möjlighet till extra musik som
specialisering samt frivillig instrumentalundervisning. Platserna på gymnasiets musiklinje
ökade från kring 150 för Johanssongenerationens äldsta årgångar till drygt 250 för de yngsta.
Den kommunala musikundervisningen hade nu nått nuvarande volym – det fanns 300 000
elever och 5 000 verksamma lärare år 1975. Antalet folkhögskolor med musiklinjer fortsatte
att växa från 12 år 1972 till 38 år 1990. Också musikcirkelverksamheten hade fortsatt att växa
och omfattade 1974/75 – när de äldsta i Johanssongenerationen var runt 20 år – uppemot
33 000 cirklar med närmare 400 000 deltagare (varav hälften i körcirklar och en fjärdedel i
”instrumentalmusik”). Under den följande 10-årsperioden sjönk deltagandet i alla dessa
cirkelformer, men under samma tid etablerades rockcirklarna vilka mot sent 1980-tal – när de
yngsta Johanssönerna var en bit över 20 år – hade nått en volym av 17 000 cirklar.
Beträffande instrument gjorde Johanssongenerationen samma val som sina föräldrar i den
tysta generationen: piano (63 000 pianoelever i de kommunala skolorna, 31 000 i pianocirklar) och gitarr (40 000 i den kommunala undervisningen, 35 000 i cirklarna). Härtill var
också klarinett ett stort instrument i den kommunala verksamheten (15 000 elever). På tidigt
1980-tal, när Johanssongenerationen var i sena tonåren eller unga vuxna, var det drygt 13 %
som spelade musikinstrument mer intensivt. Den andelen har sedan sjunkit undan för undan:
kring 8 % spelade mer intensivt i den ålder då man ofta är småbarnsförälder, drygt 6 % i
yngre medelålder och kring 5 % i äldre medelålder.

1969 och däromkring: generation X
Några ansikten för generation X: Rigmor Gustafsson (f 66), Stina Nordenstam (f 69), Martin
Fröst (f 70), Jill Johnson (f 73), Håkan Hellström (f 74). Generation X är åter en internationell
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benämning med lite oklar avgränsning neråt och uppåt men typiskt inkluderande födelseåren
1965–1974. I Sverige var detta nästa våg av höga födelsetal. Generation X är mer välutbildad
än sina föregångare: 35 % har ”tagit studenten” och vid 30 års ålder har nästan alla X:are
skaffat sig gymnasial utbildning och över en tredjedel eftergymnasial utbildning. Under
ungdomstiden odlade denna generation stilar som hiphop, skinhead, grunge, rave samt en
mängd olika punk- och hårdrocksstilar.
Också generation X fick uppleva ett läroplansbyte i grundskolan – när Lgr 80 avlöste Lgr
68 minskade musiken i högstadiet med 1 veckotimme. De kommunala musikskolorna var
redan etablerade på ungefär nuvarande volym. Antalet folkhögskolor med musiklinjer hade
vuxit till 38 och från gymnasiets musiklinje examinerades årligen kring 250 studenter. Deltagandet i instrumentalmusikcirklar var fortfarande högt men var under generation Xs tidiga
vuxenår lägre än decenniet före. Däremot är generation X rockcirkelgenerationen par préférance: dessa cirklar ökade under denna generations mest aktiva tid från 17 000 (år 1988/89) till
över 25 000 (1994/95). Omfattningen på rockcirklarna var nu större än hela musikcirkelverksamheten hade varit ända fram till tidigt 1970-tal! Mats Trondman ger en bild av generation X och dess musikutövande på några utvalda platser. 103 33 % av de elever som ingick i
hans undersökning spelade minst ett instrument. 70 % av dessa tog del av undervisningen vid
kommunal musikskola, 28 % hade privatundervisning, 28 % spelade med kompisar. Bland de
vanligaste instrumenten finner vi fortfarande hos Trondman piano och gitarr i topp, följda av
flöjt, fiol, trummor. Piano och fiol är utpräglade flickval, gitarr och trummor däremot
pojkarnas instrument. 6 % av de undersökta Xarna spelade i rockgrupp, 84 % av dem pojkar.
På tidigt 1990-tal, när Generation X var i sena tonåren eller unga vuxna, var det knappt 13 %
som spelade musikinstrument mer intensivt. Den andelen har sedan sjunkit undan för undan:
kring 8 % spelade mer intensivt i den ålder då man ofta är småbarnsförälder och kring 5 % i
yngre medelålder.

1979 och däromkring: generation XY
Som ansikten för generation XY kan vi tänka på Timbuktu (f 75), Annika Norlin (f 77), Jonas
Kullhammar (f 78), Brolle (f 81) eller Sanna Nielsen (f 84). Både den tidigare generation X
och den efterföljande generation Y är etablerade benämningar, men båda är också lite luddiga
när det gäller vilka årgångar som ska räknas in. Lite fantasilöst har jag därför valt
beteckningen generation XY för de årgångar som ibland räknas som X, ibland som Y och
ibland som något ytterligare annat. Hursomhelst var detta åter en tid av låga födelsetal i
Sverige. 42 % av generation XY ”tog studenten” och mötte sedan det sena 1990-talets stora
utbyggnad av högskolan. Grunge, indie och hard core tillsammans med nya versioner av vad
som rymdes i generation Xs stilflora var bland det som generation XY underhöll under sina
ungdomsår.
Generation XY mötte ungefär samma musikaliska utbildningsutbud som generation X.
Med Lgr 80 hade man totalt 11 veckotimmar musik varav 9 i låg- och mellanstadium. Den
musikinriktade gymnasieutbildningen hade ökat högst påtagligt, med drygt 1000 studenter
som gick ut från estetiska programmet med musikinriktning år 2003. Deltagandet i
kommunala musikskolor var stabilt högt; antalet folkhögskolor med musiklinjer visade inte
heller några större förändringar; och deltagandet fortsatte vara högt också i studieförbundens
musikcirklar. Dock kan man se en tydlig kräftgång vad gäller instrumentalundervisningen,
både inom kommunala musikskolor och inom musikcirklar. Rockcirklarna ligger på en stabilt
hög nivå. I ungdoms- och tidiga vuxenåren spelade knappt 13 % av generation XY musikinstrument mer intensivt; ett knappt decennium senare hade andelen intensivt musikaliskt
aktiva sjunkit till kring 9 %.
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1989 och däromkring: generation Y
Denna generation ska behandlas mer summariskt och får förbli ansiktslös. Det handlar om den
senaste svenska puckeln i födelsetal, den generation som nu är på väg ut ur gymnasiet och in
på högskolan. Vi ska bara konstatera att den musikaliskt lite uttunnade Lpo 94 kommit att
forma det mesta av generationens skolgång, att gymnasiets musikinriktade program fortsatt att
växa under den här generationens skoltid, att det totala deltagandet i musik- och kulturskolor
är fortsatt högt men att intresset för instrumentalundervisning har minskat kraftigt jämfört
med tidigare generationer, inom både MoK och musikcirklar. Volymen inom exempelvis
pianoundervisningen är dock fortfarande totalt kring 40 000 deltagare (sammanlagt inom
cirklar och kommunala musikskolor) – ryktet om pianots död synes vara betydligt överdrivet.
Knappt 15 % av generation Y spelar musikinstrument på mer intensiv nivå.

Generationer, åldersgrupper och musikaliskt deltagande
Vi har nu tagit del av de ganska skiftande möjligheter till musikutbildning som mött de olika
generationerna. Hur ser då deras respektive musikaliska aktivitet ut över livsförloppet? Vi
kommer i det följande att utgå från de data som de olika ULF-undersökningarna har gett oss
beträffande musicerande, samt från Nylöfs musikvaneundersökning. 104 I båda fallen handlar
det om stort upplagda enkätundersökningar. Den fråga som ULF-siffrorna avser är: har du
”spelat musikinstrument” under den senaste veckan, respektive det senaste året? Nylöf har
istället frågat, ”Spelar ni något musikinstrument”, och därefter i en följdfråga gett tre alternativ: brukar spelandet ske enbart ensam för eget nöje? brukar det ske för och tillsammans med
vänner? brukar det ske det inför publik? 105
Först en bild av det musikaliska deltagandet i olika åldrar. Hur stor andel är det som spelar
något instrument? Och hur många är det som musicerar mer intensivt? Diagram 1 visar
spelandet i olika åldersgrupper enligt dels Nylöfs undersökning från 1964, och dels genomsnittet över de 6 ULF-mätningarna från 1982–83 till 2007.
35,0
30,0
25,0
Nylöf spelar instrument
ULF spelat under året
Nylöf mer intensivt
ULF mer intensivt

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Diagram 1. Andel som spelar instrument respektive musicerar mer intensivt i olika åldersgrupper.
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Diagram 1 visar att oavsett hur frågan ställts och när den ställts, finner vi samma nedåtgående
mönster beträffande musicerande. Man musicerar mindre ju äldre man är – eller mer korrekt
uttryckt: det är färre som musicerar ju högre upp man kommer i åldersgrupperna.
Samtidigt framgår det att det är betydligt fler som ”kan” spela än som spelar regelbundet.
ULFs fråga om att ha spelat ”under året” är mer preciserad än Nylöfs om att ”spela instrument” och ger också lägre andelar av musicerande i alla åldersgrupper. Däremot ligger andelarna som i ULF-mätningarna spelat ”varje vecka” nära summan av Nylöfs kategorier
”tillsammans med vänner” och ”inför publik”. Det kan därför vara rimligt att se båda dessa
frågeformuleringar som operationaliseringar av att spela musikinstrument mer intensivt (ett
begrepp som jag redan använt i generationsgenomgången ovan).
Låt oss nu gå vidare med en utförligare analys av hur detta mer intensiva spelande ter sig
för våra olika generationer. Till diagram 2 har siffrorna från de 6 ULF-undersökningarna från
1982–83 till 2007 sorterats om (och värden interpolerats fram) så att vi istället för musicerandet i olika åldersgrupper (16–24 år, 25–34 år, etc.) kan följa musicerandet i en given
generation. 106
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gen XY
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Diagram 2. Andel som spelar musikinstrument mer intensivt (varje vecka) i olika generationer över de
sju ULF-mätningarna från 1982-83 till 2007

Som framgår av diagram 2 visar spelandet i varje generation en sjunkande tendens över åren.
Detta bekräftar den bild som diagram 1 gav av musicerande över livsloppet: också inom varje
generation är andelen som musicerar aktivt allt mindre ju äldre man blir.
Som vi sett har det varit stora skillnader i utbudet av musikutbildning för de olika
generationerna. En rimlig hypotes skulle nu kunna vara att det successivt växande utbudet av
musikaliska utbildningsmöjligheter genom kommunala musikskolan, musikcirklar och så
vidare bör ge utslag i form av allt fler intensivt musicerande ju yngre en generation är.
Diagram 2 ser ut att bekräfta den hypotesen. Varje ny generation har ju på det hela taget haft
större utbildningsmöjligheter än den föregående, och varje ny generation ligger också (på det
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hela taget) högre upp i diagrammet över aktivt musicerande. Generation XY spelar mer än
generation X som spelar mer än Johanssongenerationen som spelar mer än rekordgenerationen som spelar mer än… Så ser det alltså ut när generationerna jämförs utifrån åren för
mätningarna. Men för att ta slutlig ställning till vår hypotes måste vi också jämföra
generationernas andel musicerande inom åldersgrupper. Till diagram 3 har siffrorna från 4
ULF-mätningar ytterligare sorterats om på så vis att vi kan följa de olika generationernas
musicerande åldersgrupp för åldersgrupp.
16
14
12

1979 gen XY
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Diagram 3. Andelen musikaliskt mer intensivt aktiva i olika åldersgrupper, generation för generation,
utifrån ULF-mätningarna år 1982–83, 1988–89, 1998–99 samt 2007.

Det är fullt begripligt om läsaren uppfattar diagram 3 som en västgötaklimax. I relation till vår
hypotes om att mer utbildning innebär ökat spelande är detta ett fullständigt nollresultat. I diagrammet ser vi hur de olika generationerna i åldersgrupp efter åldersgrupp landar på ungefär
samma andel musikaktiva. Varje generations utveckling ansluter snällt till genomsnittskurvan.
Den generationsövergripande utvecklingen startar med ungefär 15 % musikaktiva i ungdomsåren för att halveras till åldersgruppen 25–34 och därefter sakta sjunka vidare neråt mot
kanske 4 % aktiva bland pensionärer.
Vissa skillnader kan förstås iakttas. Låt oss ta fram förstoringsglaset och titta särskilt på
andelen musicerande under medelåldern. Det framgår att den tysta generationen från omkring
1929 var mer musikaliskt aktiv under medelåldern än vad alla senare generationer varit – inte
minst är det slående att jämföra med generation X från omkring 1969 vilken haft ett mycket
större utbildningsutbud att tillgå under sina formativa ungdomsår. Detta är raka motsatsen till
vår hypotes!
ULF-mätningarna som diagram 3 bygger på sträcker sig från 1982–83 fram till nu. Genom
att använda även Nylöfs mätning kan serien sträckas ut att börja 1964 och alltså omfatta mer
än 40 år. (Vi måste då acceptera tanken att Nylöf och ULF mäter ”samma sak” – mer intensivt
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musicerande – trots de olika frågeformuleringarna.) Diagram 4 visar utfallet om vi kombinerar siffror från Nylöf och ULF (och lägger till interpoleringar där siffror saknas).
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Diagram 4. Andelen musikaliskt mer intensivt aktiva i olika åldrar, generation för generation, utifrån
ULF-mätningar samt Nylöfs musikvaneundersökning.

Här behövs inte längre något förstoringsglas. Enligt diagram 4 är det de sena generationerna –
just de som haft tillgång till en fullt utbyggd kommunal musikskola, en rik musikcirkelverksamhet och inte minst många välutbildade musiklärare – som har den största avtappningen av
musikaliskt aktiva. Och det är den rockcirkelpräglade generation X från omkring 1969 som
ligger längst ner i botten! Världskrigsgenerationen från omkring 1939, rekordgenerationen
från omkring 1949 och i all synnerhet den tysta generationen från omkring 1929 visar däremot genomgående en högre andel musikaliskt aktiva i vuxenåren. Med tanke på det statistiska grundmaterialet bör diagram 4 tolkas med viss försiktighet. Men vad diagrammet antyder
är raka motsatsen till vår hypotes.
Här finns en del att diskutera.

Utgångspunkter för vidare diskussion
Diskussionen av vårt utfall kan bara påbörjas inom ramen för detta kapitel. Först bör vi
kanske notera att de ökade utbildningsmöjligheterna kan ha omsatts i en höjd kvalitet på
musicerandet – de som spelar kan ha lärt sig mer, spela bättre, få mer ut av sitt musicerande.
Men det är omfattningen, inte kvaliteten, på musicerandet som vi följt i vår undersökning. En
fortsatt diskussion av utbildning som kvalitetsbefrämjare förutsätter alltså ytterligare studier.
En annan utgångspunkt kan vara att de ökade möjligheterna till musikutbildning kan motverkas av andra fritids- och kulturmöjligheter. Som Bjurström diskuterar i sin exposé över
svenska ungdomskulturer möter varje ju ny generation en alltmer konsumtions- och mediemättad livsvärld. 107 Ytterligare en infallsvinkel kunde utgå från att de som vill lära sig musicera alltid lyckas hitta musikaliska utbildningsmöjligheter. Det kan handla om frivillig musik
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inom statlig eller kommunal skola och inom cirkelverksamheten, men också om privatlärare,
kanske korrespondensstudier, självstudier, samt informellt lärande från vänner och bekanta.
Utfallet av vår undersökning skulle kunna utgöra bränsle för sådana diskussioner, men också
här skulle man behöva göra ytterligare studier för att komma vidare. I denna artikel ska vi därför koncentrera diskussionen till några teman som ligger mer inom ramen för vårt empiriska
material. Varför inte börja med de olika roller som musikutbildningen har i skolväsendet
respektive den kommunala frivilliga verksamheten?

Skolan och musikskolan
Enligt sin egen bild har man inom musikskoleverksamheterna i de olika kommunerna – trots
att man saknar en uttalad, övergripande målformulering – en gemensam plattform med en
demokratisk grundtanke: verksamheten är till för alla, inte bara för de med talang. 108 Samtidigt vill man ge en bas för att gå vidare med högre musikutbildning. Utbudet av kurser är
givet, inte elevstyrt, 109 och man tenderar att prioritera kulturarvet med traditionella ensembler
och det traditionella orkesterinstrumentariet (”västerländska blås- och symfoniorkesterinstrument”). 110 Förväntningarna på musikskolorna är inte heller helt förenliga: amatörorkestrar vill ha medlemmar; skolorna ska vara rekryteringsbas för yrkesmusiker inom klassiska genrer; de ska också lösa problem när grundskolans musikundervisning inte fungerar; de
ska svara för bred fritid för de unga. 111 Eleverna spelar med egen lust som främsta drivkraft,
många kan tänka sig en yrkesmusikerkarriär men ganska få av dem som orkestermusiker. 112
Inom musikskolan finns alltså på många sätt en spänning mellan målet med musikutbildning för nyttigheten musik (dvs. att producera professionella musiker) och målet med
musikutbildning för att producera nyttigheten musicerande. Men med en räckvidd på kanske
25 % av det totala antalet elever 113 är det också uppenbart att MoK inte kan svara för den
breda musikaliska alfabetiseringen.
Denna alfabetisering framstår snarare som ett uppdrag för det allmänna skolväsendet. Och
som vi vet är det ju också musikundervisningen inom grund- och gymnasieskolan som står för
den största delen av de offentliga kostnaderna för musikutbildning. Men som vi också redan
sett har musikundervisningens utrymme i en 12-årig skolutbildning halverats över de senaste
50 åren – från 5,2 % till 2,5 % av den totala undervisningen – och är mindre i grundskolan än
i folkskolan. Och samtidigt med den stora expansionen av den allmänna skolutbildningen –
där normaltiden i skolan gått från 7 till 12 år – har musikens totala utrymme krympt också i
absoluta termer, från 10 vtr över sju klasser år 1955 till (motsvarande) 9 vtr över tolv klasser
idag. Redan 1990 konstaterade den statliga konstnärsutredningen – helt i linje med våra
resultat – att det egna spelandet i vuxen ålder inte förändrats något vidare från 1965 till 1985,
trots de kommunala musikskolornas stora tillväxt från 1960-talets mitt. 114 Kanske är det helt
enkelt så att minskningen av musikundervisningen inom skolan över åren inte har kunnat
vägas upp av de kommunala satsningarna?
Ramen för skolans musikutbildning är alltså trång. Men det finns även mer innehållsliga
problem som evigt tycks karakterisera skolmusiken. 1947 års musikutredning menar att
musiken har en ”undanskymd” ställning i skolan, som ”övningsämne” har den en ”blygsam
uppgift i skolans arbete”, den är missgynnad jämfört med andra ämnen och allt detta innebär
att ”musiklärarna mångenstädes resignerat inför svårigheterna”. 115 Tre decennier tidigare
framförde Oskar Mellander liknande synpunkter i Ur Nutidens Musikliv: resurserna är för
begränsade, läraren för ensam. 116 Och samma problembild – bara ännu mer utbroderad – syns
idag, ett halvt sekel senare. Elevgrupperna är för stora, målen för högt satta i förhållande till
resurserna, musikämnet har för liten tilldelning av timmar, lokalerna är bristfälliga, musiken
har låg status bland kollegor, kursplanerna spelar ingen större faktisk roll. 117 Estetisk
undervisning ses som avkoppling, som ”praktiska roliga vilopauser”. 118 I musiklärarnas
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riksförbunds kommentar till den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU -03) lyfts
vidare fram att eleverna är missnöjda med tidsbristen inom musiken, bristen på instrument,
samt med de dåliga lokalerna. Samtidigt är eleverna på det hela taget positiva till musiken
som ämne, och uppskattar mest att spela instrument i grupp, att sjunga, och att skapa själva. 119
Sång- och spellektionen dominerar också som lektionstyp, medan det är mer ovanligt med
träning i skapande förmåga. 120 Allt sammantaget menar MR att de starka elevernas intressen
riskerar att dominera musiklektionerna. 121
Trots alla utredningar av den högre musikutbildningen görs fortfarande kring 60 % av
utbildningen i grundskolan av lärare utan ämnesutbildning i musik. 122 I grundskolan ligger en
stor del av musikundervisningen – och härmed grunden för den musikaliska alfabetiseringen –
under de tidigare årskurserna, men eleverna möter utbildade musiklärare först på högstadiet. 123 Och inom den i stort sett musikaliskt helt tysta gymnasieskolan finns – som vi sett
ovan – nästan lika många utbildade musiklärare som inom grundskolan. Kort sagt verkar skolväsendet i hög grad låta de ämnesutbildade musiklärarna tjänstgöra inom de årskurser och
skolformer där musiken är marginell.
Det är då kanske inte så förvånande att beträffande musik 30 % av eleverna i NU -03 säger
att de lärt sig det mesta vid sidan av skolan, 35 % därtill att de lärt sig lika mycket vid sidan
av som i skolan. Enligt Skolverkets egen analys innebär musikundervisningen i skolan därför
att ”lära fiskar simma” – skolan ”delar ut formella meriter (betyg) på barns fritidsintressen”. 124
Sammantaget kan man säga att skolan och staten fortlöpande har backat undan från sitt
alfabetiseringsuppdrag. Man har istället lämnat över till kommuner och studieförbund vilka –
trots avsevärda satsningar – alls inte kan svara för en bred musikalisk alfabetisering. Ett par
jämförelser med andra av de stora mänskliga uttrycks-, kommunikations- och förståelsemodaliteterna ger relief åt bilden av statens/skolans abdikering. Det finns en stor mängd barn
som förstärker och fördjupar sin språkliga kompetens genom att ägna sin fritid åt att läsa
böcker, men det föranleder inte Skolverket att oroa sig över att barnen härigenom i skolan får
formella meriter (betyg) på sina fritidsintressen. Och staten/skolan har inte heller skickat över
den matematiska alfabetiseringen till särskilda kommunala räkneskolor eller till räknecirklar i
studieförbunden.

Musikutbildning – att lära för livet?
Vi har sett ovan hur den undervisningen på såväl piano och gitarr som traditionella orkesterinstrument har minskat kraftigt över de senaste 30 åren, både inom musikskolorna och inom
cirkelverksamheten. Samtidigt har rockcirklarna etablerats och i mångas ögon – inte minst
studieförbundens egna – blivit en mindre folkrörelse. Inom musikskolorna har rockens
instrumentarium fått allt större plats. Vilken betydelse kan denna utveckling nu ha för
musikaliskt deltagande i vuxen ålder?
Den frågan handlar inte minst om när och var man kan musicera. I Hans Weisethaunets
efterföljd kunde man här låna ett begrepp från Bakhtin och tala om det vuxna musiklivets
kronotoper (ungefär konstellationer av platser vid särskilda tidpunkter, alltså just ”när” och
”var”). 125 En illustration av en sådan kronotop kan man finna i Musiken i Sverige IV. 126 Här
återges en söt liten teckning av en mamma vid pianot med barnen bredvid sig. Det är kanske
en inte helt missvisande bild för vad som fick den tysta generationen av omkring 1929 (och i
viss mån angränsande generationer) att ha en så ovanligt hög andel musicerande i föräldraålder och åter efter pensioneringen. Som vi har sett var pianot det stora instrumentet i den
generationen, i synnerhet bland kvinnor, och kvinnorna stannade också i stor utsträckning
hemma under småbarnstiden. Man tänker på Gullan Bornemark (f 27) – även om hon själv
var yrkesarbetande handlade hennes gärning inte minst om att skapa musik för mammor att

118

sjunga med sina barn… Gitarren och dragspelet, som också var stora för de här generationerna är precis som pianot välanpassade för hemmets och andra informella musikkronotoper, och i synnerhet pianot och dragspelet är vidare ”totalinstrument”, en egen orkester i sig
själva. 127
Rockens instrument, precis som de traditionella orkesterinstrumenten, är mer beroende av
kronotoper för gemensamt musicerande – man har svårt att föreställa sig Gullan Bornemarks
sjungande mamma med fagott eller elbas istället för piano. Det kanske är så att just utbildningen – musikskoleorkestern eller rockcirkeln – blir den främsta kronotopen för musicerande
på sådana instrument. Härmed blir det också svårare att upprätthålla sitt musicerande efter
utbildningstiden. Rockmusiken är särskilt handikappad – en tung apparat av instrument,
elektronik, högtalare och sladdar behöver dras ihop innan det kan blir fråga om något spelande. Hemmet och liknande arenor är mindre lämpade: här behövs särskilda ljuddämpade
”replokaler”. Härmed ser rocken ut att ha sämre potential som vuxenmusik än gammal dansmusik, visor och ballader, spelmansmusik och jazz – för att låna genrebeteckningar från Nylöf
(SOU 1967:9). Inte så förvånande då att det just är rockgenerationerna från Johanssongenerationen av omkring 1959 och framåt som i jämförelsevis högre grad slutar spela i vuxen
ålder.
Utbildningsutbudet i de kommunala musikskolorna är – som vi sett ovan – inte elevstyrt
utan i mycket inriktat på det musikaliska kulturarvet. Med rockcirklarna utformas den musikaliska alfabetiseringen istället utifrån ungdomstidens egna smakdistinktioner och stilproduktion. Rockcirklarna är tydligt avpassade för ungdomars och unga vuxnas egna projekt. Samtidigt är rocken inte bara lite otymplig som vuxenmusik, utan även ideologiskt präglad av
”unga” ideal – bandet, attityden, tanken på spelningar och turnéer – som kan bli obekväma att
upprätthålla i mer vuxen ålder... Rockgenerationernas förvånansvärt (i förhållande till det
utbildningsutbud de haft tillgång till) låga grader av vuxet musicerande kan antyda att en
musikutbildning som ska gälla för livet (och inte bara för skolan/cirkeln) inte oproblematiskt
kan utgå från ungdomstidens särskilda preferenser. Man har lite svårt att tänka sig att undervisningen i matematik eller språk på motsvarande sätt skulle lämnas över till elevernas egna
intressen.

Genrer och habitus
Att lära sig spela handlar påtagligt om vad man med Bourdieus begrepp kan kalla habitus 128 ,
men de stil- och genrepräglade kroppsliga dispositioner som man tillägnar sig i musicerandet
kan också bli mer eller mindre obsoleta (ett slags Don Quijote-effekt 129 ) i ett föränderligt
musikaliskt landskap – det som är ”i tiden” kan snabbt nog gå ”ur tiden”. För att ännu några
rader bita oss fast i rockmusiken, verkar det förvånansvärt nog snarare vara rocken än
exempelvis jazzen som tenderar att lämna utövare med för vuxenlivet obsolet habitus.
När vi nu nämnt Bourdieu är det förstås uppenbart att en fortsatt och fördjupad analys av
de olika generationerna och deras musikspelande behöver förankras teoretiskt. Här behövs en
teori som kan förtydliga hur kulturella möjligheter bidrar till att avgränsa individers sociala
handlingsutrymme – och omvänt, hur individers sociala och ekonomiska position bidrar till
att avgränsa deras musikaliska möjligheter. Klass, etnicitet, genus – dessa variabler framstår
som självklara för att gå vidare med analysen, och material för en sådan fördjupning finns
också delvis i de statistikkällor vi redan använt. Man kan bara tänka på kombinationen
tjänstemän – högre utbildade – kvinnor – hemarbete – piano. Eller på hur vi i rockcirklarna
finner (de unga) männens eget monopol (närmare 90 % av deltagarna här är män) medan
musikvärlden i övrigt är ganska balanserad. Är rockcirklarna kanske musikvärldens motsvarighet till hur hockeyklubbarnas unga män stöds mångfalt mer än ridklubbarnas unga
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kvinnor? En sådan fördjupad analys kunde exempelvis utgå från Bjurströms Bourdieuläsning
i Ungdomskultur – stil och smak. 130
Och kanske borde en fortsatt analys också försöka nysta upp på vad sätt olika (elit-)
gruppers habitusbetingade kulturella kapitalspel kan förklara statens abdikation från sitt
musikaliska alfabetiseringsansvar. Kanske är det återigen det språkburna kulturella kapitalet
som här triumferar över de kapitalformer som hör till människans andra uttrycksformer –
musiken, matematiken, bilden. Staten och skolverket är i så fall i gott sällskap med dekonstruktivister och rappare, med kvalitativ forskning och konceptkonst, med diskursanalytiker
och andra socialkonstruktionister – alla förutsätter de utsagt eller underförstått att just det
språkliga är kungsvägen till kunskap, uttrycksfullhet och förståelse, på bekostnad av siffror,
bilder och toner. Men det får vi gå vidare med i en annan artikel!
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Denna tematik fångades också på samtida film: Raggare! från 1959 med bland andra Håkan Serner, och
Raggargänget från 1962 med bland andra Ernst-Hugo Järegård.
99
Hos Nylöf ingår dock den äldre halvdelen av rekordgenerationen i samma statistiska kategori som
världskrigsgenerationen vilket innebär att rekordgenerationens egna preferenser kan maskeras i utfallet.
100
Som påpekats i en tidigare not ingick dock den äldre halvdelen av rekordgenerationen i samma statistiska
kategori som världskrigsgenerationen. Omfattningen av rekordgenerationens eget spelande syns alltså inte
direkt i det statistiska utfallet.
101
Törnberg 2008.
102
Se vidare exempelvis www.generationjones.com där det bland annat påpekas fram att ”Obama is part of
Generation Jones, between the Boomers and the GenXers”. (Barack Obama är född 1961.)
103
Trondman (1989: 177ff, 185f).
104
SCB (2009) respektive SOU 1967:9.
105
SOU 1967:9, bilagan s. 275 fråga 6 resp. fråga 8.
106
Se Grandin (2009b) för utgångsdata och en beskrivning av hur de bearbetats.
107
Bjurström (2005: 260f).
108
SMoK (2006).
109
SMoK (2006).
110
Västra Götalandsregionen/Ottosson (2003: 2, 12).
111
SOU 2006:34 s. 94.
112
SMoK (2002).
113
Se avsnittet om kommunal musikverksamhet ovan.
114
SOU 1990:39 s. 83.
115
SOU 1954:2 s. 25.
116
Se Edström (1996: 56, fotnot 29).
117
Skolverket (2004: 102f); SMoK (2006: 70, 87).
118
SMoK (2006: 78, 83); SOU 2006:45 s. 154.
119
MR (hämtad 2009).
120
Skolverket (2004: 101).
121
MR (hämtad 2009).
122
SMoK (2006: 69).
123
SMoK (2006: 65).
124
Skolverket (2004: 112).
125
Se vidare Weisethaunet (1998). Bland de många andra som inspirerats av Mikhail Bakhtin och hans dialogism
kan nämnas Bjurström (2005) och Linell (2009).
126
Teckningen finns som vinjett i Reimers (1994: 128).
127
Jämför Edström (1996: 240, 242).
128
Se exempelvis Bjurström (2005: 176ff).
129
Bjurström (2005: 181).
130
Bjurström (2005).
95

123

Referenser
(Alla internetreferenser senast bekräftade 3 augusti 2009.)
Beckman, Svante & Sten Månsson (red.) (2008) Kultursverige 2009. Problemanalys och statistik.
Linköping: SweCult / Linköpings universitet.
Bjurström, Erling (2005) Ungdomskultur. Stil och smak. Umeå: Boréa.
Björnberg, Alf (1998) Skval och harmoni. Musik i radio och Tv 1925–1995. Värnamo: Stiftelsen
etermedierna i Sverige.
Brändström, Sture & Christer Wiklund (1995) Två musikpedagogiska fält: en studie om kommunal
musikskola och musiklärarutbildning. Umeå: Universitet.
Ds 1999:28. [Kim Forss] Att ta sig ton – om svensk musikexport 1974-1999. Finansdepartementet:
Rapport till ESO.
Edström, Olle (1996) Göteborgs rika musikliv: en översikt mellan världskrigen. Göteborg:
Universitetet.
Economou, Konstantin (1995) Making Music Work: Culturing Youth in an Institutional Setting.
Linköping: Tema.
Folkbildningsförbundet (2003) Om rock i cirklar. Stockholm.
Folkbildningsförbundet (2006) Om rock i cirklar. [Något reviderad upplaga.] Stockholm.
Folkbildningsförbundet (2009) Det spelar roll. Om musik i cirklar. Stockholm. Tillgänglig:
http://www.studieforbunden.se/Pdf/Skrifter/det_spelar_roll.pdf
Folkbildningsrådet (2005) Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2004.
Stockholm.
Folkbildningsrådet (2007) Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2007.
Tillgänglig: http://www.folkbildning.se/download/719/FBR
Folkbildningsrådet (2008) Lärartjänster i folkhögskolan kalenderåret 2007. Tillgänglig:
http://www.folkbildning.se/download/811/larartjanster07.pdf
Fornäs, Johan, Ulf Lindberg och Owe Sernhede (1988) Under rocken. Musikens roll i tre unga band.
Stockholm: Symposion.
Grahn Stenbäck, Margaretha (1995) Sång eller musik? En studie av musikundervisningen i
årskurserna 2 och 5 utifrån den nationella utvärderingen 1989. Linköping: Universitetet.
Grandin, Ingemar (1999) ”Det musikaliska handlandet och den musikaliska medborgaren”, i Erik
Amnå & Lena Johannesson (red.) Demokratins estetik. Demokratiutredningens forskarvolym IV.
SOU 1999:129 s. 107-124. Stockholm. Tillgänglig
http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/22/c7c424b0.pdf
Grandin, Ingemar (2004) Konst, folkrörelser, amatörer. Bidrag presenterat vid Konsten, kulturpolitiken, forskningen. Konstens resurser, Stockholm 2004. Tillgänglig
http://www.aigrandin.se/cultural%20participation_files/Konst%20Grandin.pdf
Grandin, Ingemar (2009a) Musikutbildningsformer i Sverige: en uppskattning av omfattning och
kostnader. PM. Tillgänglig från http://www.aigrandin.se/cultural%20participation.html
Grandin, Ingemar (2009b) Musikaliskt utövande hos svenska 1900-talsgenerationer: grundstatistiken.
PM, 2009. Tillgänglig från http://www.aigrandin.se/cultural%20participation.html
Hallencreutz, Daniel (2002) Populärmusik, kluster och industriell konkurrenskraft: en ekonomiskgeografisk studie av svensk musikindustri. Uppsala: Universitetet.
Heilo, Sven (2008) Hur svensk militärmusik blev civil. C-uppsats i musikvetenskap, Lunds universitet.
Tillgänglig http://www.smalandsmusikarkiv.nu/Pdfarkivet/Militarmusikuppsats.pdf
Högskoleverket och SCB (2001) Universitet och högskolor. Grundutbildning. Nybörjare, registrerade
och examina 1999/2000. Statistiska meddelanden UF20SM0101. Tillgänglig:
http://www.scb.se/statistik/UF/UF0205/2000I02/UF20SM0101.pdf

124

Jansson, Mikael (2007) Musik för miljoner. Uppsala: Konsultförlaget.
Kulturrådet (2002) Studieförbunden 2001. Kulturen i siffror 2002:1. Tillgänglig
http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2002/studieforbunden_2001.pdf
Kulturrådet (2008a) Musik 2006. Kulturen i siffror 2008:5. Tillgänglig från
http://www.kulturradet.se/sv/Publikationer1/Musik-2006/
Kulturrådet (2008b) Nya kulturvanor. Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976-2006.
Kulturen i siffror 2008:6. Tillgänglig från http://www.kulturradet.se/sv/Publikationer1/Nyakulturvanor/
Kulturrådet (utan år). Kulturvanor och livsstil i Sverige 2008. En rapport framtagen för Kulturrådet av
SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Tillgänglig
http://www.kulturradet.se/Documents/statistik/kulturvanor_livsstil_sverige.pdf
Kungl. Maj:t (1919). Undervisningsplan för rikets folkskolor. Den 31 oktober 1919. Stockholm:
Svenska bokförlaget. (Citerat från 5e tryckningen, 1945.)
Kungl. Skolöverstyrelsen (1955) Undervisningsplan för rikets folkskolor. Stockholm: Svenska
bokförlaget.
Landgren Möller, Elisabeth (2005) ”Generationsfrågan. Fyrtiotalister och andra”, Välfärd 1, 2005, 14–
17.
Lilliestam, Lars (1998) Svensk rock. Musik. Lyrik. Historik. Göteborg: Ejeby.
Linell, Per (2009) Rethinking Language, Mind, and World Dialogically: Interactional and Contextual
theories of human sense-making. Charlotte, NC: Information Age Pub.
MR Musiklärarnas riksförening (hämtad 2009). NU -03. Tillgänglig:
http://www.mrmusik.nu/undervisning/nu03.htm
Persson, Torgil (2008) Den kommunala Musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal. En studie av
musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås. Göteborg: Universitetet.
Nilsson, Sven (2003) Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige.
Malmö: Polyvalent.
Reimers, Lennart (1994) ”Pedagoger och skriftställare”, Leif Jonsson och Hans Åstrand (red.)
Musiken i Sverige IV. Stockholm: Fischer & co.
Rostvall, Anna-Lena & Tore West (2001) Interaktion och kunskapsutveckling: en studie av frivillig
musikundervisning. Stockholm: Musikhögskolan.
Sandberg, Ralf (1996) Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer på ett
läroplansteoretiskt tema. Stockholm: HLS förlag.
SCB (2009) Tabell FT 14. Spelat musikinstrument varje vecka. Personer 16–84 år. [Undersökningarna
av levnadsförhållanden, ULF 2007]. Tillgänglig
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____48551.aspx
Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Huvudrapport – bild, hem- och
konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd. Skolverkets rapport nr 253.
Skolverket (2005) Undervisningen per ämne i grundskolan hösten 2002. Resultatet av en
undersökning om lärares undervisning och utbildning i undervisningsämnet. Tillgänglig
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1402
Skolverket (2009) Kursinfo 2008/09. Tillgänglig http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx
SMoK (2002) Musikalisk mångfald. En undersökning av ungdomars musicerande. Hallstavik.
SMoK [Håkan Sandh] (2006) Glädjeämnen eller sorgebarn? En rapport om samverkan mellan för-,
grund- och gymnasieskolor och landets musik- och kulturskolor. [SMoK på uppdrag av Myndigheten för Skolutveckling]. Hallstavik.
SOU 1954:2. Musikliv i Sverige. Betänkande med förslag till åtgärder för att främja det svenska
musiklivets utveckling avgivet av 1947 års musikutredning. Stockholm.
SOU 1962:51. Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet. Betänkande
avgivet av musikledarutredningen. Stockholm.

125

SOU 1967:9. Rikskonserter. Konsertbyråutredningens slutbetänkande. Stockholm.
SOU 1968:15 Musikutbildning i Sverige. Betänkande avgivet av 1965 års musikutbildningskommitté.
Stockholm.
SOU 1976:33. Musiken människan samhället. Musikutbildning i framtidsperspektiv. Principbetänkande av organisationskommittén för högre musikutbildning. Stockholm.
SOU 1989:97. Vad händer med folkhögskolan? En fakta- och debattbok från Folkhögskolekommittén.
Stockholm.
SOU 1990:39. Konstnärens villkor. Betänkande av Konstnärsutredningen. Stockholm.
SOU 1990:65. Folkhögskolan i framtidsperspektiv. Betänkande från Folkhögskolekommittén.
Stockholm.
SOU 1995:141. Folkbildning och vuxenstudier: rekrytering, omfattning, erfarenheter: delbetänkande
av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen. Stockholm.
SOU 1996:154. Tre rapporter om studiecirklar. Betänkande av Utredningen för statlig utvärdering av
folkbildningen. Stockholm.
SOU 2004:30. Folkbildning i brytningstid. En utvärdering av studieförbund och folkhögskolor.
Slutbetänkande av Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004. Stockholm.
SOU 2006:34. Den professionella orkestermusiken i Sverige. Betänkande av Orkesterutredningen.
Stockholm.
SOU 2006:45. Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen. Betänkande av kommittén
Aktionsgruppen för barnkultur. Stockholm.
Trondman, Mats (1989) Rocksmaken. Om rock som symboliskt kapital. En studie av ungdomars
musiksmak och eget musikutövande. Växjö: Högskolan.
Törnberg, Ulf (2008) ”Hur kommer vi att leva 2009?” Sydsvenska Dagbladet 30 december.
Utbildningsstatistisk årsbok (flera volymer). SCB. Stockholm.
Weisethaunet, Hans (1998) The Performance of Everyday Life: The Gaine of Nepal. Oslo:
Universitetsforlaget.
Västra Götalandsregionen/Annika Ottosson (2003) Inventering av musik- och kulturskolor i Västra
Götaland 2003.
Öhlund, Thomas (1996) ”Rockmusik som folkbildning”, i Tre rapporter om studiecirklar. Betänkande
av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen. SOU 1996:141. Stockholm.
Öhrström, Eva (1987) Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Göteborg: Göteborgs
universitet.

Ingemar Grandin är född 1956 och tillhör således den rockglada Johanssongenerationen.
Hans huvudsakliga forskningsinriktning är musikantropologin, men han har också en viss
kärlek till siffror (udda tal och helst primtal!).

126

Ta vara på tiden. På resa med C. Tarras Sällfors 1920-1960
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I sin klassiska bok om statsmakten i det kapitalistiska samhället från 1969 för den brittiska
statsvetaren Ralph Miliband ett intressant resonemang om den ”nya kull av ’teknokrater’”
som utövade ett allt större inflytande i en rad departement, planeringsorgan och nämnder.
Dessa män hör inte uteslutande till varken förvaltningsvärlden eller näringslivet. De hör
till och är en del av bådadera, och rör sig obehindrat mellan dem, desto mer som gränslinjerna mellan dessa världar blir allt suddigare och oklarare. 1

Just en sådan man, som rörde sig obehindrat mellan det privata näringslivet och statsapparaten, var den svenske överingenjören, rationaliseringskonsulten, professorn och generaldirektören Carl Tarras Sällfors (1898-1960). Han är kort sagt rätt reseledare om man vill följa med
på en spännande socialhistorisk åktur mellan marknad och stat under 1900-talets första hälft.
Här presenterar jag några centrala teman från en kommande bok där jag följer Sällfors, eller ”Sveriges Taylor” som han har kallats, i fotspåren och stannar till och bekantar mig med
centrala miljöer han besökte, och formade och formades av under perioden 1920-1960. 2 Det
handlar både om en resa till olika länder och om en resa till olika delar av svensk arbetsmarknad. Sällfors gjorde studieresor i USA under 1920-talet och Tyskland under 1930-talet. Vilka
kretsar hälsade Sällfors på och vad fann han för idéer på sina transnationella expeditioner? På
hemmaplan försökte han tillämpa importerat tankegods på fabriksarbete och kontorsarbete
inom privata företag under 1920- och 1930-talet och på administrativt arbete inom statsförvaltningen under 1940- och 1950-talet. Vilka företag och statliga verk besökte Sällfors? Jag
lyfter fram vänner och fiender han stötte på under resan och ägnar särskild uppmärksamhet åt
vilka konsekvenser hans idéimport fick för en nykonstruktion av genusarbetsdelningen på
privata och statliga kontor.
Det handlar alltså både om en geografisk rörelse från USA till Tyskland och om en social
rörelse på den svenska arbetsmarknaden från privat näringsliv till offentlig statsapparat. Vid
sidan av förflyttningen från marknaden till staten gjorde Sällfors därtill en utflykt som rationaliseringskonsult långt in civilsamhället: under 1940-talet började han även att tillämpa arbetsstudier på obetalt hemarbete, först i samarbete med 1941 års befolkningsutrednings särskilda delegation för hemfrågor, kvinnodelegation, och sedan i samverkan med Hemmens
forskningsinstitut. 3

Mannen som rörde sig obehindrat mellan näringslivet och statsapparaten
Översatt till filosofen och sociologen Jürgen Habermas karta över sociala zoner kan Sällfors
resa sägas ha gått över ”systemen” (först utflykter i de stora företagen och sedan i statsapparaten) till ”livsvärlden” (där hemarbetet utforskades). Jag tror inte att man kan påstå att det
handlade om något framgångsrikt försök att kolonisera familje- och privatsfären med effektivitetsidéer inlånade från marknaden. Däremot verkar statsapparaten ha varit mer mottaglig för
en invasion av både rationaliseringsidéer och rationaliseringskonsulter från näringslivet. Finansminister Ernst Wigforss gav exempelvis Sällfors, verksam som överingenjör och chef för
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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AB Industribyråns Organisationsavdelning i Sveriges Industriförbund 1929-1943, uppdraget
att organisera och leda organisationsundersökningarna inom den statliga Besparingsberedningen 1940-1943. Därefter blev Sällfors kvar som rationaliseringskonsult i staten. I slutet av
1943 upplöstes besparingsberedningen, men arbetet med bland annat kontorsrationalisering
hade gett så goda resultat att det ansågs motiverat att låta arbetet med systematiska rationaliseringsundersökningar inom statsförvaltningen fortsätta. År 1944 inrättades därför ett permanent statligt organ för ändamålet som fick namnet Statens organisationsnämnd. Ett ämbetsverk som Sällfors var generaldirektör och chef för mellan 1944 och 1960.
Även om Sällfors arbetade inom staten de sista tjugo åren av sitt liv behöll han sitt stora
nätverk inom det privata näringslivet. 4 År 1952 skickade exempelvis tjugoen stycken företagsledare tackbrev till Sällfors för hans insatser med att rationalisera arbetet inom statsförvaltningen. ”Det är med tillfredsställelse”, skrev verkställande direktören över bland annat
AB Bacho Sten Widell (1897-1964), ”man läser om hur statens utgifter kunna begränsas genom åtgärder av det slag Du skildrar”. 5 Bruksdisponent Thorsten Wigelius (1879-1967) menade därför att det fanns anledning till dubbla lyckönskningar, att gratulera ”både Dig och oss
arma skattedragare”. 6 Männen som befolkade toppositionerna inom näringslivet oroade sig
för en svällande statsapparat under femtiotalet. ”Det är fasansfullt vad statens tjänstemannakår
växer”, konstaterade exempelvis industrimannen och före detta verkställande direktören på
ASEA Sigfrid Edström (1870-1964) i ett brev till Sällfors år 1954. ”Om vi håller på så här,
blir det ju som i Kina”. 7

Hur man får en falukorv att gå i tio bitar med ett slag
Sällfors, född i ett grosshandlarhem i Hälsingborg den 1 april 1898, verkar ständigt ha varit på
jakt efter att effektivisera arbetsprocesser och spara in tid, på livets alla områden. Hans syster
minns att han konstruerade en maskin som kunde skära en hel korv i lagom många bitar samtidigt, så man slapp de onödiga arbetsmomenten att vid upprepade tillfällen lyfta och sänka en
kniv över korven manuellt, att alltså karva korven med kniv tills erforderligt antal delar att
steka hade utvunnits. När arbetet istället utfördes maskinellt kunde värdefull tid sparas och
användas på annat håll. 8
Två intryck kommer omedelbart till en när man närmar sig männen som ägnade sina liv åt
att introducera och implementera taylorismen (systemet att dela upp arbete i mindre delar och
låta fabriksarbetare och kontorsarbetare specialisera sig på delmoment presenteras mer ingående nedan). För det första reagerar man över kontrasten mellan avancerade ”vetenskapliga”
arbetsmetoder och banala exempel i deras redogörelser. Docerande utläggningar om vilka rörelseelement (”therbligs”) vardagliga handlingar – som att rosta bröd, skotta snö eller skriva
med reservoarpenna – är sammansatta av, och hur lång tid de borde ta, gör att rationaliseringsmännen många gånger framstår som förnumstiga och lite löjliga. 9 Kommunikationsverkens Arbetsstudiekommitté (KVAK) tillkom till exempel på generaldirektör Sällfors initiativ
år 1945, som ett samarbetsorgan i arbetsstudiefrågor mellan Statens organisationsnämnd och
kommunikationsverken (Televerket, Statens järnvägar, Statens vattenfallsverk, Väg- och vattenbyggnadsverket). Kommittén bestod av de fyra verkens överdirektörer och arbetsstudiechefer samt just chefen för organisationsnämnden. Fortbildning av arbetsstudieingenjörer och
arbetsledare var en fråga högt upp på dagordningen. På en intern träningskurs 1948 fick deltagarna bekanta sig med ett ”man- och maskinschema” som ursprungligen hade tagits fram för
industriföretag i USA. Underlaget bestod av tre dubbelspaltiga A4-sidor med ett ganska svåröverskådligt verksamhetsschema framtaget av organisationsavdelningen vid New Yorks universitet. De arbetsledande statstjänstemännens övningsexempel var dock enkelt. Det handlade
om hur fort man kunde rosta tre brödskivor i en standardrost med två nedfällbara sidor:
Maskinen rostar på vardera sidan en brödskiva, men blott en sida av vardera i taget. Båda
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händerna fordras för insättning eller borttagning av en skiva. Den ena handen håller upp
locket, den andra håller i brödskivan. För att vända skivan är det endast nödvändigt att
helt fälla ned rostapparatens nedfällbara sidor och låta fjädern återföra dessa. Härigenom
kunna båda skivorna vändas samtidigt men endast en i sänder kan insättas eller tagas bort.
Tiden som åtgår för rostning är exakt 0,50 minuter. Tid för vändning är 0,02 min., för
borttagning av rostad skiva och placering av denna på en tallrik är 0,05 min. och den tid,
som åtgår för att taga en brödskiva och placera den i rostapparaten, är 0,05 min.
Problemet gäller att finna den kortaste möjliga tid, som erfordras för rostning av tre skivor på båda sidor, varvid man börjar undersökningen med brödet liggande på tallriken
och slutar med placering av den sist rostade skivan på tallriken. Det är antaget, att rosten
är uppvärmd och färdig att sättas i gång vid undersökningens början. 10

För det andra slås man av den närmast triumfatoriska glädje som vissa tidsstudiemän uppvisar
när de rapporterar förment ineffektiva arbetsritualer hos andra grupper på arbetsplatsen. Det
gör att rationaliseringsmännen inte sällan framstår som småsinta lakejer åt verks- och företagsledningarna. ”Härom dagen hade jag att undersöka ett arbetsområde”, rapporterade exempelvis förste byråsekreteraren på Telegrafstyrelsen J. Lundell på KVAK:s sammanträde den 6
oktober 1947, ”där en dam satt och förde in uppgifter i ett horisontalkortsystem”:
Hon använde blyertspenna för införingen, vanlig blyertspenna, som man vässar. Jag frågade henne, om hon inte tyckte detta var slöseri med tid och undrade, hur många gånger
hon trodde, att hon vässade pennan om dagen […]. Hur lång tid trodde hon detta tog? Det
tog ingen tid. Jag tog tid på några av hennes närmast följande pennvässningar. De tog i
medeltal drygt femtio sekunder per gång. Då hade hon ändå pennformeraren på två stegs
avstånd. (Det gick förresten fortare för henne med kniv och hon spillde säkert bort mindre
blyerts då.) Således omkring tio minuter för varje dag som hade kunnat användas bättre
[…]. Det är inte småsmulor med tid, som förloras på detta sätt. 11

Men, som amerikanska antropologen och statsvetaren James C. Scott påpekar, den här typen
av lösryckta – och också efterkloka och avvisande – redovisningar av delar av det ”högmodernistiska” projektet tenderar lätt att bli grovt orättvisa. Det finns alltså anledning att vara
försiktig med domarna över deras projekt, speciellt när det presenteras i en sådan här kort
text, som flyktigt rör sig mellan en rad olika miljöer på litet utrymme. Om mer tid ägnas åt att
placera in högmodernisternas idéer och handlingar i en historisk kontext, om även deras fiender presenteras, träder en mindre osympatisk bild fram. 12 Den svällande ineffektiva byråkratin
i statsförvaltningen, som fördyrade och försvårade genomförandet av viktiga politiska reformer, var exempelvis en värdig fiende att slåss emot för rationaliseringsmännen. Här gällde det
att hushålla med medborgarnas surt förvärvade skattemedel.
Parallellt med den bristande förmågan hos rationaliseringsmännen att ta hänsyn till människan i systemet, en oförmåga som utan tvekan gjorde sig påmind, finns det också en obeveklig framtidstro som fascinerar, inte minst från 2000-talets kvartalskapitalistiska utkikspunkt
där konkurs inom en fyramånadersperiod hotar ineffektiva företag och företeelser. Att slakta
verksamheter var ingen medicin de högmodernistiska rationaliseringskonsulterna skrev ut. Eftersom de, till skillnad från sina senmodernistiska kusiner, hade siktet långt inställt på framtiden blev jakten på sekunder inom befintliga organisationer meningsfull: under ett förväntat
långt liv blev vunna sekunder många timmar och mycket pengar. 13

System för rationell arbetsledning
Många har behandlat Scientific managementrörelsens grundare Fredrick W. Taylors (18561915) idéer ur en rad olika perspektiv, dess tillämpning på framför allt industriellt tillverk129

ningsarbete, men även på kontorsarbete, hemarbete och inom arkitektur. 14 De taylorska
influenserna i Sällfors publicerade verk har också utforskats och debatterats. 15
Här blir uppgiften endast att göra en kort sammanfattning av först det tayloristiska tankegodset och sedan Sällfors idéer om rationella arbetssystem. Hur såg systemet för vetenskaplig
företagsledning (scientific management) ut? Specificerades det om kvinnor och män skulle
befolka olika delarna av systemet eller var systemet i sig självt könsneutralt?
Mina exempel fokuserar rationaliseringar av administrativt arbete, dels därför att taylorisering (och feminisering) av kontorsarbete har utforskats mindre än taylorisering av fabriksarbete och dels därför att scenariot där medelklassens kontorsarbete allt mer började likna arbetarklassens fabriksarbete är fängslande, och intressant för vidare klassteoretiska diskussioner. 16
Taylors arbetssystem
Tre fundamentala tayloristiska principer kan urskiljas: 1) insamling och bearbetning av kunskaper om arbetsprocessen, 2) koncentration av denna kunskap till företagsledningen och 3)
utnyttjande av detta kunskapsmonopol till att förhandsplanera alla delar av arbetsprocessen.
Kärnan i den vetenskapliga arbetsledningen är en vertikal uppdelning av å ena sidan arbetets planering och ledning och å andra sidan dess utförande, vilket fördelas på olika grupper
av anställda. Det var rationaliseringsexperternas uppgift att samla in dessa spridda yrkeskunskaper till företags- och verksledningarna. Tanken var att det blev lättare att genomdriva en
effektiv arbetstakt om arbetsledningen i detalj hade definierat arbetsuppgifterna, än om de
anställda själva hade kontroll över sitt eget arbete och sättet att utföra det på. Som underlag
för en detaljerad planering föreskrev Taylor ”klockstudier”, mätning av behövlig tid för att
utföra varje deloperation i en arbetsprocess.
Utmärkande är också strävan att genom långtgående horisontell arbetsdelning bryta ned tidigare sammanhängande arbetsmoment i begränsade mindre kvalificerade beståndsdelar. De
mindre kvalificerade arbetsuppgifterna fördelades på lägre avlönad rutinpersonal. Att arbetet
splittrades upp i mindre omfattande moment underlättade också en mekanisering. 17
Vem skulle arbeta var i systemet
De arbetssystem som Taylor skapade var i sig självt könsneutralt. Avgörande för kvinnors inplacering i systemet måste då, konstaterar historikern Gunhild Kyle, ”bli eventuella föreställningar om specifika kvinnliga egenskaper, av betydelse för de verksamheter som systemen
inrymde”. Taylor nämnde inget om löner som styrande faktor vid valet av lämpliga personer
till de olika arbetsuppgifterna. 18 Hur ett könsneutralt taylorsystem kombineras med specifika
föreställningar om könsbundna egenskaper hos arbetskraften är en viktig forskningsfråga.
Från och med decennierna kring sekelskiftet 1900 började kontorsarbetet, inte minst inom
statsförvaltningen, att feminiseras. Feminiseringsprocessen påverkades av en rad olika faktorer, bland annat ekonomiska (kvinnor var billigare än män), demografiska (ett utbudsöverskott av utbildade gifta medel- och överklasskvinnor i städerna), sociala (kontorsyrket hade
högre status än fabriks- och hushållsarbete) och tekniska (kvinnorna kom in på kontoren med
ny teknik, teknik utan etablerad genuskaraktär). Även ideologiska faktorer var verksamma i
processen. De tillskrivna kvinnliga dygderna flit och tålamod begagnades av arbetsgivarna när
kvinnor lotsades till de nya långtråkiga rutinuppgifterna som dök upp på de svällande administrationsavdelningarna inom statsapparaten och storföretagen. 19
Men vad hände med detta könsdifferentierade befattningssystem när de könsneutrala tayloristiska systemen introducerades och skapade nya arbeten på kontoren från och med 1930-talet? Enligt den amerikanska historikern Joan Wallach Scott är det en central uppgift för arbetslivshistorien att ”förklara själva återskapandet av könsmärkta arbetsuppgifter” under in-
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dustrialiseringsprocessens olika stadier. 20 Tilldelades kvinnor en speciell plats inom kontorsorganisationen av Sällfors? I kraft av att vara billigare arbetskraft och/eller på grund av
hennes – nykonstruerade – egenskaper?
Sällfors föreställningar om ett effektivt kontorsarbete
De tayloristiska influenserna är väl synliga i Sällfors teori och praktik som rationaliseringsman. Organisationsundersökningarna han ledde i tretton statliga verk i början av 1940-talet,
inom ramen för den ovan nämnda statliga Besparingsberedningen, började exempelvis med
att man infordrade arbetsbeskrivningar från hela personalen på verket. ”Beskrivningen skall
vara så noggrant gjord, att en utomstående, som icke har en aning om hur arbetet utföres, genom att läsa beskrivningen skall kunna sätta sig in i arbetets utförande”. 21 När organisationsavdelningen hade gått igenom arbetsbeskrivningarna vidtog intervjuer och observationer av
tjänstemännens arbete. Den kunskap om kontorsarbetet som planeringsavdelningarna och
verksledningarna på detta sätt samlade in från personalen kunde utnyttjas när en, i ledningens
ögon, mer effektiv arbetsordning togs fram med förenklade arbetsmetoder och pressade
tider. 22 ”Metoden är”, sammanfattade Besparingsberedningen 1943, ”att man upplöser varje
del av arbetsprocessen i dess enklaste element och därefter söker uppbygga en mera effektiv
arbetsprocedur”. 23
Sällfors lyfte inte bara fram fördelar med en vertikal arbetsdelning. I en bok tio år tidigare
lade han också ut texten kring fördelar med en långgående horisontell arbetsdelning. För det
första ledde specialiseringen till större produktionsförmåga, inte minst för att ”en massa improduktiva rörelser nedbringas till ett minimum eller bortfalla” när tidigare sammanhängande
arbetsmoment bröts ned i begränsade beståndsdelar.
När en kontorist skall utföra ett stort antal olika arbetsoperationer på en order, måste såväl
tankeapparaten som kroppen ständigt ’ställas om’ för att utföra de olika arbetsoperationerna. Blir vederbörande därjämte tvungen att förflytta sig i rummet från den ena arbetsoperationen till den andra, är det mycken tid, som härigenom går förlorad. 24

För det andra medförde specialiseringen i regel bättre kvalitet på arbetet eftersom skickligheten blev större när kontorspersonalen kunde träna på ett fåtal arbetsmoment. När kontoristen endast fick utföra ett fåtal tempon istället för många underlättades för det tredje en
framtida mekanisering av arbetet (införandet av räknemaskiner, skrivmaskiner etcetera). För
det fjärde gjorde specialiseringen det lättare för ledningen att kontrollera arbetet och den arbetsmängd som presterades i varje operation. Slutligen ledde specialiseringen också till större
arbetsglädje för alla anställda, eftersom den högre kvalificerade personalen slapp utföra enkla
arbetstempon och den lägre kvalificerade personalen slapp utföra intellektuella arbetsmoment. 25
Sällfors föreställningar om könsbundna egenskaper hos arbetskraften
I utläggningen om kontorsrutinernas förenkling i början av 1930-talet konstaterar Sällfors
bara att den här typen av förändringar avsevärt skulle öka ”ekonomien i arbetet”, han sade
däremot ingenting om vem som skulle utföra de olika typerna av arbete. 26 I praktiken hade
han som chef över Industribyrån AB visserligen rekommenderat många företag under mellankrigstiden att organisera arbetet så att det mindre omfattande, kvalificerade arbetet koncentrerades till ett fåtal högavlönade män och den stora mängden rutingöromål till lägre avlönad
kvinnlig personal, men det var för att kvinnor generellt var billigare att köpa på arbetsmarknaden än män. 27 I beskrivningen av Besparingsberedningens arbete i början av 1940talet kom han emellertid också in på nya forskningsresultat om olika människotyper, vissa
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lämpade för kreativt och självständigt arbete, andra anpassade för ickeintellektuellt
tempoarbete:
Vi veta ju, att kvinnlig arbetskraft trivs med rutinmässiga arbetsuppgifter, som många
män skulle tycka vara mycket tråkiga. Att så är fallet har visat sig icke blott på kontor
utan även i fabriker, där arbetsfysiologer utfört mycket noggranna undersökningar. De
flesta kvinnor äro mer roade av att göra ett arbete, som icke är så fordrande i fråga om
tankeförmåga, omväxling o.s.v. Kvinnor tycka ju i vardagslag om att sticka eller virka
och göra det självmant på bjudningar o.dyl. De behöva då icke alltid tänka i detalj på arbetet utan kunna tänka på annat under tiden. De äro med andra ord dagdrömmare under
sitt arbete och trivas med att ha det på det sättet. 28

Även den nyutnämnda yrkesinspektrisen Ida Fischer (1890-1957), med uppgift att inspektera
kvinnors arbetssituation på fabriker och kontor, uttalade sig om kvinnors lämplighet för monotont arbete. I samband med att hon tillträdde sin nya tjänst år 1934 meddelade hon följande
till en journalist på Affärsekonomi:
Det har visat sig, att vid löpande tillverkning kvinnan lämpar sig mycket bra att utföra
rent rutinarbete, arbetsoperationer, som kunna utföras helt mekaniskt. Kvinnan är ofta
’dagdrömmare’, och får hon ett arbete, som hon kan utföra mekaniskt och som ger henne
tid till ’egna funderingar’, behöver det enformiga arbetet icke psykiskt medföra några
menliga verkningar. 29

Både Fischers och Sällfors uttalanden är baserade på tyska undersökningsresultat om fysiska
och psykiska ansträngningar vid enformigt tempoarbete. Fischer var nyligen hemkommen
från en studieresa till Tyskland. Hon hade där fått ta del av ”några mycket intressanta undersökningar” vid Kaiser-Wilhelms-Institutet för arbetsfysiologi i Dortmund. ”Genom omfattande experiment har man där fått fram, att ett stort antal kvinnor ej ha något emot att arbeta
vid löpande band, om endast bandets hastighet inställes efter vissa beräkningar.” 30 Sällfors
sammanfattar de nya tyska forskningsresultaten i boken Arbetsstudier inom industrien
(1939). 31

Studieresor
Jag tar en omväg med Sällfors till tjugotalets USA innan jag mer i detalj presenterar upptäckterna i trettiotalets Tyskland.
Till USA under 1920-talet
År 1922 avlade Sällfors civilingenjörsexamen vid Tekniska högskolan (fackavdelning för
maskinbyggnad och mekanisk teknologi) och fil kandidatexamen vid Stockholms högskola
(bland annat nationalekonomi och matematik). 32 Därefter åkte han till USA på ett stipendium
från Sverige-Amerika stiftelsen. Tanken var först att studera Scientific Management på Dartmouth College, men direktören i Taylor Society doktor Harlow S. Person (1875-1955) avrådde för collegestudier i ämnet. ”Detta skulle endast vara att spilla tid, eftersom de standardkurser, som givas i Sc. M. ju måste grundas på den moderna litteraturen, vilken jag till stor
del hade kännedom om förut.” Bättre då, menade doktor Person, ”att snarast möjligt börja de
praktiska studierna vid olika, modernt organiserade anläggningar, för att få tillfälle att sätta
mig in i, hur teorierna fungera i praktiken”. 33 De första två åren i USA, 1922-1924, verkar
Sällfors ha ägnat åt kringresande studier av industriell organisation. Han stannade bland annat
till några månader vid Joseph and Feiss Company, ”världens största anläggning för fabriksmässig framställning av herrkläder (sådant ha vi ännu inte försökt oss på hemma i Sverige!)”.
Den här typen av utflykter i den industriella verkligheten gav mersmak. ”Jag känner på mig
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redan nu, att jag gärna skulle vilja stanna i det här landet 1½ år för att bli någorlunda ’fullfjädrad’, och sedan kunna göra verklig nytta hemma i Sverige”. 34 Sällfors blev kvar i USA
under större delen av 1920-talet.
Åren 1924-1926 var han anställd i den konsulterande organisationsbyrån H. A. Hopf &
Company i New York. Firmans grundare, ingenjören Harry A. Hopf (1882-1949), var influerad av Taylors idéer men till skillnad från flertalet taylorister, som framför allt intresserade sig
för industriarbete, engagerade sig Hopf även i kontorsarbete. 35
Åren 1926-1929 var Sällfors direktörsassistent vid Norton Company, en firma i Worcester
som tillverkade slipmaskiner och slipskivor. Arbetskraften i denna firma, som tillämpade någon typ av paternalistisk modell där de anställda erbjöds välfärdsliknade tjänster och förmåner, alltifrån sponsrad baseball och personalpicknicks till teaterföreställningar och företagstidningen The Norton Spirit, dominerades helt av svenskar. Likaså dominerades invånarna i
denna stad i Massachusetts – som företagsledare lanserade som den ideala industristaden – av
svenska immigranter. 36 I början av 1900-talet påstås det ha bott lika många höganäsare i Worcester, åtta mil väster om Boston, som det bodde höganäsare i Höganäs, åtta mil norr om
Malmö. 37
En mer detaljerad historia, byggd på såväl arkivfynd som redan gjord forskning, om vilka
danande platser Sällfors besökte under sin Amerikaresa får vänta. Här nöjer jag mig med att
konstatera att Sällfors skaffade sig en stadig tayloristisk skolning under åren i USA. ”I lived
in USA and worked as a Time Study Engineer in various enterprises”, sammanfattar han själv
USA-åren. 38
Till Tyskland under 1930-talet
Medan det bevarade materialet från studieresorna till USA under 1920-talet är stort och
samlat är spåren från Sällfors resor till Tyskland under 1930-talet tunt och utspritt i arkivet. 39
Av bevarad korrespondens framgår det dock att Sällfors gjorde studieresor till Tyskland under
större delen av 1930-talet. 40 Hans brevkorrespondens med tyska rationaliseringsinstitut fortsatte även efter världskrigets utbrott den 1 september 1939. 41
Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung (REFA), det centrala tyska rationaliseringsorganet, bildades 1924 i Berlin på initiativ av den tyska verkstadsföreningen. 42 Regierungsbaumeister Erich Kothe, som var chef för REFA, och överingenjör Sällfors, som var chef för AB
Industribyråns Organisationsavdelning, besökte varandras institutioner och utbytte erfarenheter i mitten av 1930-talet. Sällfors tackar Kothe för visad vänlighet vid hans besök hos REFA
i Berlin år 1934. 43 År 1935 tackar Kothe Sällfors för gästvänlighet vid hans besök i Stockholm. ”Der besuch im Skansen-Museum wird mir, ebenso wie der ganze Aufenthalt in
Schweden, in angenehmster Erinnerung bleiben”. 44 Kothe hade varit den stora attraktionen
vid den konferens om arbetsstudier som Ingenjörsvetenskapsakademien och Teknologföreningen anordnade i Stockholm det året. Kothe höll ett föredrag om arbetsstudier och deras
”nuvarande ståndpunkt i Tyskland” och meddelade att ”tidsstudiearbetet numera vunnit officiellt erkännande av den nya politiska regimen såsom ett nyttigt och nödvändigt inslag i det industriella utvecklingsarbetet.” 45 Till en början hade Naziregimen i Tyskland haft en tämligen
kritisk inställning till rationaliseringsrörelsen, då den utpekades som en av anledningar till den
höga arbetslösheten. Regimen omvärderade dock snabbt sin position och i mitten på 1930talet var den alltså positivt inställd till arbetsstudier. 46
REFA hade visserligen ett eget ”Institut für Arbeitswissenschaft” men de arbetade framför
allt för att få företagen att tillämpa och utnyttja resultat från forskning som skedde på annat
håll: vid högskolor, universitet och andra institutioner, som till exempel Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeits-Physiologie i Dortmund (där yrkesinspektrisen Ida Fischer hade varit på
studiebesök 1934). Detta var den ledande institutionen i Tyskland för den experimentella ar-
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betsfysiologin. Arbetsfysiologin syftade till att rationalisera mänskligt arbete genom att bland
annat eliminera onödig energiförbrukning och undvika uppkomsten av trötthet. 47 Sällfors besökte chefen för Kaiser-Wilhelm-Institut, professor O. Graf, så sent som i september 1938. 48
Professor Otto Graf (1893-1962) hade ingående studerat ”trötthetens problem.” De hade även
docenten Heinrich Düker (1898-1986) vid universitetet i Göttingen gjort. Graf och Düker
hade båda två, oberoende av varandra understryker Sällfors, kommit till samma slutsats,
nämligen att ”det tvångsstyrda arbetet är mindre tröttande för arbetaren såväl ur fysisk som ur
psykisk synpunkt” än det fria arbetet. 49 Hur kunde detta resultat, som stod i motsats till ”vad
så många människor tro”, förklaras? Vid varje viljeyttring, löd svaret, förbrukas psykisk
energi.
Detta är förklaringen till att det fria arbetssättet, då individen själv ideligen måste taga
initiativet och fatta beslut – exempelvis att påbörja nästa arbetsstycke o.d. – är själsligt
mera ansträngande än det tvångsstyrda arbetet, vid vilket arbetsstyckena så att säga av sig
själva komma till arbetaren. 50

Även om det tvångsstyrda arbetet fordrade en lägre grad av såväl fysisk som psykisk ansträngning passade det inte för alla människor. Vilka människor passade för ett repetitivt
tvångsstyrt arbete? Även på detta område fanns det tysk forskning. I Sällfors ögon hade de
intressantaste undersökningarna gjorts av Regierungsrat Dr. H. Wunderlich. Han hade funnit
att det ”huvudsakligen finnes tre olika huvudtyper av människor i fråga om inställningen till
repetitivt och föga omväxlande arbete”. 51 Den första av de tre människotyperna kände sig inte
alls besvärade av tvångsstyrt arbete. De trivdes tvärtom med ofriheten. Den andra människotypen stod däremot inte ut med enformigt arbete någon längre tid. De var för ”mångsidigt
lagda”. Den tredje gruppen, där många kvinnor placerade sig, befann sig mellan dessa två
ytterligheter.
Den tredje människotypen finner ej sin tillfredsställelse uti det mekaniskt-enformiga arbetet självt men de utföra det gärna såsom en automatiserad sysselsättning genom att de
kunna sysselsätta sina tankar med andra saker. De prata eller sjunga i sitt arbete, tänka på
angenäma ting, såsom föregående kvälls biografföreställning, bygga luftslott etc [...]. Ett
flertal kvinnor höra till denna typ. Ett alldagligt exempel på detta är stickning och virkning, som i grund och botten är en mycket ’enformig’ sysselsättning men icke desto
mindre är omtyckt. […]. [Den] beskrivna typen av människor passar utmärkt för sådant
repetitivt arbete […]. 52

Det verkar alltså som om Wunderlich var fadern till forskningsresultaten om dagdrömmande
kvinnor lämpade för monotont arbete som överingenjören Sällfors och yrkesinspektrisen Fischer importerade till Sverige. I ett brev till Wunderlich vintern 1939 frågar Sällfors om han
hade gjort några ytterligare undersökningar över ”welcher Prozentsatz von Männern und
Frauen zu jeder einzelnen der drei verschiedenen von Ihnen definierten Menschentypen gehört?” 53 Jag har inte hittat något svar på Sällfors brevfråga om hur män och kvinnor i hela
befolkningen var fördelade över de tre människotyperna. Forskningen på området var dock
livaktig i Tyskland. Ingenjören Quednau gjorde exempelvis liknande undersökningar år 1940,
men delade då in mänskligheten i fem kategorier. Dessa hade god överensstämmelse med
Wunderlichs tre kategorier. Den första ”antiintellektuella” människotypen var densamma, den
andra ”mångsidigt lagda” typen var däremot uppdelade på två undergrupper (beroende på graden av uppvisad pliktkänsla) liksom den tredje ”dagdrömmande” typen (beroende på graden
av exponerad apati). 54
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Ta vara på tiden och tukta kroppen
Var de nya tyska influenserna (psykoteknik, fysiologi och psykologi) motsatta eller komplementära till de tayloristiska idéerna? Här finns det delade meningar. I sin avhandling i historia
om rationaliseringsrörelsen under mellankrigstiden i Sverige finner Hans De Geer en klar utvecklingstrend, från en ”taylorfixering” omkring decennieskiftet 1920 till en ökad betoning av
psykologiska och fysiologiska faktorer under 1930-talet. ”Samtidigt med denna utveckling
tycks inflytelseströmmarna från särskilt Tyskland i betydelse väl ha kommit att mäta sig med
de från USA.” 55 Slutsatsen av De Geers studie är att det ”ursprungliga, lite kärva taylorsystemet” aldrig slog igenom i Sverige. Den inhemska situationen och traditionen gjorde istället
”att lyhördheten var stor för inflytande från sådana ’mjukare’ läror som Fayol eller Mayo stod
för”. 56 Jag har inte stött på vare sig fransmannen Henri Fayols (1841-1925) eller amerikanen
George Elton Mayos (1880-1949) namn i Sällfors efterlämnade handlingar hittills. Däremot
har de ”hårdare” läror som de ovannämnda tyskarna Graf, Düker och Wunderlich torgförde –
läror om olika människotyper – blivit väl synliga.
Till skillnad från De Geers uppfattning, att Sällfors frigjorde sig från många tayloristiska
idéer och ersatte dem med bland annat arbetsfysiologiska idéer från Tyskland mot 1930-talets
mitt, är mitt intryck att de tyska arbetsfysiologernas idéer var komplementära till de tayloristiska idéerna som fortsatte att utgöra stommen i Sällfors tänkande. 57 Som den industrielle
organisationsforskaren Christian Berggren har poängterat gav Sällfors snarast den nya psykotekniken, arbetsfysiologin och psykologin en apologetisk funktion. Istället för att ändra på
arbetsförhållandena försökte han med dessa skolors hjälp anpassa arbetarna till redan tayloriserade arbetsplatser, välja ut sådana människotyper som passade bra för rutinbetonade tempoarbeten etc. 58 I likhet med tayloristerna betraktade arbetsfysiologerna och psykoteknikerna
arbetarna som en maskin, framhåller James C. Scott, men som en maskin som behövde utfordras väl och hållas i bra kondition. I grunden handlade dock båda skolorna om att tukta
kroppen, ”the Kaiser Wilhelm Institut für Arbeitsphysiologie, like Taylorism, was based on a
scheme to rationalize the body”. 59
Välja rätt människomaterial: kön, klass, civilstånd och ålder
Till vilka svenska arbetsplatser tog Sällfors denna mix av amerikansk taylorism och tysk arbetsfysiologi? Jag tar en omväg förbi Ekonomklubbens årsmöte 1938 innan jag listar anhalterna på Sällfors resa över den svenska arbetsmarknaden. Genom att citera de frispråkiga rationaliseringsexperter och företagsledare som var på årsmötet får man en bild av hur nya importerade forskningsrön användes ute i de svenska företagen, inte minst på försäkringsbolaget
Thule som låg långt framme vid kontorsrationaliseringsfronten tack vare hjälp från Sällfors
och Industribyrån. 60
Kontorschefen vid Thule, löjtnant C. Bertil Nyströmer (1904-1995), ”som är direktör Edströms, ASEA, svärson”, 61 öppnade Ekonomklubbens årsmöte 1938 med ett långt föredrag
om kontorens rationalisering och dess inverkan på personalen. 62 Enligt Nyströmers hade
”människomaterialet” haft svårigheter att följa med i utvecklingen från kontorsidyllerna med
den ”rogivande tystnaden” vid sekelskiftet till ”det i rasande takt arbetande mekaniserande
kontoret” under mellankrigstiden”. 63 Buller och slammer från kontorsmaskinerna var en central tvistefråga. Experiment på skrivmaskinsoperatriser i USA hade visat,
att då en operatris fick höra ljud samtidigt som hon skrev, slog hon tangenterna hårdare,
under det ljudet varade, och kände sig mer pressad, varigenom hon blev mer trött på
grund av större energiförbrukning för erhållande av samma resultat. 64

Alla tillgängliga undersökningar, resultat från experiment i USA och Tyskland samt från de
bullerstudier som iscensatts inom Thulebolaget, visade att personalens effektivitet ökade mar135

kant när man sänkte ljudnivån. Här fanns det ingen anledning att försvara den bestående ordningen. ”Vi fordra tystare maskiner av kontorsmaskinindustrien”, agiterade Nyströmer. Samtidigt är det genomgående draget i hans anförande att människan skall anpassas till systemet,
inte tvärtom. Även hos Nyströmer gavs den nya arbetsfysiologin och psykologin en legitimerande funktion. Istället för att ändra på arbetsförhållandena försökte man med dessa skolors
hjälp välja bort de människotyper som inte passade för rationaliserat kontorsarbete.
Genom psykotekniska prov och rätt val ifråga om ålder, kvalifikation och social ställning
torde man kunna undvika dem, som ha en tendens till att icke passa väl ihop med maskiner […] Genom psykotekniska prov bör man utvälja ’ljudsäkra’ personer till de rum, där
kontorsmaskiner arbeta. 65

I Nyströmers anförande var diskussionen om könsbundna egenskaper hos arbetskraften nedtonad. Han tog för givet att det var kvinnor som skulle utföra det rutinbetonade kontorsarbetet. 66 Däremot lyfte Nyströmer och de andra på årsmötet tydligare fram frågor om klass, ålder
och civilstånd än vad Sällfors brukade göra.
När det gäller frågan om lämpligt civilstånd för kontorspersonalen sällade sig Nyströmer till
dem som menade att ”gift kvinna icke bör arbeta på kontor”. 67 Gifta kvinnors sociala förpliktelser utanför lönearbetet – med skötsel av hem och barn – var så stora att de riskerade
nervåkommor om de fortsatte att arbeta med moderna kontorsmaskiner. Företagen måste
dock, förutspådde Nyströmer korrekt 1938, räkna med att det framöver skulle bli olagligt att
avskeda kvinnor som gifte sig, och att andelen i personalstocken som ”av olika orsaker ha
neurotiska dispositioner och sålunda kunna utgöra en onödig irriterande faktor för mekaniseringen” därför skulle öka. 68
Frågan om lämplig ålder på de anställda var nära kopplad till frågan om civilstånd. Företagsledningarna borde passa på att anställa yngre (ogift och billigare) personal i samband med
förändringar av kontorsorganisationen. För yngre människor framstod det tayloriserade kontoret som ett naturligt hölje att verka inom. Den äldre kontorspersonalen, som hade en annan
ordning att jämföra med, var däremot ofta fientligt inställd till omorganiseringar med tayloristiska förtecken. ”Hans värld”, här handlade det om män, ”går så att säga i spillror”. 69
Socialt sett var kontorspersonal med arbetarklassbakgrund att föredra. Att kvinnor ”från de
lager i samhället” som inte var vana vid kroppsligt arbete hittills hade fått utföra tempoarbete
vid kontorsmaskiner var olyckligt. Nyströmers rekommendation var att anställa flickor ”med
högst realskoleexamen” till de enkla arbetena. I diskussionen som följde på hans föredrag
menade några företagsledare att man borde undanhålla den nya kontorspersonalen såväl avancerad allmän utbildning som avancerad yrkesutbildning. ”Studierna borde redan från början
läggas praktiskt för tempoarbeten, så att förståelse vinnes för de nya principerna.” Människor
som erbjöds högre utbildning fick ”andra vyer, än som bjudas på en modern kontorsverkstad,
och passar ej för de nya arbetsformerna”. 70 Bildad medelklass hade svårt att trivas på
moderna kontor.
Välplanerad fritid som kompensation för tayloriserat kontorsarbete
Diskussionen på årsmötet präglades av en spänning mellan en trygg förvissning om att man
med hjälp av psykotekniska prov kunde finna människomaterial som trivdes med monotont
rutinarbete – här refereras även engelska forskare som hade funnit att vissa människotyper
”äro lämpliga för tempoarbete” – och en malande oro över att rationaliseringen faktiskt förde
med sig en hel del avigsidor. Några mötesdeltagare befarade att leda, trötthet och motivationsbrist kunde breda ut sig på kontoren. I förlängningen hotade därför både minskad produktivitet och ökad risk för facklig mobilisering av kontorspersonalen. 71 Nyströmers chef på
Livförsäkringsbolaget Thule, Ragnar Blomquist (1878-1963), vände sig till Sällfors 1939 för
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att just få frågan om ”trötthetens problem” vid enformigt tempoarbete på kontor utredd. Sällfors vidarebefordrade frågan till tysk rationaliseringsexpertis: ”der Chef der grössten Versicherungsgesellschaft Schwedens ’Lifförsäkringsbolaget Thule”, skrev Sällfors till ovan
nämnda professor Graf, ”möchte nun wissen, ob Untersuchungen über die Ermüdung erfolgt
sind, die bei einförmiger Bureauarbeit entstehen kann”. 72
Jag har inte funnit något svar på Sällfors brev till Graf. År 1940 verkar emellertid inte
Thuleledningen ha sett ”einförmiger Bureauarbeit” som ett allt för stort problem. ”Erfarenheten visar, att kvinnliga tjänstemän av genomsnittstyp icke alls lida så mycket av monotont
arbete, som man måhända föreställer sig.” 73 Cheferna på Thule blev dock inte helt kvitt oron
över att det sönderstyckade arbetet kunde föra med sig negativa konsekvenser på sikt. Fyra år
senare, 1944, luftas frågan på nytt. Efter ett närmast plikttroget upprepande av upptäckten,
”att många människor – och kanske särskilt kvinnor – trivas bra med enformigt arbete”,
eftersom det kunde utföras mekaniskt utan tankeansträngning och därför tillät utövarna att
”hängiva sig åt dagdrömmerier”, ställs frågan om det ändå inte vore bättre om ”man på något
sätt kunde stimulera intresset för själva arbetet och därigenom skapa verklig arbetsglädje”?
Frågan om hur man skulle gå tillväga för att få de anställda att utföra enformigt tempoarbete
”med glädje och intresse” väntade dock på sitt svar. 74 Förslagen på förbättringar riktade
därför in sig på förhållanden som kringgärdade själva arbetet.
En lösning på rationaliseringens baksida som Nyströmer talade sig varm för 1938 var att
låta de anställda byta rutinbetonade arbetsuppgifter med vissa tidsintervaller. På så sätt stimulerades åtminstone intresset för en stund. Den här metoden hade använts med framgång på
Bataverken i Tjeckoslovakien, där man tillverkade skor på löpande band, ”och bidragit att
skapa de lyckliga människor, som kallas Bata-människor”. 75 Ett annat sätt att öka arbetsglädjen var att skapa ”goda arbetsförhållanden”. För Nyströmer och Sällfors innebar det inte att
själva det enformiga arbetet förändrades utan att förhållandena som omgav detta arbete förbättrades (god belysning och ljudisolation, bekväma och effektiva kontorsmöbler, ljusa och
glada färger i lokalerna etc.). 76 En tredje lösning var att skapa goda förhållanden utanför
själva arbetsplatsen. Att ”vända uppmärksamheten från enformigheten i arbetet”, genom försök att utveckla ”kompenserande verksamhet utom arbetet”, var i själva verket en av de viktigaste uppgifterna för dem som ledde specialiserat kontorsarbete enligt Nyströmer. På den
fronten hade man varit framgångsrika i nazi-Tyskland. Här var tilltron till den avledande potentialen hos all slags sport särskilt stor:
I Tyskland har man gjort oerhört mycket för att skapa kompenserande intressen utom arbetet. Detta sker framför allt genom arbetsfrontens organisation, benämnd ’Kraft durch
Freude’. Denna organisation ordnar billiga teater- och operaföreställningar, semesterresor
samt all slags sport, m.m. Propagandan för sport är särskilt livlig och arbetsgivarna inse,
att även de ha intresse av att de anställda utnyttja de resurser, som ställas dem till förfogande genom ’Kraft durch Freude’. 77

Arbetsgivarstrategier för att ”lägga livet till rätta” för personalen även utanför den betalda
delen av dagen var inte någon speciellt tysk idé. 78 Enligt filosofen och marxisten Antonio
Gramsci var de tayloristiska metoderna för ett effektivt lönearbete i själva verket oskiljaktiga
från ”a specific mode of living and thinking and feeling life”. Gramscis utgångspunkt var
Henry Fords (1863-1947) egna försök att påverka sina anställdas privatliv och konsumtionsmönster. Massproduktion hängde ihop med masskonsumtion. Arbetsgivarna var, enligt
Gramsci, medvetna om det omöjliga i att nå ”success in one field without tangible results in
the other”. 79 Vid sidan av fritidsaktiviteter var bostadsfrågan central i sammanhanget.
I Sverige blev idrottstävlingar för kontorsanställda, inom framför allt försäkringsbranschen, vanliga under 1930-talet och regelbundna under 1940-talet. 80 ”För att i någon mån
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motverka rationaliseringens hårda slitning av människosläktet” hade en del svenska arbetsgivare även ”gått in för att söka höja bostadsstandarden bland sina arbetare”, skriver Yrkesinspektrisen i sin årsredogörelse 1938. Men trots att arbetsgivarna hade samrått ”med
auktoriteter på området” hade inte resultatet blivit det väntade, ”då arbetarna ofta inte förstått
att ordna upp hemmet efter rationella och moderna principer”. 81 Sällfors hörde sedan början
av 1940-talet, då 1941 års befolkningssakkunnigas kvinnodelegation drog in honom i ett mer
systematiskt engagemang för rationaliseringar av hushållsarbete, till dessa ”auktoriteter på
området”. De trodde att industrins metoder för arbetsstudier skulle ge stora arbets- och tidsbesparingar även när det tillämpades i hemmen. 82 En jämförande studie av arbete i ett
mönsterkök och i ett kök av vanlig typ visade till exempel att mycket tid och energi kunde
sparas om arbetsplatsen planerades ändamålsenligt.
Samma person lagade middag först i det ena, så i det andra köket, bestående av köttbullar
med potatis och spenat samt apelsinblancmangé med vispgrädde. Matlagerskan hade under båda försöken en stegräknare fastsatt vid benet. Resultatet blev, att hon i mönsterköket behövde gå sammanlagt 350 steg och i det andra 1 150 steg. 83

Sällfors rekommenderade också arbetsfysiologiska undersökningar som medel för att utforma
lämpliga redskap och arbetsställningar. Från april 1944 gjordes dessa undersökningar vid
Hemmens Forskningsinstituts (HFI), där Sällfors satt i styrelsen. 84 Institutets mätningar av
energiomsättningen vid bland annat bakning på olika arbetshöjder visade att olämpliga arbetsställningar inom hushållsarbetet ökade energiförbrukningen markant. Vid dessa undersökningar använde man samma metod, ”Douglas säckmetod för indirekt kalorimetri”, som Sällfors lärt känna via experimenten hos Kaiser-Wilhelms-Institutet för arbetsfysiologi i Dortmund. 85 Försökspersonen, som i det här fallet arbetade med en deg, bar en lufttät säck på ryggen som samlade upp utandningsluften via en slang med gummimunstycke. Genom att analysera halten av ”kolsyra och syre” i luften kunde energiförbrukningen mätas. 86
Rationaliseringsmetoderna var alltså desamma för lönearbete och hemarbete, men förhållandena inom de olika sfärerna i hög grad olika. På arbetsplatsen var det lätt att övervaka de
anställda och lägga arbetet till rätta, men inte i hemmet. Inte ens i bostäder som ägdes av företagen fanns det övervakande arbetsledare som kunde kontrollera att arbetet ordnades upp
efter rationella moderna principer. 87 Även om arbetsgivarna hade stor tilltro till kompenserande verksamheter utom lönearbetet var det betydligt lättare att realisera de importerade rationaliseringsidéerna inom lönearbetets värld.

Rationaliseringsuppdrag i Sverige
Sällfors uppfyller alla kriterier på en ”social bärare av teknik” och tayloristiskt färgade metoder. Genom den tillfälliga flytten till USA under tjugotalet, och studieresorna till Tyskland
under trettiotalet, fick han tillgång till kunskaper och erfarenheter på området. Han var inte
bara välinformerad utan hade därtill ett stort intresse av att realisera det importerade tankegodset: ökad produktivitet och större effektivitet på arbetsplatserna fick rent av hans ”industriälskande hjärta att klappa i något hastigare takt”. Framför allt hade han – som under en
trettioårsperiod besatt chefspositioner inom näringslivet (Industribyrån AB åren 1929-1943)
och staten (Besparingsberedningen och Statens organisationsnämnd åren 1940-1960) – makten att förverkliga importerade idéer. 88 För att få en mer konkret bild över var Sällfors kontorsrationaliseringsidéer materialiserades någonstans har jag sammanställt en tentativ lista över
företag och myndigheter han besökte åren 1930-1943.
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Hos privata företag under 1930-talet
Tyvärr går det inte att skapa en fullständig förteckning över samtliga företag som fick besök
av Sällfors och Industribyrån. Rapportarkivet över byråns konsultationsuppdrag har gått förlorat. 89 Bevarad korrespondens ger dock ett hum om rationaliseringsresans omfattning. Jag har
hitintills stött på arton företag som kom med explicita önskemål om att få hjälp med att effektivisera kontorsorganisationen (majoriteten av företagen bad om konsultationshjälp för att
effektivisera tillverkningsarbetet):
Svenska Aero AB (1930), Höganäs Billesholms AB (1931 och 1939), Konfektions AB
Junex (1931), Kockums Emaljverk (1934), Fiskeby Fabriks AB (1935), Försäkringsbolag
Victoria (1935), Manufaktur AB (1935), Munksjö AB (1935), Wallbergs Fabriks AB
(1935), AB Kvarnintressenter (1936), Thule försäkringsbolag (1936), AB Arvika-Verken
(1937), AB Nordiska Armaturfabrikerna (1938), Malmö Läderfabriks AB (1938), Algot
Holmberg & Söner AB (1939), Mazzetti Malmö Choklad & Konfekt AB (1939), AB A
W Nilssons Fabriker (1940) och AB Ankarsrums Bruk (1940). 90

Sällfors verkar ha besökt ytterligare ett trettiotal företag i kontorsrationaliseringsärenden. År
1943 skriver han nämligen att han varit med om att tillämpa principerna för rationalisering av
kontors- och förvaltningsarbete ”inom omkring ett 50-tal industri- och affärsföretag, försäkringsbolag [och] banker” i Sverige. 91
Ovan gav jag exempel från rationaliseringsarbetet på Thule försäkringsbolag. 92 Även det
gamla bruksföretaget Höganäs Billesholms AB, som också finns med bland de arton listade
företagen, är särskilt intressant i sammanhanget eftersom det blixtbelyser hur idéerna for kors
och tvärs mellan generationer och länder. 93 I USA kombinerades ofta ”taylorism” med ”välfärdskapitalism”, det vill säga företagsunderstödda välfärdsinrättningar. Historikern Per-Olof
Grönberg har visat att de återvandrade ingenjörerna från USA inte sällan tog med sig just
denna kombi till Sverige. 94 I Höganäsbolagets fall får man lägga till ytterligare en vandring.
Det var John Jeppson (1844-1920), utvandrad keramiker från Höganäs AB, som började implementera det patriarkaliska system som hade rått hemma på det svenska bruket när han kom
till Worcester år 1869 och successivt tog över Norton Company. Arbetet fortsatte under hans
sons ledarskap från 1911. Inspirationen till tjänsterna som det välfärdskapitalistiska mönsterföretaget i Worcester bjöd ut till sina anställda – bostäder, skolor, sjukhus, arrangerade fritidsaktiviteter etc. – kom alltså på export från Sverige. 95 Inspirationen till ett effektiviserat kontorsarbete importerades däremot till Höganäs från USA: Sällfors tankade in dessa principer
under sin anställning i familjen Jeppsons bolag i Worcester 1926-1929 och bar hem dem till
Höganäsbolaget som konsult under 1930-talet.
I statsapparaten under 1940-talet
Sällfors rörde sig inte bara obehindrat mellan näringslivet och förvaltningsvärlden, han bidrog
dessutom till att göra gränslinjerna mellan dessa världar allt ”suddigare och oklarare”, som
Ralph Miliband uttryckte det i inledningen. ”Organisationsundersökningarna ha inletts efter
förebild från det enskilda näringslivet”, berättar Sällfors i en bilaga till Besparingsberedningens slututlåtande 1943. Vid Besparingsberedningens avdelning för kontorsorganisation hade
likaså ett antal experter från det enskilda näringslivet anställts, bland annat Thulebolagens
före detta kontorschef C. Bertil Nyströmer (som fick lägga ut texten om kontorsarbetets rationalisering ovan). ”Det har visat sig, att en betydande del av arbetet inom statsförvaltningen”,
summerade Sällfors 1943, ”kan jämföras med det arbete inom enskilda företag, som göres till
föremål för organisationsundersökningar”. Därför var det också fritt fram att systematiskt
börja tillämpa samma principer för att lägga arbetslivet tillrätta som hade praktiserats i näringslivet under 1930-talet. 96 Sällfors hade öppnat dörren. Nu kunde rationaliseringsidéer och
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rationaliseringskonsulter från marknaden börja kolonialisera staten på bred front. 97 År 1942
pågick organisationsundersökningar under Sällfors överinseende i fjorton verk:
Domänverket, Kommerskollegium, Lantmäteristyrelsen, Lotsverket, Medicinalstyrelsen,
Patentverket, Pensionsstyrelsen, Riksförsäkringsanstalten, Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens järnvägar, Telegrafverket, Tullverket och Riksbanken. 98

Här har jag bara följt med Sällfors till arbetsplatser – i skrivande stund arton identifierade
privata företag och fjorton statliga verk – han besökte innan han blev generaldirektör och chef
för Statens organisationsnämnd år 1944. Rationaliseringsverksamheten i Sällfors regi är dock
mer omfattande än så. Hans engagemang från 1945 i Kommunikationsverkens Arbetsstudiekommitté (KVAK) har redan framgått. I övrigt var den nya nämndens arbete mest inriktat på
militära myndigheter under de första verksamhetsåren, men i början av 1950-talet togs åter
nya arbetstag inom den civila statsförvaltningen. ”Statens organisationsnämnd genomför i
verk efter verk undersökningar”, noterade statsvetaren Gunnar Heckscher 1952. Ofta kunde
man också konstatera, fortsatte Heckscher, ”en påfallande, ibland rent av nervös eller yrvaken
rationaliseringslust” bland de högra statstjänstemännen. 99
Kanske svalnade intresset för den tayloristiska rationaliseringsteknologin under 1960-talet
då nya styr- och planeringssystem lanserades. Men paradigmskiftet utspelade sig nog mer i
retoriken än i praktiken. I början av 1960-talet hade nämligen det tayloristiska tänkandet och
dess metoder ”mer eller mindre kommit att bli var mans egendom” skriver historikern Thorsten Nybom. Eftersom systemet nu ”tillämpades rutinmässigt inom varje myndighet” fanns
det mindre behov av en speciell och fristående expertis. 100 År 1960 gick också både Statens
organisationsnämnd och Sällfors i graven. Att den kortlivade organisationsnämnden aldrig
blev någon viktig aktör i omdaningen av staten ska inte dölja det faktum, sammanfattar De
Geer, ”att Sällfors genom tillkomsten av nämnden [även] hade lyckats föra in en ny, modernare syn på effektivitet och organisation i den statliga förvaltningen”. 101
Professor Sällfors bemöter kvinnokritik
I samband med senare års rationaliserings- och mekaniseringsprocess hade kontorsarbetet,
skrev ordföranden i högerns kvinnoförbund fil. lic. Ebon Andersson (1896-1969) i en interpellation den 13 mars 1943, blivit mera pressande, framför allt för den kvinnliga arbetskraften, ”genom att det utföres i snabbare takt och under förhållanden, som ofta påminna om det
rent industriella arbetets”. 102 Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF) instämde i allt vad
Andersson skrev. Bara någon dag efter det att KKF hade skickat in sitt remissvar publicerade
Affärsekonomi ett föredrag som Sällfors hållit vid Stockholms köpmansklubb i december
1942. Läsningen gjorde ordföranden för KKF Edith Lindblom (1887-1976) så upprörd att hon
författade ytterligare ett remissvar. Det var Sällfors uttalanden att ”kvinnlig arbetskraft trivs
med rutinmässiga arbetsuppgifter” som väckte ilska, och också ett visst uppseende i pressen.
Att vi nu ytterligare vill understryka betydelsen av fil. lic. Ebon Anderssons interpellation,
skriver KKF i sin andra skrivelse, beror på att ”människans, individens rätt till utveckling och
därmed arbetsglädje” inte berörs med ett enda ord när Sällfors redogör för grunderna för den
pågående rationaliseringen inom statsförvaltningen.
Något förslag i syfte att skydda det människomaterial, som skall utföra detta rutinmässiga
arbete, förefinns ej i förslaget, endast några ord om nödvändigheten av vissa specialkonstruerade möbler, som skola underlätta arbetet, så att det blir mer effektivt. 103

Kvinnliga kontorister trivdes inte alls med rutinmässiga arbetsuppgifter, tvärtom ville de ha
ett omväxlande och stimulerande arbete, enligt Edith Lindblom. 104 Sällfors bemötte kritiken i
Dagens Nyheter och Stockholms Tidningen i april 1943. Han hade absolut inte velat sätta nå140

gon ”mindervärdeskliché på kvinnan”. Det omdiskuterade uttrycket hade enkom använts för
att karakterisera en av de tre människotyper som forskarna hade funnit, i det här fallet den
dagdrömmande typen som passade utmärkt för repetitivt arbete. Sällfors hade en fast tro på
vetenskapen och verkar upprörd över att vissa debattörer hävdade att kvinnor och män hade
samma behov av ett varierat och stimulerande arbete:
I tidningsartiklarna i denna fråga finnas till och med de som velat göra gällande att kvinnor och män äro fundamentalt lika och i alla avseenden jämställda ur arbetssynpunkt.
Detta strider totalt mot alla de undersökningar som under senare år utförts av psykologer,
även kvinnliga, och fysiologer i olika länder, vilka funnit att de två könen i vissa väsentliga avseenden äro ganska olika. 105

Sällfors som socialhistorisk reseledare
Sällfors kombinerade det könsneutrala taylorsystemet han tog med hem från sina resor till
storföretagen i USA under tjugotalet med specifika föreställningar om könsbundna egenskaper hos arbetskraften han fick med hem från sina studieresor till laboratorierna i Tyskland
under trettiotalet. Att kvinnor borde placeras på specifika platser inom arbetsorganisationen
motiverades alltså inte i första hand utifrån en traditionell syn på kvinnan som underordnad
mannen. Avgörande här var istället de tyska arbetsfysiologiska forskningsrönen om olika
människotyper med skilda förmågor och behov, visserligen nog så traditionella till sitt innehåll, men dock nya och framförallt vetenskapliga i ögonen på Sällfors och de övriga svenska
rationaliseringskonsulterna och företagsledarna som citerats ovan.
Sällfors idéimport åskådliggör alltså väl hur, med Joan Wallach Scotts inledande ord,
”själva återskapandet av könsmärkta arbetsuppgifter” gick till på kontoren under undersökningsperioden. Genus verkar både ha fungerat som, för att också låna några ord av den amerikanska historikern Alice Kessler-Harris, ett ”normerande instrument” – en måttstock för hur
kvinnor och män borde uppträda, tänka utbilda sig och arbeta – och som en ”process”, tillräckligt följsam för att förändras efter historiska omständigheter men tillräckligt stark för att
påverka uppbyggandet av nya könsmärkta institutioner och strukturer. 106
Med Sällfors som socialhistorisk reseledare blir det också tydligt att mixen av amerikansk
könsneutral taylorism och tysk könsmärkt arbetsfysiologi påverkade beslutsfattandet såväl
inom privata företag som inom statliga verk. Sällfors rörde sig obehindrat mellan de två världarna. Riktningen på hans resa är dock central: projektet att reglera kontorsarbetet i detalj
började inom det privata näringslivet och fortsatte först därefter inom den socialdemokratiska
staten. Här handlar det alltså om en framgångsrik social ingenjörskonst i att detaljreglera livet
som hade långa rötter i den privata företagsvärlden.

Noter
1

2

Miliband (1970: 138f). Enligt Miliband hade en elit – inte minst en ekonomisk sådan – lyckats behålla ett
grepp över inflytelserika poster även inom den demokratiserade kapitalistiska staten under 1900-talet.
Ledarna för de stora företagen rekryterades huvudsakligen ”från de besuttna och högt utbildade
kategorierna”, och de ledande tjänstemännen inom staten hämtades till stor del ”från affärsvärlden och
ägarklasserna” när de inte kom från de långutbildade medelklassernas led (ibid.: 44, 75). Milibands teori är
ifrågasatt, se t.ex. Ahrne (1989: 48ff).
Berggren (1981: 35) och Brunnström (1990: 102). De Geer (1995: 182f) menar snarare att – om någon –
kunde kallas Sveriges Taylor var det överingenjören vid Separator Erik August Forsberg (1875-1946), som
introducerade, debatterade och praktiserade Frederick W. Taylors idéer redan på 1910-talet. Forsberg blev
sedan handledare åt Sällfors när han år 1922 skrev sitt examensarbete i Industriell ekonomi vid KTH. Bland
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de åtta personer som De Geer (1978: 239f) anser ha varit särskilt betydande för rationaliseringsrörelsens
utveckling i Sverige var dock Sällfors mest aktiv i att sprida, utveckla och tillämpa rationaliseringsidéerna.
En studie av C. Tarras Sällfors idéer och praktik utgjorde en central del i den avhandling jag trodde att jag
skulle skriva om dels kontorsarbetets taylorisering och feminisering och dels kontorspersonalens förändrade
livsstil 1920-1960, se Gustavsson (1995). Att många referenser ibland har väl många år på nacken i denna
text beror på att jag har saxat stycken från min 15 år gamla avhandlingspresentation där Sällfors var
huvudperson.
Jag har fått konstruktiva kommentarer på texten från Lars Ekdahl, Christina Florin, Ronny Pettersson och
Ulla Wikander. Det tackar jag för.
Arbetet som generaldirektör under 1950-talet hindrade inte att han satt som ledamot i olika företagsstyrelser
inom näringslivet: Atlas-Copco AB, Livförsäkringsbolaget Trygg och Svenska AB Philips. Vem är det 1959
(1958: 971f).
Tackbrev till Sällfors år 1952, bland annat från Sten Widell 25/6 1952, i Statens organisationsnämnd,
Generaldirektör C. Tarras Sällfors handlingar [hädanefter CTS], HI:24, Riksarkivet [hädanefter RA].
Brev från Th. Wigelius till Sällfors 26/6 1952, CTS HI:24 (RA).
Brev från Edström till Sällfors 1/7 1954, CTS HI:56 (RA). Däremot hade möjligen intresset för
rationalisering och trimning av statsförvaltningen svalnat något under 1950-talet bland männen som
befolkade toppositionerna inom politiken. De Geer (1995: 188). Annars var t.ex. Wigforss en bland ledande
ideologer inom SAP som var positivt inställd till taylorismen, se t.ex. De Geer (1978: 301f) och Lindqvist
(1985: 169, 472 not 8).
Telefonsamtal med Boel Grill (född Sällfors) 13/12 1994.
Jfr De Geer (1995: 190). Sällfors (1943a: 96) redogör för de 17 rörelseelement som Taylors lärjunge Frank
G. Gilbreth definierade (s.k. ”therblig”, Gilbreth stavat baklänges): 1. söka, 2. finna, 3. välja, 4. gripa, 5.
Transportera, lastad, 6. inställa, 7. sammansätta, 8. använda, 9. demontera, 10. avsyna, 11. förinställa, 12.
släppa, 13. transportera, tom, 14. vila för att övervinna trötthet, 15. uppehåll, oundvikligt, 16. uppehåll,
onödigt, 17. planlägga.
KVAK Årsberättelse för verksamhetsåret 1948/1949 samt en PM daterad 7/6 1948 (märkt ”Training within
Industry” med blyerts) som redogör för ”Man- och maskinschema”, i Statens järnvägar (SJ), Förvaltningsarkiven, Driftstjänstbyrån, Organisationsavdelningen (Dbrorg), FIII:I (RA).
Protokoll vid KVAK sammanträde på Telegrafstyrelsen 6/10 1947, förste byråsekreterare i Telestyrelsen
Lundells föredrag, s. 11, i SJ, Dbrorg, FIII:I (RA).
Scott (1998: 96).
”The temporal emphasis of high modernism is almost exclusive on the future” (Scott 1998: 95).
Johansson (1986: 4-7) nämner fem olika tolkningar av taylorismens karaktär. Om taylorism och industriellt
tillverkningsarbete se t.ex. Johansson (1990), Braverman (1985), De Geer (1978), Runeby (1978), Kyle
(1979) och Berggren (1981). Om taylorism och kontorsarbete i Braverman (1985) och Greiff (1992).
Hagberg (1986) och Lövgren (1993) diskuterar taylorism och hemarbete medan Brunnström (1990) tar upp
taylorism och arkitektur.
Se t.ex. De Geer (1978: 210, 216f) och Berggren (1981: 37ff).
Enligt Marx (1973: 273f) spridda anteckningar i del tre av Kapitalet var medelklassens framtid dyster. Kontorsarbetarnas hade visserligen ett kvalificerat arbete och tillhörde den bättre betalda klassen lönearbetare.
”Men under det kapitalistiska produktionssättets utveckling har lönen en tendens att falla t.o.m. i förhållande
till genomsnittsarbetet.” I första hand genom ”arbetsdelningen inom kontoret” som endast förde med sig krav
på en ”ensidigt utvecklad arbetsduglighet”, i andra hand genom att utbildningsinvesteringarna (handels- och
språkkunskaper o.s.v.) både blev mindre särskiljande (i och med folkbildningens framväxt) och delvis mindre
relevanta tillgångar (eftersom kunskapskraven för många befattningar minskade i takt med den ökade
arbetsdelningen). Att Marx aldrig systematiskt arbetade in de nya medelklasserna i sina mer abstrakta
teoretiska arbeten har betraktats som ”the embarrassment of the middle classes” i marxistisk klassteori
(Wright 1989: 13) och gett upphov till stora diskussioner.
Sammanfattningen bygger på Braverman (1985: 103-123). Taylors lärjunge F.W. Gilbreth kompletterade senare klockstudierna med rörelsestudier (jfr not 9). ”Rörelse-tid-studier” gjorde det möjligt att förhandsbestämma tider, arbetstempon och metoder, utan att en särskild tidsstudie behövde göras. MTM (Metod-TidMätning) introducerades i Sverige på 1950-talet och fick en särskilt stor spridning här: år 1967 hade ca
14 000 MTM-tekniker utexaminerats från Svenska MTM-föreningen. Se Berggren (1981: 47).
Kyle (1979: 34).
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Se den finska historikern Sundman (1984: 271ff), den danska historikern Geertsen (1990), den norska
historikern Hagemann (1988: 524) och den svenska historikern Florin (1992: 137f).
Scott citerad ur Sommestad (1992: 256). Svenska empiriska exempel på hur återskapandet av könsmärkta
arbetsuppgifter gått till redovisas i till exempel Wikander (1988) och Sommestad (1992).
Sällfors (1943b: 10). För arbetslivshistoriker som i detalj vill rekonstruera arbetsprocessens utseende under
olika perioder är dessa arbetsredogörelser ett utmärkt källmaterial.
Sällfors (1943b: 12f).
Besparingsberedningen (1943: 14).
Sällfors (1933: 40).
Specialiseringens huvudsakliga nackdel var att personalen inte blev så mångsidigt tränad, ”varför vid sjukdomsfall o.d. ledningen inte har så många ersättare att välja på”. Sällfors (1933: 40f). Jfr även influenserna
från Adam Smith (1776/1986: 110f).
Sällfors (1933: 41).
De Geer (1978: 114).
Sällfors (1943b: 15f).
Fischer (1934: 164). Jfr Wikander (1991: 43).
Fischer (1934: 164). Jfr Kvinnoarbetskommittén (1938: 173) som av ”med arbetsbetingelserna praktiskt
förtrogna personer” hade fått reda på att män ofta ansågs ”vara mindre lämpade att placera vid helt
maskinbundet arbete. Kvinnor torde i större utsträckning kunna utföra stillasittande arbete”.
Boken skrevs på uppdrag av Sveriges Industriförbund och Ingeniörsvetenskapsakademiens kommitté för arbetsstudier. Den kom ut i fyra upplagor under 1940-talet. I boken hänvisar även Sällfors (1943a: 86) – efter
tips från överingenjör Alex Engblom 17/11 1938, CTS HI:33 (RA) – till en artikel av Ida Fischer, ”Yrkeshygieniska problem vid rationaliserat arbete”, i Sociala Meddelanden hösten 1938. Här återkommer Fischer
(1938: 642) till forskningsresultaten från bland annat Kaiser-Wilhelms-Institutetet i Dortmund. Enformigheten vid enkelt tempoarbete hade visat sig passa för vissa arbetare. ”Dessa arbetare kallas av en del arbetspsykologer dagdrömmare”. Fischer (1938: 644) förmedlade även observationer från egna inspektioner: ”Vid
[löpande-] bandarbete i mekanisk industri ser man även manliga arbetare, vilka ofta annars ha ytterst svårt att
anpassa sig vid enformigt repetitivarbete.”
Biografiska data om Sällfors i De Geer (1995: 182f), Vem är det 1959 (1958: 971f) och Svenska män och
kvinnor (1954: 408f). Jfr även ”Meritförteckning”, CTS HI:37 (RA).
Utdrag ur rapporter: Av Sverige-Amerika stiftelsens stipendiater (1924: 94f). Tack Andreas Melldahl för påpekandet att det fanns en tryckt reserapport från stiftelsens stipendiat 1922-23, civilingenjör C. Tarras
Sällfors.
Utdrag ur rapporter: Av Sverige-Amerika stiftelsens stipendiater (1924: 95f). Jfr ”target migration”, Sällfors
flyttade för att skaffa sig erfarenheter och återvände när målet var uppfyllt. Grönberg (2006: 94).
Wren (2005: 356f). Sällfors deltog i tillämpningen av ”principerna för rationalisering av kontors- och förvaltningsarbete”, berättar han (1943b: 5), ”vid ett tiotal företag” i Förenta Staterna under 1920-talet.
Estus & McClymer (1994: 3f, 74-96, 122f, 145ff).
Se Hardenby (1996: 51) som skriver om emigrationen av höganäsbor till Worcester och Norton Company.
Brev från Sällfors till National School of Time Study 21/8 1934, CTS HI:35 (RA).
Jfr Richardsons (1996: 16, 185f) diskussion om de särdeles stora problemen med att få tag i källmaterial från
svenskars studieresor till Tyskland under själva kriget.
År 1931 besöker han exempelvis en kontorsutställning i Berlin (brev från Sällfors till AB Svenska Kullager
fabriken 25/9 1931), år 1935 gör han en ny studieresa till Berlin (brev från Sällfors till civilingenjör G.
Ingelman 21/5 1925) och år 1938 ytterligare en resa till Tyskland (brev från Sällförs till G. N. Jeppson 30/9
1938). Alla brev i CTS HI:31 (RA).
I januari 1940 tackar O. Graf, professor vid Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeits-Physiologie, Sällfors för boken Arbetsstudier inom industrin (1939): ”Es freut mich, wenn Sie von dem aus dem Institut stammenden
Material Gebrauch machen konnten und wenn so Ihr Werk dazu beiträgt, die ja lange bestehenden
wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Ihrem bei uns so geachteten Vaterlande und Deutschland weiter
zu bleiben und zu vertiefen.” Brev från O. Graf till Sällfors 23/1 1940 (Sällfors brev, den 12/1 1940 enligt
Grafs noteringar, finns ej bevarat i arkivet), CTS HI:31 (RA).
Giertz (1981: 47) behandlar dessa tyska instituts inflytande på den svenska rationaliseringsrörelsen under
1930-talet.
”Gerade von meinen deutschen Reise zurück gekommen sende ich Ihnen [….] meinen besten Dank für die
große Freundlichkeit, die selbst und Ihre Mitarbeiter beim REFA bei meinen Besuch erwissen haben. Der
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ganze Augenhalt in Berlin war von außerordentlichem Interesse für mich […]”. Brev från Sällfors till Kothe
1/10 1934, CTS HI:31 (RA).
Brev från Kothe till Sällfors 12/3 1935, CTS HI:31 (RA).
De Geer (1978: 142). Kothes föredrag ”Arbetsstudier. Deras utveckling och nuvarande ståndpunkt i
Tyskland” trycktes i Ingeniörsvetenskapsakademiens meddelande nr 109. Se Kothe (1936: 3). Citatet från
förordet.
Kippling (1997: 73f, 79).
Giertz (1981: 47f). Jfr Kothe (1936: 8).
”Der unterzeichnete besuchte in vorigen Herbst [1938] Ihr Institut und hatte hierbei die Freude, Sie treffen zu
dürfen“, skriver Sällfors till Graf 8/8 1939 (CTS HI:32) och fortsätter: ”Der Grund meines Besuches war der,
dass ich gerade beginnen sollte, ein Buch in schwedischer Sprache über Arbeitsstudien in der Industrie zu
schreiben, und daher besonders daran interessiert war, von den letzten Forschungsresultaten in der Arbeitsphysiologie Kenntnis nehmen zu dürfen.” Besöket gjordes bara någon månad innan kristallnatten, den 9-10
november samma höst. ”The other day I just returned from a trip to Germany”, skriver Sällfors till G N
Jeppson på Norton Company 30/9 1938 (CTS HI:31). ”I decided that I had better go back home, as things
began to look a little serious down there.”
Sällfors (1943a: 80).
Sällfors (1943a: 82f). Düker hade ”ytterligare kontrollerat riktigheten av sina slutsatser genom att utföra
undersökningar på dels viljesvaga skolbarn och dels sådana med bristande koncentrationsförmåga” (ibid.:
84).
Sällfors (1943a: 87).
Sällfors (1943a: 88).
Brev från Sällfors till Wunderlich 18/2 1939, CTS HI:34 (RA). Sällfors hade fått upp ögonen för Wunderlich
forskning vid ett besök hos professor E. Bramesfeld vid Technische Hochschule i Darmstedt i slutet av 1930talet. I ett odaterat brev till Wunderlich förlag, Verlag J A Bath, frågar Sällfors efter fler publikationer om de
olika persontyperna och om förlaget ville vidarebefordra brevet till Wunderlich. Den 4/2 1939 skickar
förlaget Wunderlich adress och litteraturtips (en bok av H. Düker), CTS HI:30 (RA).
Giertz (1981: 49).
De Geer (1978: 217). Jfr Giertz (1981: 46): ”Svenska ingenjörer och ekonomer hade sedan lång tid tillbaka
påverkats av tyska förebilder […]. Under 1930-talet började dock inflytandet från Tyskland göra sig mer
gällande, vilket på ett avgörande sätt skulle förändra förutsättningarna för den svenska
rationaliseringsrörelsens fortsatta verksamhet.”
De Geer (1978: 354).
De Geer (1978: 216, 237).
Berggren (1981: 37ff, 42ff, 49 not 34).
Scott (1998: 98f). Jfr Florins (1994: 175) diskussion om utvecklingen av den moderna byråkratin under andra
hälften av 1800-talet: ”Rationaliteten blev ett kontrollinstrument, en regim, en ny moral med disciplinering
av tid och kropp och kvinnor som en viktig ingrediens”.
Englund (1982: 154, 171). I ”Föredrag den 13 december 1940 för ett antal inbjudna direktörer från svenska
försäkringsbolag och generalagenter för utländska bolag” slår Thuleledningen fast följande (s. 15): ”För att
genomföra rationalisering av kontorsarbetet torde i regel erfordras tre förutsättningar: 1) Professor Sällfors
eller liknande kapacitet för undervisning och inspirering; 2) En person, herr X, inom företaget, som kan bliva
varm på Sällfors idéer och realisera dem; 3) En företagsledning, som är övertygad om åtgärdernas riktighet
och kan hålla mannen, herr X, om ryggen.” CTS HI:45 (RA).
Brev från Sällfors till G. Klemming (LM E) 27/10 1938, CTS HI:31 (RA).
Nyströmer knöts även till Besparingsberedningen och var därmed en av dem som tillsammans med Sällfors
försökte introducera tayloristiska arbetsutformningsprinciper i den socialdemokratiska folkhemsstaten.
Besparingsberedningen (1943: 129).
Föredrag av kontorschefen vid Thule-bolagen Bertil Nyströmer vid Ekonomklubbens årsmöte i Stockholm
den 7/5 1938: ”Kontorens rationalisering och dess inverkan på personalen”, s. 2f, 6. CTS HI:45 (RA).
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 14. CTS HI:45 (RA).
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 13, 17, 19. CTS HI:45 (RA).
”Eftersom de flesta som sköta kontorsmaskiner äro kvinnor”, konstaterar han till exempel i förbifarten, ”bör
skötseln och användningen icke vara beroende av muskelstyrka.” Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben
1938, s. 11. CTS HI:45 (RA).
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 11. CTS HI:45 (RA).
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Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 8-11. CTS HI:45 (RA). Förbudet att avskeda gifta kvinnor
kom året efter Nyströmers anförande, år 1939. Jfr Wikander (1991:42). Motståndet mot gifta kvinnors rätt till
lönearbete var särskilt stort under mellankrigstiden, inte minst inom försäkringsbolag och banker. Karlsson &
Wikander (1987: 74f). Mer om motståndet i Frangeur (1998) och Neunsinger (2001).
”Föredrag [om Thule] den 13 december 1940 för ett antal inbjudna direktörer från svenska försäkringsbolag
och generalagenter för utländska bolag”, s. 9. CTS HI:45 (RA). Jfr Wikander (1991: 41) och Greiff (1992:
402).
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 22, 30f. CTS HI:45 (RA). Jfr Karlsson & Wikander (1987:
74).
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 31-34. Citat s. 34. CTS HI:45 (RA).
Brev från Sällfors till O. Graf 8/8 1939, CTS HI:32 (RA).
”Föredrag [om Thule] den 13 december 1940 för ett antal inbjudna direktörer från svenska försäkringsbolag
och generalagenter för utländska bolag”, s. 11f. CTS HI:45 (RA).
”Rationalisering av kontorsarbete”, föredrag av kontorschef [Thule] Gösta Richert 19/4 1944, s. 7f. CTS
HI:45 (RA).
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 23. CTS HI:45 (RA). Yrkesinspektris Ida Fischer (1938:
644) hade mycket svårt att föreställa sig att den höga arbetstakten vid de löpande banden på Batas
skofabriker i Zlin ”skulle passa våra svenska arbetare”. En mycket liten andel av arbetarna på Bata-verken
höll ut med arbetstempot i mer än fem år, menade Rudolph Philipp (1946) i sin recension av Sällfors (red.)
Handbok i industriell driftsekonomi och organisation (1945) i den syndikalistiska Arbetaren 9/7 och 10/7
1946. År 1928 gav Philipp ut en tjock bok om skofabrikanten i Zlin, Europas Henry Ford, med titeln ”Der
unbekannte Diktator Bata”.
Sällfors (1943b: 14). Målsättningen hos den tyska organisationen Schönheit der Arbeit, ”att åstadkomma
billiga vackra och ändamålsenliga standardskrivbord”, var en bland inspirationskällorna. Föredrag av
Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 24, 29. CTS HI:45 (RA).
Föredrag av Nyströmer, Ekonomklubben 1938, s. 23f. CTS HI:45 (RA).
Jfr Hirdmans (1993) studie av, inte arbetsgivares utan politikers försök att lägga det ”lilla livet” till rätta.
Gramsci (1982: 302f).
Sporten fungerade som ett slags substitut för den patriarkaliska auktoritet som gick förlorad i takt med att
företagen blev större, arbetsuppgifterna mer differentierade och personalstyrkan mer heterogent sammansatt.
Conradson (1988: 112).
Yrkesinspektionens med fleras årsberättelser, Yrkesinspektrisens årsredogörelse (1938: 51), i Riskförsäkringsanstalten Arbetarskyddsbyrån/Arbetarskyddsstyrelsen 1890-1948, E4A:45 (RA).
Tanken var att underlätta hemarbetet, ”så att en moder som fått sitt första barn och själv skall sköta sitt
hushåll ej skall finna det vara alltför tröttsamt att både sköta detta och barnet och sålunda ej ha lust att
bidraga ytterligare till folkökningen i landet”. Föredrag av Sällfors vid Svenska Kommunal Tekniska
Föreningens årskongress 1943: ”Arbetsstudiernas mål och medel”, s. 9. CTS HI:24 (RA).
Sällfors (1947: 400). ”Glas, porslin och bestick (kniv, gaffel och sked) äro tre med måltiden
sammanhängande husgerådsgrupper”, fortsätter Sällfors (1947: 401), som borde vara ”ändamålsenliga,
hållbara, vackra och prisbilliga serievaror”.
Hagberg (1986: 199, 229ff); Hirdman (1993: 190, 206ff); Lövgren (1993: 105ff, 110f).
Sällfors (1943a: 4f).
Sällfors (1947: 400f). Jfr Lövgren (1991: 150).
Jfr Hagberg (1986: 197) och Hirdman (1993: 225).
Grönberg (2006: 94). Citat av Sällfors från ett tackbrev – för en etsning, ”Plåtslagare”, av Uno Stallarholm
(1894-1974) – till direktionen för Maskinaktiebolaget Karlebo 31/12 1932, CTS HI:31 (RA).
År 1978 fanns 31 av de drygt 200 konsultationsrapporter som Sällfors ansvarade för under åren 1929-1939
tillgängliga för De Geer (1978: 107f), hos Sällfors änka Louise (1905-1991). Idag saknas även dessa
rapporter. Inget av Sällfors material finns längre kvar inom släkten. Telefonsamtal med Bo Sällfors 13/12 och
20/12 1994.
Året då brevkontakten togs redovisas inom parentes. Korrespondens i CTS HI:30-37 (RA).
Sällfors (1943b: 5). När rationaliseringsidéerna omsätts i praktik produceras det ett bra källmaterial, jfr not
21.
Jag kommer att göra arbetslivshistoriska fallstudier och mer i detalj undersöka hur arbetsprocessen förändrades på några av de arton listade företagens kontor, bland annat Thule och Höganäs Billesholms AB.
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Vid sidan av kontakterna med Industribyrån AB ingick Höganäs Billesholms AB också, tillsammans med 36
andra industriföretag, i den intensivundersökning 1937–1938 som Sällfors höll i inom ramarna för Rationaliseringsutredningen (1939: 529).
Grönberg (2006: 109f). Jämför även satsningarna i Tyskland inom Kraft durch Freude (se ovan).
”In fact, Norton Company paternalism had deep Swedish roots […] by seeking systematically to follow the
Höganäs model […] Norton Company received widespread recognition as a pioneer in what to be called
’welfare capitalism’”. Estus & McClymer (1994: 77-96, citat 79, 85, 95). Jfr Hardenby (1996: 56ff).
Besparingsberedningen (1943: 86f, 129). Jfr Sällfors (1943b: 5).
Jfr Heckscher (1952: 187, 190), Nybom (1980: 136) och Torstendahl (1991: 120ff).
Sällfors (1943b: 9). Om arbetsstudier på Riksbanken (sedelräkningsavdelningen) år 1942 i CTS HI:56 (RA).
Riksförsäkringsanstalten, Tullverket och Riksbanken lämpar sig för fallstudier. Här finns det dels redan gjord
forskning om de kvinnliga statstjänstemännens arbetsvillkor (Nilsson 1996) och dels bra material bevarat
från Sällfors egna undersökningar.
Heckscher (1952: 185f).
Nybom (1980: 151, citat 155).
De Geer (1995: 189). Jfr De Geer (1978: 239f) och not 2.
Andersson (1943: 110).
Lindblom (1943a: 28).
Lindblom (1943b: 15).
Sällfors (1943c: 6) Min kursivering. I Sällfors arkiv ligger KKF:s första remisskrivelse tillsammans med en
”PM rörande litteraturstudier” som tar upp studier om typiska kvinnliga och manliga egenskaper (7 av 12
böcker utgörs av tysk forskning), i CTS HI:45 (RA).
Kessler-Harris (2007: 8).
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Kan man lära ungdomar demokrati?
Statlig ungdomspolitik och frivilliga organisationer
Tobias Harding
tobias.harding@liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings Universitet

Statsbidrag till ungdomsorganisationerna har funnits sedan 1954. Ett stöd till barns och
ungdomars fritid på egna villkor tycks har varit väl använda pengar för barnen och ungdomarna själva – samt för ett demokratiskt samhälle med stort behov av aktiva medborgare. 1

I svensk ungdomspolitik – som till exempel i det ovan citerade betänkandet Fritid på lika villkor (SOU 2009:28) – anses möjligheten att arbeta i frivilliga organisationer dana ungdomar
till ”aktiva medborgare”. Denna inställning får nog sägas vara typiskt för hur stödet till ungdomsorganisationerna uppfattas, både av organisationerna själva och av berörda politiker och
tjänstemän. Till skillnad från äldre formuleringar av liknande tankar väljer utredningen dock
att undvika ordet ”fostra”. Detta anses nämligen tillskriva ungdomarna en allt för osjälvständig roll. Trots att tanken är att politiken ska stödja barns och ungas utveckling i viss riktning –
göra dem till ”aktiva medborgare” – är inte minst självständigheten ett bärande element i denna form av bildning. 2
I det här kapitlet spårar jag tankefiguren ytterligare ett sekel tillbaka i tiden för att sedan
analysera den etablerade ungdomspolitikens syn på frivilliga organisationer. Till sist diskuterar jag hur några idag framgångsrika relativt nya organisationer formats i relation till dessa
förhållanden. Diskussionen gäller i första hand Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok), men jag tar även upp det muslimska studieförbundet Ibn Rushd, Piratpartiet och dess
ungdomsorganisation Ung Pirat. Exemplen antyder att tanken att nya media och fritidsvanor
hotar frivilligorganisationen som form åtminstone är en överförenkling. Samma sak tycks
gälla åsikten att den skulle passa illa för ungdomar och invandrare. Därmed inte sagt att omfattande förändringar inte pågår i föreningslivet. Förändringen beskrivs dock kanske bättre i
termer av en omtolkning, eller översättning, av föreningsformen till nya sammanhang än som
en tillbakagång för det frivilliga engagemanget som sådant. Ryktet om föreningsformens död
tycks överdrivet. I denna process utgör såväl den nya kontexten som de institutionaliserade
förutsättningarna och formerna viktiga faktorer som behöver studeras ytterligare. I synnerhet
de senare förstås kanske bäst i ljuset av sin historia.

Förhistoria: Civilsamhället som medborgarbildning
Att den frivilliga organiseringen har en viktig roll att fylla i en demokrati är en tanke som går
tillbaka åtminstone till den moderna demokratins gryningsskede. Numera är en av de vanligaste referenserna på området den amerikanske statsvetaren Robert D. Putnam. Uppfattningen
torde idag vara väletablerad, inte minst i amerikansk statsvetenskap. Som kommentar till amerikansk demokrati kan tanken spåras tillbaka till den franske adelsmannen Alexis de Tocquevilles inflytelserika skildring Demokratin i Amerika från 1830-talet. Där beskriver han bland
annat sammanslutningarnas avgörande roll i byggandet av (för att låna en formulering från
Putnam) en fungerande demokrati. Tocqueville var övertygad om att den historiska utvecklingen på gott och ont gick mot demokrati och jämlikhet. Hans iakttagelser gäller emellertid
inte för demokratier i största allmänhet. Vad som intresserade honom var istället USA:s funJohan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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gerande demokrati, att jämföra med exempelvis franska revolutionens instabila och mer kaotiska. Demokratin i Amerika är i den meningen en optimistisk bok och i grunden positiv till
såväl det amerikanska samhället som demokratins potential som samhällssystem. Bokens
syfte tycks vara att hjälpa Frankrike att lära av det amerikanska exemplet och därigenom undvika att upprepa sina egna misstag. 3 Det kanske inte är helt överraskande att dess läsekrets har
varit större i USA än i Frankrike.
I korthet såg Tocqueville en dubbel roll för sammanslutningarna. Å ena sidan fostrades individen i förmågan att organisera sig i grupp och agera med hänsyn till sina medmänniskor. Å
andra sidan utgjorde de självständiga sammanslutningarna en motvikt mot den statliga centralmakten. Den förstnämnda uppfattningen har föregångare ännu längre tillbaka. Inte minst
Aristoteles beskrev politik som en form av erfarenhetsbaserat kunnande. Han tänkte sig dock
att detta var en erfarenhet man skaffade sig i statsstatens politiska liv. Själva föreställningen
om frivilliga organisationer skilda från staten är nära förbunden med den borgerliga offentlighetens uppkomst. Den normativa tanken att motvikter mot staten skulle vara önskvärda kan
också läsas i detta ljus, även om den hos Tocqueville även pekar tillbaka mot tiden före den
moderna staten. 4
Redan ett par decennier efter det att Tocqueville publicerade Demokratin i Amerika kunde
man i Sverige se organisationer baserade på idén om de bildande effekterna i att leda – eller
åtminstone delta i ledarskapet i – frivilliga sammanslutningar. Sådana bildades bland annat
för att förbereda nya grupper i samhället för det medinflytande de skulle komma att få genom
demokratins, av allt att döma väntade, införande. Idéhistorikern Frans Lundgren beskriver
verksamheten i så kallade bildningscirklar i 1850-talets Sverige. Dessa var bildade av borgerliga liberaler i syfte att bidra till höjandet av arbetarnas bildningsnivå. Det ansågs viktigt att
arbetarna själva var representerade i organisationernas styrelser och därmed kunde ta del i
verksamhetens utformning. Detta var i samtiden en kontroversiell lösning. Hade arbetare
verkligen den nödvändiga nivån för att ta ansvar för sådana uppdrag, eller riskerade man att
cirklarna blev forum för agitation mot den bestående ordningen? Syftet med cirklarna ansågs
sällan vara politiskt av de som bildade dem. Däremot ingick väntade fostrande och modererande effekter, något som uppenbarligen inte ansågs vara politiskt. Detta kan möjligen tolkas
som att dags- eller partipolitisk neutralitet ingick i förutsättningarna. Det från Tyskland importerade bildningsbegreppet innehöll på en gång ett krav på självkontroll (som Lundgren i
Michelle Foucaults anda läser in i ett större system för social kontroll) och en kompetens att ta
en vuxens ansvar för sitt eget liv. 5
Cirklarna var, för att använda ett mer modernt språkbruk, en skola i demokrati, men också
föreställda skilda ifrån den demokrati som utövades i samhället omkring dem. Liksom amerikanerna representerade framtiden för Tocqueville, representerade arbetarna framtiden för
bildningscirklarnas grundare. Dessa föreställningar om verksamhetens effekter påminner i
hög grad om de som Aristoteles och andra antika tänkare menade att det politiska livet i statsstaterna hade på den aktive medborgaren. 6 Medan det aktiva deltagandet i statsstatens politik
var ett egensyfte för Aristoteles handlade deltagandet bildningscirklarna om att bilda arbetarna för det ansvar som de skulle komma att axla som medborgare i en nationell demokrati. 7
Vissa av de egenskaper som bildningscirklarna uppvisade skulle med tiden bli grunddrag i det
svenska föreningslivet: en tanke om en demokratisk organisation som i sig hade bildande effekter som ett slags skola i ansvarstagande och demokrati, och som samtidigt organiserade
människor i vad som uppfattades som meningsfulla och bildande fritidsaktiviteter. Sambandet
mellan aktivitet och organisationsform har senare blivit bärande i den svenska folkbildningens
kunskapssyn. 8 I ungdomspolitiken skulle däremot organisationsformen bli det avgörande
draget.
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Den svenska frivilligorganisationen
Med tiden skapades den organisationsmodell som skulle bli den dominerande i det svenska
föreningslivet, både när det gäller ungdomsorganisationer och andra folkrörelseorganisationer. I denna modell kännetecknas organisationerna av ett flertal drag. De består typiskt sett av
en riktäckande nationell organisation som delas in geografiskt i distrikt, oftast med gränser
som motsvarar länsindelningen. Distrikten består i sin tur (ibland med ytterligare mellanliggande nivåer) av lokalföreningar som även de är geografiskt avgränsade. Lokalföreningarna
baserar sig slutligen på individuellt medlemskap. Vem som helst kan (med få undantag) bli
medlem i en lokalförening och varje medlem har en, och endast en, röst vid föreningens årsmöte. Föreningsdemokratin grundar sig på ett medlemskap som är frivilligt, öppet, jämlikt
och individuellt. Organisationens totala medlemsantal är ofta mycket stort. I synnerhet lokalt
utgör medlemmarnas frivilliga och ideella (i meningen obetalda) arbete merparten av det arbete som sker i organisationen. Frivilligorganisations roll i demokratin brukar dock i första
hand anses vara att artikulera ett stort antal medlemmars vilja eller intressen.9 Naturligtvis
finns det undantag ifrån denna modell, men det kan ändå hävdas att den är den dominerar
svenskt föreningsliv, även om den i praktiken sällan har varit så dominerande som man skulle
kunna tro att döma av hur föreningslivet uppfattats i den statliga politiken. Inte minst den omfattande mängd arbete som vid sidan av den artikulerande rollen utförs i föreningslivet har
ofta ignorerats i svensk diskussion. 10
Ett särfall som fått stor betydelse, inte minst för politiken och för det övriga föreningslivet,
är studieförbunden. Dessa bildningsorganisationer kan ses som ännu ett typiskt drag i det
svenska organisationslivet. I stort sett alla de etablerade riksorganisationerna är medlemmar i
– eller åtminstone i nära samarbete med – något av de idag nio studieförbunden (tio om man
räknar SISU, idrottsrörelsens något annorlunda organiserade studieförbund). Dessa kan ses
som nationella metaorganisationer där andra riksorganisationer är medlemmar. Denna organisationsform har funnits etablerad sedan 1900-talets början. 11
Dessa nya föreningsformer skiljde sig på flera punkter ifrån de som existerade tidigare under 1800-talet och dessförinnan. Den svenska föreningsfriheten är i sig en del av den borgerliga offentlighet som byggdes upp under denna tid. Friheten att starta föreningar utan tillstånd
var något av en nyhet. Äldre organisationer existerade inte oberoende av staten. Etablerade
organisationer som skrån, gillen och ordenssällskap existerade i kraft av att kungen och andra
myndighetspersoner stadfäst dem. Möjligheten att grunda ekonomiska organisationer som
aktiebolag och ekonomiska föreningar utökades med den tilltagande näringsfriheten. I slutet
av 1800-talet diskuterades även möjligheten att stifta en lag om ideella föreningar. Någon
sådan har emellertid aldrig stiftats. Istället etablerades i praxis att ideella föreningar utgör
rättssubjekt även utan att ha registrerats. Allt som krävs är ett konstituerande möte och minst
två medlemmar. Den ideella föreningen framstår idag som den juridiska person som är i särklass lättast att grunda, 12 något som inte minst blir tydligt när det gäller ungdomars föreningsverksamhet. Det är, som vi ska se, till och med så att omyndiga tonåringar som förtroendevalda i en ideell förening kan göra rättshandlingar som de inte har möjlighet att göra som privatpersoner. 13
Frivillighet och ideellt arbete är utmärkande drag hos denna typ av organisationer. Frivilligheten kan också anses vara det som skiljer dem ifrån marknadens och den offentliga sektorns organisationer. Jag kommer i det följande att tala om dem som ”frivilligorganisationer”.
Staters innevånare och medborgare har visserligen rättigheter, men de är också underkastade
lagar och regler som inte är frivilliga. De har heller ingen möjlighet att undkomma staten utan
att förflytta sig till en annans stats territorium, om ens då. Marknaden rymmer i jämförelse
med staten mindre tydliga inslag av tvång (en definition av stat är trots allt att det är en aktör
som innehar monopol på legitimt våld inom sitt territorium). Frivilligheten i vinstdrivande
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företag och frivilligorganisationer är emellertid av olika karaktär och förhåller sig olika inte
minst till ekonomisk makt och juridiska skyldigheter. Sociologerna Ahrne, Boström och Forsell delar in frivilligheten i tre aspekter:
1. ”[V]alet att bli medlem eller inte är det första ledet i frivilligheten.”
2. ”[A]tt en medlem frivilligt kan delta i alla organisationens aktiviteter”.
3. ”[A]tt det finns en överensstämmelse mellan det individuella motivet för medlemskap och
organisationens verksamhet/mål.” 14
I synnerhet de två första punkterna kan kännas igen i tros- och livsåskådningsforskaren Johan
von Essens studie av varför människor arbetar ideellt (som är den term han använder) inom
miljörörelsen, idrottsrörelsen och socialt arbete. Han urskiljer tre huvuddrag i vad hans 40
ideellt engagerade intervjupersoner uppfattar som ideellt arbete: det är oavlönat, det är frivilligt, och insatsen ger meningsfulla konsekvenser för någon annan. Det ideella arbetet tycks
definierat i motsats till det avlönade, som för intervjupersonerna ofta inte bara är görs för lönens skull utan även upplevs som både påtvingat och egennyttigt. Altruismen i det ideella
arbetet ska dock inte tolkas som att de inte känner att de får ut någonting av det, tvärtom. Förhållandet är dock paradoxalt på så vis att de menar sig få ut någonting av det just på grund av
att specifika positiva konsekvenser för dem själva inte är syftet med arbetsinsatsen. 15
”Överensstämmelse mellan det individuella motivet för medlemskap och organisationens
verksamhet/mål” är särskilt relevant i förhållande till organisationens förmåga att artikulera
medlemmarnas vilja och intressen. Det är värt att notera att sambandet mellan organisationens
och medlemmarnas åsikter hänger samman med den i Sverige sedan länge dominerande uppfattningen att frivilligorganisationernas huvudsakliga samhälleliga funktion är att artikulera
medlemmarnas vilja eller intressen. Det är alltså inte verksamheten som antas motivera medlemskapet, ett antagande som kanske inte är rimligt ens i Sverige. Civilsamhällesforskarna
Wijkström och Lundström konstaterar att det på intet sätt är självklart globalt. Tvärtom hänger det samman med föreställningen om att välfärden är statens uppgift. Även i Sverige bedrivs
dock en betydande mängd verksamhet inom den frivilliga sektorns organisationer, 16 något
som inte minst gäller ungdoms- och fritidsorganisationer. Huvudskälet till medlemskap i till
exempel en schackförening är knappast att man vill bidra till att en ideologi eller åsiktsriktning skall artikuleras i samhällsdebatten. Snarare kan man anta att de politiska linjer som sådana organisationer ibland driver är motiverade utifrån verksamheten och syftar till att förbättra förutsättningarna för dennas bedrivande.
Detta ska emellertid inte tolkas som att det svenska civilsamhälle som etablerades genom
föreningsfriheten ens från början innebar något totalt oberoende från staten. Istället etablerades nya samband mellan stat och frivilligorganisationer. När ABF grundades 1912 var
organisationsformen enligt idéhistorikern Per Sundgren en direkt följd av det bidragssystem
baserat på studiecirklar som införts 1910. Detta var i sin tur resultatet av en utredning som i
stor utsträckning var ett verk av bildningsförespråkaren Oscar Olsson; själv en ledande representant för nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. 17 Folkrörelsernas organisering hade alltså redan då börjat gå hand i hand med utformningen av statens politik gentemot dem. Detta är
ett drag som med tiden blivit allt mer utvecklat. Frivilligorganisationerna har under 1900-talet
fått direkt inflytande över de myndigheter som verkar inom de för dem relevanta politikområdena. Samtidigt finansieras organisationerna i ökande grad genom offentliga anslag vars
konstruktion utövar direkt inflytande över deras organisation. 18
Frivilligorganisationerna är emellertid inte enbart formade i samspel med nationalstaten i
dess egenskap av stat. Man kan också se nära samband med nationen som föreställd gemenskap. Vi har redan sett hur medlemskapet kan ses som en fostrande förberedelse inför medborgarskapet. Föreningens demokratiska gemenskap blir således en mikrokosm för nationalstatens nationella demokratiska föreställda gemenskap. Sambandet går emellertid längre: föreningarna ingår i riksorganisationer som geografiskt sammanfaller med nationens territorium.
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Riksorganisationens medlemmar är idealtypiskt sett bosatta i hela Sverige och bara i Sverige.
I dagens bidragssystem är det ofta uttalat att riksorganisationen bör omfatta hela det nationella
territoriet, medan medlemmar bosatta i utlandet visserligen är tillåtet men inte utgör grund för
offentliga bidrag. Liksom nationalstaten består av län och kommuner består riksorganisationen av distrikt och lokalföreningar vars gränser ofta sammanfaller med den administrativa
indelningen. Dessa förhållanden blir därmed en del av den aktive medlemmens livsvärld. Liksom så många andra banala förhållanden kan de, som Michael Billig19 beskrivit, internaliseras
och ligga till rund för en nationsuppfattning. Tillsammans med den politiska erfarenhet som
frivilligorganisationernas egenmakt medförde gör dessa aspekter det föga förvånande att
medlemskap och aktivitet i dessa från 1800-talet och framåt ansetts ha personlighetsdanande
aspekter lämpade för att dana nya medborgare till nationalstaten Sverige.

Ungdomspolitiken: Medborgarbildning för framtidens medborgare
Vid 1900-talets mitt vad arbetarrörelsens organisationer etablerade delar av samhället. Socialdemokratiska Arbetarpartiet var stabilt som regeringsparti och LO hade etablerat sig om en
central aktör på Saltsjöbadsandans arbetsmarknad. ABF och folkhögskolorna hade redan
börjat integreras i det offentligfinansierade utbildningssystemet. Det var inte längre i första
hand arbetarna som var i behov av att fostras till medborgare. Redan under mellankrigstiden
hade ungdomarna börjat diskuteras politiskt. Kanske har ungdomen alltid hört till den politiska dagordningen. Som Erling Bjurström påpekat har emellertid moderniteten ett särskilt
kluvet förhållande till den. Å ena sidan representerar ungdomarna en framtid som i framåtskridandets anda uppfattas som ljus och lockande. Ungdomskulturen kan därför användas som
indikator för att förutse tidsandans växlingar. Ungdomsrörelser anses på ett liknande sätt bära
förändringens vindar och driva samhället framåt genom radikalism och ifrågasättande. Å
andra sidan fortlever den traditionella tropen om ungdomens förfall som ett hot mot samhällets bestående värden och ungdomskulturen som ett tecken på sedernas förfall. 20
Mellankrigstidens ungdomspolitik hade rört ungdomarnas liv i allmänhet. På 1950-talet
skildes ungdomspolitiken emellertid ut som eget politiskt område. Det är troligen denna
politik man syftar på i citatet som inleder detta kapitel. Mer exakt skapades ett politiskt område som fokuserade på ungdomars fritid. Denna politik tog sig två huvudlinjer: å ena sidan
stödet till frivilligorganisationernas ungdomsverksamheter och å andra sidan uppbyggnaden
av öppna kommunala verksamheter för de ungdomar som inte var medlemmar i föreningar.
Det är den förstnämnda kategorin som är ämnet för detta kapitel. Indelningen antyder att det
är denna grupp som uppfattades som den i normativ mening mest önskvärda. Ungdomarna i
denna grupp hade genom sitt föreningsmedlemskap gjort sig förtjänta av ett visst mått av
autonomi. Liksom i bildningscirklarna i mitten av 1800-talet var det denna autonomi som
tänktes möjliggöra föreningsmedlemskapets demokratifostrande effekter. Det var ansvaret för
den egna verksamheten som födde den moraliska resningen att ta detta ansvar. Detta egna ansvar gjordes följaktligen till en av grundpelarna i ungdomspolitiken. 21 Det är också detta som
citatet syftar tillbaka på: principen att ungdomsorganisationerna ska skiljas från de vuxnas
organisationer för att därigenom möjliggöra för ungdomarna att själva ta ansvar för sin egen
organisering.
Samtidigt organiserades ungdomsorganisationerna efter de etablerade förebilderna. Bildningscirklarnas partiella ledningsansvar var inte längre något alternativ. Den organisatoriska
autonomin hade blivit en allmänt accepterad norm och ingick i det organisationskoncept man
nu ville att ungdomarnas aktivitet skulle lära dem, om än under bidragsgivande myndigheters
och moderorganisationers uppsikt. I flera fall knöts organisationerna nämligen som ungdomsförbund till etablerade organisationer för vuxna, som till exempel de politiska partierna. Liksom sina förebilder organiserades de i riksförbund, distrikt och lokalföreningar baserade på
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öppet och frivilligt medlemskap samt på frivilligt och ideellt arbete. Kraven på öppenhet och
demokrati kvarstår fortfarande i Ungdomsstyrelsens bidragsregler. Förekomsten av riksförbund, distrikt och lokalföreningar är avgörande för att få bidrag på respektive nivå. Det var
mängden engagerade ungdomar som var avgörande – inte vad de ägnade sig åt. Det offentliga
stödet till dem har allt sedan efterkrigstiden baserat sig på kvantitativa mått, i allmänhet på
antalet medlemmar, men på senare år främst på den kvantifierade mängden aktivitet. Att bidragsformerna bidrar till en ökad likformighet (isomorfi) i organisationsformen kan det knappast råda något tvivel om. I bidragssystemet premieras organisationsform och kvantitet, inte
innehåll. Även medlemmarnas ålder är väsentlig i den ungdomspolitiska bidragsgivningen; 22
det är ungdomarna som behöver fostras, inte (längre) de vuxna.

Kris i demokratifrågan?
Det är i stora drag så som systemet har sett ut sedan efterkrigstiden. Ungdomarna har varit
samhällets framtidshopp; åtminstone då de bildats politiskt i ungdomsorganisationer organiserade efter förebild av de vuxnas organisationer och därmed enligt grundprinciperna frivilligt, öppet, demokratiskt och nationellt. Med nittonhundratalets slut nalkades emellertid ett
nytt problem. Under nittiotalet sjönk medlemstalen i de etablerade frivilligorganisationerna
allt kraftigare. Denna minskning har fortsatt under 2000-talet. I den stora Demokratiutredningen engagerades strax före sekelskiftet ett stort antal forskare för att förklara fenomenet. I
det senaste decenniets diskussioner kring detta har man ofta hänvisat till Putnams undersökningar av demokratin i Amerika och Italien. Putnam verkar i mångt och mycket i Tocquevilles anda men betonar föreningarnas värde för samhällets sammanhållning, konsensusdimensionen, snarare än konliktdimensionen i Tocquevilles tänkande. Den viktigaste slutsatsen
som hans svenska efterföljare tycks ha hämtat ifrån honom var dock inte förklaringen till vad
han beskrev som det minskande sociala kapitalet i samhället, utan den omfattande betydelse
som detta gavs i en demokratisyn där föreningsaktiviteten utgjorde en av grundpelarna för
demokratin, inte minst på grund av den legitimerande roll som frivilligorganisationerna spelar
inom ramarna för Sveriges korporativa system. 23
Slutsatsen var alltså inte så mycket en förklaring till problemet som den att det måste åtgärdas. Under en period hade Sverige en demokratiminister med uppdraget att stärka det demokratiska deltagandet. Margot Wallström har haft ett liknande uppdrag på EU-nivå. De senaste åren har ökningar i de statliga anslagen till folkbildningen även motiveras bland annat
med behovet av att öka deltagandet och det medborgerliga engagemanget. 24 Också i ungdomspolitiken har denna målsättning fått återverkningar. Att minska den nedåtgående trenden
och öka engagemanget framstår idag som en central målsättning för politiken.
När föreningsformens framtid på senare år beskrivits i utredningar inom olika politikområden återkommer emellertid också den mer hoppingivande beskrivningen att ungdomar inte
nödvändigtvis är mindre engagerade än tidigare generationer, men att de väljer att engagera
sig på nya sätt. Detta märks inte minst i Demokratiutredningen, men också i till exempel
Folkrörelseutredningens betänkande från 2007 och i Kulturutredningens betänkande i februari
i år. Perspektivet knyter an till forskning som beskriver hur civilsamhällets organisationsformer förändras i riktning mot att bli allt mer instabila, tillfälliga och nätverksbaserade. Ungas
politiska engagemang sker inte i etablerade medlemsorganisationer utan i mer lösliga och nätverksbaserade nya sociala rörelser och i enfrågerörelser. Detta kan knytas samman med beskrivningar av fritidens förändring i riktning bort ifrån de fritidsnöjen som organiserats av de
etablerade fritidsorganisationerna. Istället för traditionella sporter ägnar sig allt fler åt kommersiella träningsformer. För att alludera på Putnamns berömda bok Bowling Alone så är det
kanske inte så att de tränar spinning ensamma, men det gör det inte nödvändigtvis inom ramarna för en ideell förening eller riksorganisation. Inte heller har TV:en samma betydelse för
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dagens unga som de hade när Putnam pekade ut den som en bidragande faktor till samhällets
sjunkande sociala kapital. Istället bidrar Internet till en ny uppgång för mer eller mindre sociala medier. 25
Forskningen om det civila samhället iakttar en rörelse bort ifrån de stora stabila massorganisationer som tidigare har karaktäriserat Sverige, men också en utveckling som kan kännas
igen ifrån andra länder, inte minst de anglosaxiska. Massorganisationerna går tillbaka. Istället
framträder mindre och mer professionella, men fortfarande icke-statliga, organisationer,
ibland i stiftelseform. Det ideella engagemanget kommer till uttryck inte främst hos aktiva
medlemmar, utan hos sympatisörer, stödmedlemmar, volontärer, donatorer och andra grupper
som saknar såväl direkt inflytande över organisationen som stabil koppling till den. 26 Inflytandet består i möjligheten att välja bort den. Situationen blir därmed mer marknadsliknande.
Samtidigt hämtar organisationerna större intryck av former och metoder från näringslivet.
Sociologen Apostolis Papakostas beskriver detta som att det inte är medlemmarna som har
vänt sig ifrån frivilligorganisationerna, utan organisationerna som har vänt sig ifrån sina medlemmar. Professionaliseringen innebär mer organisation – för färre och medlemmar, med
mindre möjlighet att påverka. 27

Folkrörelseorganisationer i nätverkens tid
Mycket tyder på att även den här bilden är förenklad. Det är till exempel inte alltid så att de
nya sociala rörelserna organiserar sig oberoende av etablerade institutioner. Detta framgår till
exempel av Henrik Nordvalls studier av sociala forum organiserade inom, eller i samarbete
med, ABF. De forum som utgör fokus för mycket av det som sker inom de nya sociala rörelserna i dagens Sverige tycks inte sällan ske i lokaler och med resurser tillhandahållna av
Arbetarnas Bildningsförbund. Såväl ABF som de sociala forumens organisatörer tycks uppfatta detta som i enlighet med sin ideologiska linje. Enligt Nordvall bör detta heller inte läsas i
termer av en ”gammal” organisations kooptering av en ”ny” rörelse, utan snarare som en rörelse som existerar både innanför och utanför ABF:s gränser. Organisationsformen verkar alltså vara både ny och gammal. 28
Inte heller tycks riksorganisationer av den etablerade svenska modellen vara omöjliga att
bygga upp idag. Ett av de främsta exemplen på detta torde vara Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok). 29 Detta är idag Sveriges största ungdomsorganisation, med över
70 000 medlemmar, verksamma huvudsakligen i mer eller mindre nya fritidsaktiviteter, som
rollspel, paintball, lajv och datorspel. Sverok grundades 1988 och blev bidragsberättigad ungdomsorganisation 1992. Då hade man 3 000 medlemmar. Andra exempel på ungdomsorganisationer som byggts upp från grunden under denna period är Sveriges Unga Muslimer och
landets idag största politiska ungdomsförbund, Piratpartiets ännu relativt ouppmärksammade
ungdomsförbund Ung Pirat, som i skrivande stund uppger sig ha 21 944 medlemmar, att jämföra med drygt 9 100 i MUF och drygt 5 400 i SSU. 30
Sverok har alltid varit en organisation driven av stora mängder ideellt arbete (i meningen
frivilligt obetalt arbete). Drivkraften bakom riksorganisationens bildande måste dock beskrivas i andra termer. Läser man de första årens nummer av medlemstidningen Signaler från Sverok finns det ett mål som överskuggar alla andra: att få ihop de 3000 medlemmar som då
krävdes för att få status som bidragsberättigat riksförbund. Det främsta argument som användes var hela tiden statsbidraget. Målet uppnåddes redan 1992. Några år senare stabiliserades
medlemstalet runt 20 000 medlemmar och stannade där i nästan ett decennium. Vid sidan stöden som ungdomsorganisation har föreningar i Sverok ända sedan starten också fått intäkter
genom samarbeten med bland annat studieförbund. I de flesta fall tycks detta ursprungligen ha
motiverats genom möjligheten att få tillgång till ytterligare resurser för den egna verksamheten. Åtminstone sedan 1999 har förbundet emellertid arbetat för att få en mer aktiv roll i
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studieförbundssammanhang. Liksom när det gäller bildandet av föreningar handlar Sveroks
interna informationen om folkbildning ofta om hur existerande verksamhet kan organiseras
som studiecirklar. Samtidigt talar man också om ett utbildningsbehov som inte kunnat fyllas
av existerande studieförbundsverksamhet. I en utredning från 1999 talar man om möjligheten
för Sverok att grunda eller ombildas till ett nytt studieförbund. Efter flera försök i den
riktningen har man emellertid valt att istället bli medlem i Studiefrämjandet. 31 Man har alltså
länge strävat efter att i likhet med andra riksorganisationer delta i studieförbundens
verksamhet. Samtidigt har man också strävat efter ett självstyre i förhållande till andra
organisationer, helt i linje med den etablerade ungdomspolitiken.
Samtidigt som de ekonomiska motiven ofta varit centrala finns i Sverok också en stark
tonvikt på det ideella arbetets betydelse, bl.a. i form av en tydligt märkbar norm att viktiga
uppgifter inte bör läggas på anställda. På alla nivåer baseras verksamheten i Sverok på ideella
insatser. På distriktsnivå finns i dagsläget inga anställda alls, på föreningsnivå endast undantagsvis. På riksförbundet finns i skrivande stund tolv personer anställda. Sverok har därmed,
med god marginal, det lägsta antalet anställda per medlem av alla svenska ungdomsorganisationer (i andra änden av skalan finner man de politiska organisationerna). Istället bedrivs
verksamheten ideellt av föreningsmedlemmar, styrelseledamöter och i olika arbetsgrupper
knutna till distrikts- och förbundsstyrelse. De organisatoriska lösningarna kan skilja sig från
förening till förening, de ideellt arbetande medlemmarnas dominans tycks emellertid allmängiltig. 32 Därmed skiljer sig Sverok både ifrån den rådande trenden och ifrån mer etablerade
organisationer. Möjligen kan detta relateras till en låg medelålder på förtroendevalda som
innebär att de befinner sig i en livsfas då tidskrävande ideellt engagemang i större utsträckning är möjligt. Å andra sidan uppfattas just ungas intresse för föreningsmedlemskap i andra
sammanhang ofta som låg.
Jämför man med von Essens tidigare nämnda beskrivning av ideellt arbete anar man här
både skillnader och likheter. Sverok uppvisar som vi sett en tydlig betoning på arbetets oavlönade karaktär. En vanlig tolkning är också att frivilligheten spelar en stor roll för många
aktiva, här ställd i motsats till skola och arbetsliv, som i denna tolkning framstår som mindre
frivilliga. 33 Den vanligast förekommande motiveringen till arbetet är emellertid att det är lärorikt och givande i sig. Informellt sägs det ibland att syftet med Sverok är att ”spela spel och ha
kul”. 34 Detta ska dock inte tolkas som stående i motsats till att såväl förtroendevalda som
arrangörer av olika evenemang lägger ner enorma mängder arbete och energi till förmån för
andra deltagare och medlemmar. Skillnaden mot den motivering von Essen beskriver tycks
vara en gradskillnad, men inte desto mindre en noterbar sådan. Den kan inte minst sättas i
samband med den återkommande beskrivningen av Sverok som en organisation utan ungdomsledare där medlemmarna arrangerar aktiviteter för varandra och där ledarrollen kan
skifta med aktiviteten (i kontrast mot till exempel de fotbollsföreningar där von Essen intervjuat volontärer). Här framgår en självbild av ett förbund av aktiva medlemmar som gör verksamhet för varandra. Att betona att man är aktiv för någon annans skull ligger då inte längre
nära till hands.
På organisatorisk nivå kan man dra paralleller till andra nya organisationer. Det ideella
arbetet ges till exempel en framträdande roll i det nygrundade muslimska studieförbundet Ibn
Rushd. Resurserna ska spenderas direkt i verksamheten, inte förbrukas på löner till anställda.
Man uppfattar sig också som närmare de egna medlemmarnas verksamheter än många andra
organisationer. 35 Ur Papakostas perspektiv kan skillnaden mellan dessa organisationer och de
mer etablerade beskrivas inte som en skillnad mellan olika typer av organisationer utan som
en skillnad mellan organisationer i olika faser av en institutionaliseringsprocess. Inslaget av
frivillighet i frivilligorganisationen minskar med tiden. Sverok, Ibn Rushd och Ibn Rusds
medlemsorganisationer kan antas befinna sig i en tidig och föga institutionaliserad fas. 36 Hittills tycks frivillighetsnormen i någon mån ha motverkat professionaliseringen av Sverok. I
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Ibn Rushd kan emellertid trycket från den organisatoriska omvärlden visa sig större då det
utövas genom bland annat Folkbildningsrådets mer omfattande redovisningskrav, utarbetade
främst med hänsyn till de redan existerande, betydligt mer professionaliserade studieförbunden. 37 Det är å andra sidan inte självklart att organisationer som växer fram idag kommer att
institutionaliseras i samma former som sina föregångare.
Både Sverok och Ibn Rushd är förhållandevis nya – och framgångsrika – organisationer.
Samtidigt följer de till synes de etablerade organisationsformerna. Sverok är en riksorganisation med individuella medlemmar, demokratiskt och frivilligt organiserade i disktrikt och lokalföreningar, och är dessutom medlem i ett studieförbund. Ibn Rushd är ett studieförbund bestående av sådana frivilligorganisationer och följer i stora drag samma organisationsmodell
som andra studieförbund. Att det fortfarande inte finns etablerat i landets samtliga kommuner
presenteras till exempel som ett problem som man arbetar med att åtgärda, inte som ett organisatoriskt särdrag. Den religiösa sidan av verksamheten legitimeras genom jämförelser med
de sedan länge etablerade kristna studieförbunden. Man menar också att man nådde ökad förståelse för sin verksamhet genom att under prövoperioden samarbeta nära med ett av dessa,
nämligen Sensus. 38
Aje Carlbom som har studerat muslimska organisationer i Rosengård beskriver hur hans
intervjuer med muslimer klargjorde betydelsen att se dessa organisationer som en del av en
transnationell ”politisk och social rörelse [. Därför] var det betydelsefullt att också placera in
dem i verksamheter som pågick utanför nationalstaten” och ”inte bara frågan om att försöka
förstå de islamiska organisationerna som deltagare i det svenska ’integrationsprojektet’”. Föreningsformen var en form som verksamheten antagit i den svenska kontexten. 39 Liknande anpassningar kan iakttas i andra europeiska länder. 40 Ser man integration ur ett vidare perspektiv där den svenska nationalstaten försöker integrera i synnerhet nya medborgare, som unga
och invandrare, i nationens föreställda gemenskap blir likheterna med ungdomspolitiken
tydliga. Politik och bidragssystem fokuserar på en föreningsform, som just därför blir ett fördelaktigt sätt att organisera sig även för verksamheter och grupper som inte ingår i de etablerade frivilligorganisationerna och som samtidigt är medlemmar i transnationella gemenskaper och kulturströmningar.
Den efter bidragen mest framträdande motivering som representanter för Sverok gett sina
medlemmar till att förbundet behövs är att möta medial kritik mot verksamheterna. Förbundet
får här en roll som en försvarare som kan rycka in när ofta mycket unga medlemmar och föreningsföreträdare annars själva skulle ha behövt bemöta en ibland aggressiv medieopinion.
Bemötandet av medial kritik mot rollspel och lajv som våldsbefrämjande aktiviteter var ett
återkommande diskussionsämne i medlemstidningen under nittiotalet. Under 2000-talet har
förbundet bemött liknande kritik mot såväl datorspel som rollspel. Minnet av sådana strider
tycks fortfarande ha identitetsskapande betydelse för Sverok som organisation. Jubileumsboken Sverok 20 år ger rollspelskritiken stort utrymme och exemplifierar bland annat med
Expressen-rubriken ”Mordförening får miljoner” från 1995, för att sedan, med viss tillfredställelse, konstatera att förbundets medlemstal omedelbart ökade. 41
Trots alla skillnader i karaktär och medlemmarnas bakgrund har rollspel och datorspel
också det gemensamt med muslimsk religionsutövning att engagemanget i dem inte betraktas
som självklart positivt, exempelvis i media. Att anamma etablerade organisationsformer kan
ses både som en legitimeringsstrategi och som ett sätt att organisera sig till försvar. 42 Dessa
incitament kan ha bidragit till att just dessa samtida rörelser väljer att organisera sig enligt de
av staten understödda och mest etablerade modellerna. Samtidigt har Ibn Rushd som företrädare för invandrare bidragit till att stärka (de övriga) folkbildningsorganisationernas demokratiska legitimitet. Det är en, bland dessa, återkommande (men inte oemotsagd) uppfattning att
det nya studieförbundet stärker deras arbete med integration genom att både tillföra kompetens och vända sig till nya grupper. 43 På ett liknande sätt torde Sveroks framgångsrika med158

lemsvärvning och låga medelålder bland sina företrädare bidra till att stärka Ungdomsstyrelsens legitimitetsskapande bild som framgångsrik myndighet och uppnå dess av regeringen
fastställda mål. Finansiärerna söker legitimitet genom de nya organisationerna. Sveroks
grundare var snarare ute efter att legitimera och ekonomiskt möjliggöra verksamhet. Detta
gäller sannolikt även merparten av dem som senare grundat och anslutit föreningar till Sverok. Det är inte orimligt att anta att det också gäller de aktiva i Ibn Rushd.

Nätverksorganisering i Folkrörelsesverige – och organisering på nätet
Likheten mellan Sverok och äldre organisationer är emellertid mer komplex än vad den kan te
sig vid första påseende. Inte minst värvningsstrategin tycks ha fått konsekvenser för strukturen. Redan tidigt var taktiken att underlätta för redan existerande spelargrupper och näraliggande verksamheter (som konvent) att organisera sig i föreningar. Man försökte därför göra det
så lätt som möjligt att grunda föreningar. Tröskeln sänktes till exempel genom tillhandahållande av standardstadgar som lätt kunde antas genom ett konstituerande årsmöte på mycket
kort tid. Avgiften för föreningar som ville ansluta sig till Sverok sattes till noll. När förbundet
började erhålla statsbidrag fördelade man istället merparten av dessa till föreningarna. 44 Sverok kan i detta tidiga skede sägas ha fullföljt ungdomspolitikens fokus på massorganisering av
rent ekonomiska skäl. Bidragssystemen har i sin tur sin bakgrund i den ovan beskrivna föreställningen om de demokratiska effekterna av föreningsverksamhet som institutionaliserats i
ungdomspolitiken.
Intressant nog blev resultatet av att en organisation byggdes upp som på detta sätt var anpassad till det då existerande bidragssystemet inte att den blev helt likformig med de äldre
organisationerna. Istället fick föreningarna i Sverok en jämförelsevis stark ställning som medlemmar i förbundet, inte bara i distrikten som i de flesta andra riksförbund. Samtidigt kom de
enskilda föreningarna att uppfattas som utbytbara. Flera av de grunddrag som kunde observeras redan under förbundets tillblivelseperiod – och som då framstod som i högsta grad pragmatiskt motiverade – finns fortfarande kvar och vidarebefordras nu i form av mer eller mindre
implicita normer. 45 Företrädare för organisationen beskriver själva detta i termer av ”organisationskultur”. Strategin att Sverok som förbund uppmuntrar bildandet av föreningar och
överlåter värvandet av individuella medlemmar till dessa framstår som en sådan norm. En
norm som ofta uttrycks explicit är att ekonomiska resurser i största möjliga mån ska fördelas
till föreningarna. Verksamheten ska utformas så nära medlemmarna som möjligt, dvs. av
ideella krafter i föreningarna. Företrädare för Sverok poängterar ofta också att detta är vad
bidragspengarna är avsedda för. Uppfattningen om demokrati i Sverok framstår i dessa
formuleringar som mer direktdemokratisk än i den etablerade organisationsmodellen.
Idag har Sverok något över 1700 föreningar av varierande storlek och livslängd. Vill man
hårddra det kan man hävda att merparten av Sveroks organisation inte alls påminner särskilt
mycket om den etablerade svenska organisationsmodellen. En stor del av verksamheten tycks
istället äga rum i små grupper av rollspelare, lajvare eller konfliktspelare som träffas under
relativt informella förhållanden och utövar sin hobby, men som för att underlätta detta har
organiserat sig i en formell förening som är medlem i Sverok. Å andra sidan finns också
större evenemang som arrangeras av personer som för ändamålet sluter sig samman i föreningar som inte nödvändigtvis fortsätter att existera sedan evenemanget är genomfört. Föreningsformen blir det som möjliggör för enskilda och grupper av utövare att arrangera verksamhet och evenemang som varierar i storlek från några unga som spelar spel hemma hos sina
föräldrar till konvent och lajv som engagerar hundratals personer och enorma mängder ideellt
arbete. Sådana större evenemang finansieras naturligtvis inte enbart med föreningsbidrag från
Sverok. Däremot är det troligt att medlemskapet bidrar som en legitimerande faktor i kon-
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takter med andra tänkbara finansiärer, som exempelvis kommuner, landsting, Allmänna arvsfonden Stiftelsen Framtidens kultur eller kommersiella finansiärer.
Om denna beskrivning är riktig rör det sig snarast om en nätverksstruktur där vissa av noderna av olika skäl antar den juridiska formen av ideella föreningar och som understöds av ett
riksförbund (med distrikt) bestående av ideellt arbetande personer hämtade ur nätverket.
Denna organisation bör emellertid inte uppfattas som illusorisk eller lagd ovanpå nätverket.
Snarare kan man vänta sig att någonting sker i mötet mellan organisationsformerna. Den etablerade riksorganisationens form har översatts till en ny typ av kontext och omtolkats i mötet
med en nätverksstruktur som påminner betydligt mer om hur forskningen menar att civilsamhället utvecklas idag. Rimligen innebär detta att även de demokratiska formerna ser olika ut i
olika delar av organisationen.
Inte heller bilden av ett Sverok bestående av små spelföreningar och större evenemangsföreningar är emellertid fullt rättvisande. Visserligen återger den vad man inom Sverok idag uppfattar som en gammal och etablerad föreställning om hur typiska Sverokföreningar ser ut. Den
tillväxt som förbundet har uppvisat under de senaste åren har emellertid skett huvudsakligen i
en helt annan typ av föreningar, nämligen de som i Sverok beskrivs som ”stora internetbaserade föreningar”. Dessa föreningar har sin huvudsakliga verksamhet på Internet. Det kan till
exempel röra sig om communities, Internetbaserade spel eller andra verksamheter. Ofta handlar det om en webbplats som drivs av en förening där användarna är (eller kan bli) medlemmar. Sådana föreningar kan på mycket kort tid bli mycket stora. Idag finns flera föreningar
med flera tusen medlemmar. Blir webbplatsen impopulär kan medlemmarna å andra sidan
försvinna. Även en mycket stor förening kan således ha en tämligen kort livscykel. Webbplatsernas förhållande till varandra är alltså inte helt olika kommersiella aktörers.
Även inom Sverok har fenomenet mötts med viss skepsis. Att skapa en fungerande demokrati inom en sådan förening ställer helt nya krav. Likaså möter förbundet utmaningar när de
nya föreningarna ska inordnas i existerande normsystem, både inom Sverok och i förhållande
till finansiärerna. Ett problem är till exempel att deras medlemmar inte är koncentrerade till ett
län eller en kommun. Deras naturliga hemvist uppfattas som en plats på Internet, inte som en
adress i det fysiska rummet. Det har också visat sig att årsmöten kan få betydligt fler närvarande om de hålls på nätet än om man försöker samla medlemmarna på en fysisk plats. Att
översätta formen föreningsårsmöte till det nya miljö som nätet utgör är emellertid ingen lätt
sak. Det kan visserligen ha fördelar framför möten i det fysiska rummet, till exempel i fråga
om dokumentation. Kommunikationen anses emellertid försvåras och större krav ställs på
moderatorer och mötesordförande. Existerande gränssnitt som chattkanaler tycks ha svårt att
hantera mer än ytterst begränsade antal personer på en gång. Ändå föredrar de flesta sådana
föreningar att ha möten i realtid, huvudsakligen i syfte att förkorta tidsåtgången. 46
Demokratiska former helt lokaliserade till nätet kan antas ha en lång utveckling framför
sig. Värvningsstrategier på Internet har redan nu haft sitt stora genombrott. I USA skrevs historia i och med Barack Obamas användning av Internet och andra nätverksmodeller under valkampanjen 2008. Även om vi istället ser till Internetbaserade organisationer tycks dessa stå
inför sitt politiska genombrott i Sverige. Piratpartiet kan i mångt och mycket ses som en frukt
av politiska frågor som huvudsakligen relaterar till Internet och medlemsvärvningen tycks
huvudsakligen ske där. När detta skrivs är Piratpartiet Sveriges till medlemsantalet tredje
största parti (efter Socialdemokraterna och Moderaterna). Dess ungdomsförbund Ung Pirat är
enligt egen uppgift det med god marginal största politiska ungdomsförbundet. I båda fallen är
medlemskapet gratis. Liksom i Obamakampanjen sker Piratpartiets finansierasing på frivillig
basis där mikrodonationer enligt dem själva spelar en stor roll. Liksom i de Internetbaserade
föreningarna i Sverok sker också en stor del av organiseringen av allt att döma på nätet.
Bloggar och forum tycks vara viktiga platser för den politiska diskussionen (såväl internt som
externt, en skillnad som dock inte är lika självklar längre). Enligt uppgift hålls även Pirat160

partiets årsmöten på nätet. 47 Huruvida dessa besluts- och organisationsformer kommer att
kunna utvecklas tillräckligt fort för att kunna hantera de meningsmotsättningar som oundvikligen uppstår inom en politisk rörelse återstår att se.
Liksom de nya föreningarna inom Sverok befinner sig Piratpartiet och Ung Pirat i gränslandet mellan etablerade organisationsformer och nya mediala kontexter. Redan existensen av
ett ungdomsförbund antyder att existerande föreställningar om hur ett parti bör se ut har en
roll en spela som förebilder för Piratpartiet. Liksom andra partier är Piratpartiet en
massrörelse baserat på individuellt medlemskap och med en nationell struktur som nu
befinner sig i sin uppbyggnadsfas. Det finns också ytterligare tecken på en snabb anpassning
till de etablerade formerna. I likhet med de flesta andra ungdomsförbunden och ungdomsorganisationer som Sverok är Ung Pirat exempelvis med i LSU (Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer) och erhåller bidrag från Ungdomsstyrelsen. 48
Enligt ett pressmeddelande från Sverigedemokratisk Ungdom räknar även de med sådana
bidrag så snart som nästa år. 49 Det är tänkbart att detta kommer att leda till ett ifrågasättande
om ifall enbart de demokratiska formerna ska vara avgörande, eller även det politiska innehållet. Den representativa demokratin bygger på fri åsiktsbildning och föreningsfrihet. Hittills
har denna föreningsfrihet ansets vara en positiv frihet i så pass stor utsträckning att man ansett
att politiska partier skall skattefinansieras oavsett åsiktsinriktning. Den jämställda åsiktsbildningen är här det överordnade värdet. När det gäller ungdomsorganisationer står det emellertid klart att den medborgerliga bildning som understöds innebär mer än bara formfrågor. Samtidigt sätts den i motsats till en ”fostran” som undergräver autonomin. Föreningen av en sådan
normativt definierad medborgarbildning och en frihet från styrning uppifrån i ett statsfinansierat system kan mycket väl förutsätta en åsiktsmässigt homogen och möjligen också tämligen
avgränsad nationalstat.

Från fostran till egen erfarenhet?
Sambandet mellan överskådlighet och politisk sammanhållning var något som redan Aristoteles var på spåren. 50 Det politiska samtalets avgränsning till den nationella kontexten är kanske å andra sidan inte längre möjlig. Samtalets plats är i alla fall inte längre fullt så fysisk som
den var på torget i antikens Aten, eller för den delen i de amerikanska småstäder som Tocqueville mötte. Detta innebär dock inte att föreningarnas tid är ute. Kanske innebär det tvärtom
att det är först nu som de avskiljs ifrån lokalsamhället och antar egen form i ett nytt transnationellt civilsamhälle.
Inte heller denna transnationalitet är emellertid given. Visserligen representerar såväl islam
som den nya tidens fritidsnöjen och sociala rörelser transnationella strömningar. Geografiska
och språkliga gränser och kommunikationssvårigheter spelar emellertid också aktiva roller i
utformningen av nya kommunikationsmönster. Så gör tydligen även nationalstaten själv. Föreningsformen och statens finansiering av verksamhet i förenings- eller studieförbundsform
bidrar till att knyta transnationella verksamheter till nationalstatens fysiska ramar och geografiska indelningar, men också till att inom dessa stärka de föreställningar om demokrati som
redan finns etablerade här i Sverige, kanske till och med i organisationer som Piratparitet som
bildas i uttalad protest mot de etablerade partierna.
Över tid får man dock konstatera att synen på organisationernas autonomi som någonting
positivt har stärkts. Medan man i 1800-talets bildningscirklar tänkte sig att arbetarnas bildning
gynnades av att de deltog i cirklarnas ledning är Sverok en ungdomsorganisation där den
”vuxne” fostraren ter sig alltmer avlägsen, en organisation som därtill aktivt försöker undvika
att styra verksamheten i sina egna medlemsföreningar och som fram tills helt nyligen inte haft
fler synpunkter på deras organisationsform än de som uppfattats som villkor i Ungdomsstyrelsens bidragsgivning. I den meningen tycks man ha rört sig ifrån 1800-talets fostransbeton-
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ade svenska bildningssyn i riktning mot Tocquevilles fokus på den demokratiska förmågan
som någonting som stärks inte genom instruktion, utan genom övning och erfarenhet, genom
möjligheten att påverka sitt eget liv, om än aldrig så lite.
Fortfarande kvarstår dock ambitionen att påverka organisationsformen, och därigenom de
erfarenheter som görs, samt föreställningen att formen ur detta perspektiv är viktigare än innehållet. Såväl fritidssysselsättningar som religion uppfattas i många fall sakna politiska implikationer. Detta antagande tycks vara en förutsättning för en syn där deras demokratiska
implikationer värderas utifrån organisationsformen. Man kan fråga sig om Sveriges stöd till
fritidsverksamheter, politik och religiös bildning kommer att fortsätta att prioritera form framför innehåll i en tid då ett inom nationen homogent innehåll inte längre kan förutsättas.
Sverok, Ibn Rushd och Piratpartiet organiserar sig alla i relation till både en existerande
nationalstat och ett framväxande samhälle, som möjligen kan beskrivas som präglat av transnationella nätverk. De nya rörelserna kan emellertid inte läsas som skilda ifrån nationalstaten
och de organisationer som byggts upp under dess inflytande. Tvärtom agerar de nya rörelserna i förhållande till dessa, och ibland inom och genom dem. Vissa nya rörelser anpassar sin
organisation efter förväntningarna, andra tycks inte göra det. Hur mötet mellan en transnationell rörelse och nationalstaten gestaltar sig i den organisatoriska praktik som blir resultatet är svårt att avgöra. De här nämnda organisationerna ter sig dock alla som relevanta
exempel. De är produkter av rörelser i samtiden anpassade till staten (som samtidigt försöker
anpassa sig till, men också styra, samtiden). De kan därför väntas skilja sig ifrån organisationer som har sin struktur med sig sedan tidigare men anpassar sig till samtiden, vare sig det
rör sig om ABF eller staten Sverige.
Oavsett vilken väg ungdomspolitiken och andra relevanta politikområden tar är det troligt
att också dessa nya organisationsformer är relevanta som studieobjekt för oss som intresserar
oss för utvecklingen i dessa frågor. Här skapas framtidens föreställningar om demokrati. Liksom själva organisationsformerna är dessa kanske inte alltid exakt de som ungdomspolitikens
upphovsmän tänker sig, men i ett vidare perspektiv är det kanske någonting vi bör vara glada
för. Demokrati är rimligen någonting som svårligen kan läras ut, men som vi däremot kan lära
oss själva – genom erfarenheten att fatta beslut tillsammans
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Papakostas (2003).
Nordvall (2008).
I ett pågående forskningsprojekt analyserar Erling Bjurström, Carin Falkner, Bernt Gustavsson,
Henrik Nordvall och undertecknad demokratiska lärprocesser i svenska folkbildande
organisationer. I projektet ingår studier av ABF, Sverok och det muslimska studieförbundet Ibn
Rushd. Följande beskrivning av Sverok bygger på de intervjuer och annan informationsinsamling
som nu har påbörjats inom projektet. Den huvudsakliga källan här är förbundets medlemstidning.
Denna har under de senaste 20 åren omväxlande hetat Signaler från Sverok, Saga och Sverox.
Andra skriftliga källor är förbundets webbplats (inklusive forum) samt jubileumsboken Sverok 20
år (Brodén 2009).
Brodén (2009), Signaler från Sverok nr 11, (1992), Sveroks webbplats, Sveriges Unga Muslimers
webbplats, Ung Pirats webbplats.
Sverox nr. 1-48 (1997-2006), Signaler från Sverok nr. 49-5x (2006-2009).
De beskrivna normerna kommer till uttryck i intervjuer, återkommande i Signaler från Sverok
under hela perioden, på Sveroks webbplats, samt i utredningar gjorda i Sverok (Heath & Johansson
1999, Sverok 2006).
Widig (2008), Westerling (2009).
Som alternativ framställs ibland mål som påminner om Ungdomsstyrelsens. Diskussionen kring
formella målformuleringar tycks formera sig mellan den senare och formuleringar som hänvisar till
verksamheten.
Jfr Eriksson och Lundberg (2008).
Jfr Papakostas (2003).
Eriksson och Lundberg (2008).
Eriksson & Lundberg (2008).
Carlbom (2009), se även Carlbom (2006).
Pedersen (1999).
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Jfr March & Olsen (1989).
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I Sveroks arbete med detta ingår bl.a. demokratiprojektet Nätkraft. Beskrivningen bygger på intervjuer, samtal och internt material ifrån detta projekt.
Piratpartiet (2009), Ung Pirat (2009).
Piratpartiet (2009), Ung Pirat (2009). Sverigedemokratisk Ungdom hör däremot inte till medlemmarna i LSU. Det är å andra sidan inte heller MUF eller LUF. I de senare fallen torde detta dock
inte på samma sätt hänga samman med legitimitet.
Sverigedemokratisk Ungdom (2009).
Aristoteles (2003) menade t.o.m. att en stat inte bör vara större än att man kan överblicka den från
dess högsta punkt och att alla medborgare kan känna igen varandra.
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Från West till öst
När jag började fundera vad jag skall kunna medverka med i en festskrift till vännen och kollegan Erling Bjurström, då gick mina associationer omedelbart till hans osedvanligt breda
repertoar av intressen och kompetenser, som faktiskt sträcker sig över en imponerande mängd
olika områden. Erling är förutom forskare, författare, föreläsare, musiker, utredare och så vidare också mannen som övergav en (möjlig) Zlatankarriär i Göteborg för att med tiden bli
kulturprofessor i Norrköping.
Därför hade jag tänkt ta tillfället i akt att skriva en sedan många år planerad artikel om en
amerikansk multibegåvning, nämligen Cornel West. För trots att West är en självklar intellektuell referens i USA, så har han förblivit en marginalfigur i Europa. Kanske beror det på att
han programmatiskt tar fast på och vidareutvecklar en utpräglat amerikansk identitet, men det
hänger också sannlikt samman med hans crossover-stil som intellektuell som kommer till uttryck i hur han rör sig på tvären genom såväl det akademiska landskapet som samhällets olika
sfärer.
West är djupt rotad i den afroamerikanska historiska erfarenheten, medvetet har han ställt
sig i denna tradition och han använder den också aktivt som en källa att ösa ur för sitt tänkande. Men det betyder också att akademiska och litterära referenser blandas med referenser
till såväl musikaliska framträdanden som idrottsprestationer. Hela denna motsägelsefulla svarta erfarenhet av att i avsaknad av mänskliga rättigheter leva som diskvalificerad medborgare
mitt i en framstående modern demokrati använder West som klangbotten när han systematiskt
läser och omtolkar den amerikanska pragmatismen, som är hans huvudsakliga filosofiska
grundvatten. I detta sammanhang framstår han som en lika kongenial som överraskande lärjunge till Richard Rorty, som också fungerade som hans Doctor Vater när han skrev sin genealogi över pragmatismen.
Men formatet blir ett annat, vidare och mer fullblodigt, än det man finner hos hans akademiska lärare, när multibegåvningen West lägger ut texten. Hans närmast osannolika sammansättning av kompetenser inbegriper så vitt skilda komponenter som att han varit 1500-meters
löpare på elitnivå, men också uppträtt som sångare och artist, skrivit musikkritik, regelbundet
genom åren publicerat böcker som med tiden blivit många – och att han dessutom uppträder
som predikant.
Efter att ha gjort en akademisk resa med mellanlandning på några av Amerikas främsta
universitet, har han så åter vänt till Princeton där han innehar en professur i filosofi och afroamerikanska studier. Men han är framför allt ute och talar, och det är en upplevelse att lyssna
till honom när han utan svårigheter kastar sig mellan filosofi, politik, musik, kultur och religion. Jag hörde honom själv bland annat i ett sprängfyllt Rockefeller Chapell på University of
Chicago för många år sedan där han nästan rappade fram sitt på en gång filosofiska och
politiska budskap när någon i den taktfast stampande publiken plötsligt ropade: ”Sing it, Cornel!” – och han sjöng! West har således alltmer kommit att bli en turnerande folktalare med få
motsvarigheter, som talar så många gånger om året på så många olika platser runt om i USA
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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så att man kan undra när han hinner träffa studenter och doktorander vid det egna universitetet.
Nog hade det varit intressant att uppdatera sina kunskaper om Cornel West, inte minst för
att reflektera över hur han låter och tar sig ut i en ny tid då den nya politiska administrationen
med Barack Obama som president sätter den politiska debatten för samhällsdiskussionen.
Utan att behöva identifiera sig med Wests alla sidor, och utan några jämförelser i detalj – nog
hade det passat ganska passande att skriva en sådan artikel i en festskrift till en multibegåvning som Erling Bjurström. Men, tiden gick och marginalerna krympte, jag insåg därför snart
att detta inte skulle låta göras. Och samtidigt, ju mer jag tänkte på Erling, desto intensivare
dök närmare erfarenheter som vi gjort tillsammans upp och kom att dominera mina reflexioner, som den gemensamma doktorandkurs vi genomförde för ett par år sedan om Minnespolitik i Finland och Sverige. Därför blev det till slut så att jag gick från West till öst – och
i stället skrev en artikel om en minnespolitik.

Minnesplatser och minnesseminarier
En tidig vårmorgon med strålande sol beger vi oss tillsammans med en tvärvetenskapligt sammansatt grupp doktorander med buss från Åbo på väg mot Åbolands skärgård, över bron till
Kimitoön och landar slutligen vid Kimito kyrka. Vi skall tillbringa hela dagen på begravningsplatsen på kyrkogården för att reflektera över betydelsen av minnesplatser och olika
principer för att organisera minnet (och glömskan, kanske man skall tillägga redan här i framställningen).
Dagen innan hade vi introducerats i begravningsplatsens teori och fått lära oss om hur traditionerna har varierat i tid och rum genom en förläsning av Åbo-professorn Nils G. Holm.
Huvuddelen av denna seminariedag hade dock i övrigt ägnats åt en fördjupning i minnesfilosofi. Men nu stod vi där ute på kyrkogården och skulle försöka förstå vad som fanns framför
våra fötter i enlighet med en mer erfarenhetsbaserad lärprocess. Vi börjar med ett par timmars
fri vandring bland gravarna, vilket är en ganska svår och påträngande uppgift om man beaktar
att det faktiskt handlar om vad som skulle kunna betraktas som den yttersta minnesplatsen,
som väcker tankar, associationer, reflexioner och starka känslor.
Så här i efterhand kan man nog konstater att denna första exkursionsdag blev något av en
lyckoträff, en perfekt upptakt till utforskandet av minnespolitikens domäner i Finland och
Sverige. Genom erfarenheterna denna dag blev det tydligt för alla som deltog hur annorlunda
en kyrkogård i Finland ser ut jämfört med de man kan besöka i Sverige, vilket bildade en utmärkt utgångspunkt för att spegla hur diametralt olika historiska erfarenheter som präglat
Sverige och Finland. Redan det massiva intrycket av hjältegravarna från vinter- och fortsättningskrigen med de många raderna av vita kors stod där som manifestationer av en historisk
erfarenhet som inte har någon som helst motsvarighet på andra sidan Bottenhavet. Minnesstenen över karelarna aktualiserade också en del av Finlands historia som är nog är bara alltför
lite känd i Sverige. När sedan ett av de ”vittnen” vi bjudit in för att personligen guida oss
bland gravarna, en pensionerad barnmorska från trakten som på äldre dar kommit att engagera
sig som hembygdsguide, stod där och talade om, först all den goda viljan som fanns när man
trots egna krigsförluster och krigströtthet fick lämna bort stora delar av sina hus och gårdar till
några av de 400 000 flyktingar från Karelen som blivit hemlösa och som måste tas omhand
inom det nya Finlands gränser, men också sedan gläntade på dörren till mörkare stråk när hon
berättade om hur förvånade man blivit över hur annorlunda karelarna varit när de väl anlänt,
eftersom de talat ryska och inte var lutheraner. Motsvarande komplikationer och långa stunder
av ordlöshet uppkom när vi samlades kring den ödsliga minnesstenen över de röda som stod
liksom i ett ingenmansland på kyrkogården.
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Inte minst för deltagarna från Sverige blev det en ganska så överraskande insikt om hur väsensskild historia och hur annorlunda minneskulturen är organiserad i Finland. Men dagen på
kyrkogården slog också fast ett politiskt perspektiv på problematiken för kursen, nämligen det
förhållandet att minneshanteringen är en politisk fråga, ett kontroversiellt område där vi både
kan och bör förvänta oss att möta olika ståndpunkter. När man på en av gravstenarna kunde
läsa om att NN ”mördades” 1918, då blir dessa ord också till en anklagelse som liksom kommer från andra sidan graven och som pekar långt in i framtidens minnespolitiska kontroverser.
Blandningen av seminarieövningar kring minnesfilosofiska texter varvat med erfarenhetsbaserade reflektionsövningar på olika minnesplatser visade sig generera en fantastisk samtalsmylla i gruppen av doktorander som följde kursen. En otvungen och förvånansvärd öppen
diskussion utvecklades som på ett naturligt sätt rörde sig mellan det filosofiska, det politiska,
det historiska och det personliga.
Det var Erling som kom med idén till en kurs, tillsammans utvecklade vi sedan det konkreta konceptet och genomförde kursen tillsammans, i vissa moment med hjälp av kollegor. Redan från början kom idén att vi skulle varva mera upplevelsebaserade exkursioner förlagda till
olika minnesplatser med mer teoretiskt inriktade seminarier med utgångspunkt från minnesfilosofiska texter. Som teoretiska utgångspunkter för kursen reflektioner och exkursioner fungerade minnesfilosofin hos Ricoeur och Assman. För att få dynamik i kursen eftersträvade vi
också att rekrytera doktorander från flera olika discipliner hemmahörande i såväl Sverige som
Finland. Att det alls blev möjligt att genomföra kursen, som onekligen krävde en del pengar
med alla dess resor och övernattningar, berodde på en generös finansiering från Kulturfonden
Sverige-Finland (tack!) Detta gjorde det också möjligt att under tre kvartal röra oss mellan
Åbo, Stockholm, Norrköping och Helsingfors till tonerna av en dryckesvisa som blev något
av en signaturmelodi för kursen:
Minne, jag har tappat mitt minne,
är jag svensk eller finne?
Kommer inte ihåg.
Inne, är jag ute eller inne,
jag har luckor i minne,
sån där små alkohol.
Men besinn’ er
man tätar med det brännvin man får
medan minnet och helan går!

Det är ingen överdrift att påstå att kursen blev något av en succé som akademisk utbildning
och tvärvetenskapligt sammansatt nordisk doktorandkurs, även om det tyvärr aldrig blev någon antologi av deltagarnas texter, som vi hade planerat. Men de starka erfarenheterna från
exkursionerna till Estonia- och Raul Wallenbergmonumenten, det postindustriella industrilandskapet i Norrköping, nationaldagsfirandet i Stockholm och inte minst självständighetsdagsfirandet i Helsingfors – filtrerade genom filosofiska litteraturseminarier och intensiva
samtal mellan deltagarna – genererade den bästa tänkbara miljö för bildning och forskarutbildning. Kursen skulle också fungera som inspiration och modell för hur nya kurser skulle
kunna utvecklas i samma anda.

Mellan Sverige och Finland
Sedan drygt fyra år tillbaka pendlar jag regelbundet mellan bostaden i Stockholm och mitt
arbete vid Åbo Akademi. Det innebär också att jag regelbundet rör mig mellan Sverige och
Finland, vilket inbjuder till ständiga komparationer. Under sådana resor påminns man ständigt
om de djupa historiska banden mellan våra båda länder, hur de i mångt och mycket fortfaran-
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de fungerar som kommunicerande kärl. De ömsesidiga banden är så starka och omfattande att
jag skulle vilja påstå att det är omöjligt att förstå Finland utan Sverige, men att också det omvända är fallet: det är omöjligt att förstå Sverige utan Finland. Alla skulle således vinna på ett
utökat utbyte mellan dessa länder, som fram till för två hundra år sedan utgjorde ett integrerat
rike med en gemensam historia under en bra bit mer än ett halvt millennium. Det skulle hjälpa
oss att förstå oss själva bättre, men också destabilisera våra självklara självförståelser på ett
uppfriskande sätt genom att vi också tvingas ställa en serie mindre behagliga frågor till oss
själva.
De starka ömsesidiga banden mellan Finland och Sverige får dock inte dölja det faktum att
relationen mellan dessa storheter inte är symmetriskt. Även om det är både en anakronism och
en rent historiskt en felaktighet att beskriva relationen som en kolonial relation (Finland var
aldrig i något skede en koloni till Sverige), så är det viktigt att se att relationen i grunden varit
och fortfarande är asymmetrisk. Historiskt sett så har den gamla ”östra riksdelen” alltid varit
mindre utvecklad ekonomiskt, men det finns också positiva sidor av denna symmetri som till
exempel det förhållandet att finländare betraktat Sverige som en andra hemmaarbetsmarknad,
möjligheten att fara västerut till Sverige har alltid funnits där som ett alternativ medan varken
de mentala andra förutsättningar har varit särskilt välutvecklade för resor i andra riktningen.
Man kan också se spår av denna asymmetri i rättstavningsprogrammet till Word, som bland
annat kommer till uttryck i att ordet ”Finlandsbåtarna” utan vidare godkänns, medan ”Sverigebåtarna”, vilket är det korrekta och lika relevanta begreppet i Finland, omedelbart rödmarkeras som felaktigt... Dessa triviala ting vittnar om en kulturell infrastruktur som än idag styr
över våra orienteringsförsök och som kan artikuleras med hjälp av minnespolitiken som tolkningsnyckel. 1

Paul Ricoeur mellan minne och glömska
Det är frestande att tänka sig minne och glömska som ett enkelt motsatspar. Inte minst den
olyckliga användningen av minnesmetaforik när man skall tala om digital lagringskapacitet
(jfr ord som ”datorminne” och ”minnessticka”), tillsammans med neurologins starka monopolanspråk inom minnesområdet, har bidragit till en djupt missvisande syn på vad ett mänskligt minne egentligen är. För att förstå egenarten i hur ett mänskligt minne fungerar måste
man i stället, i enlighet med Paul Ricoeurs minnesfilosofi, navigera mellan ”den totala reflexionens hybris” (som ställer minne och glömska mot varandra i en absolut motsättning)
och den farliga tendensen att reducera minnet till en ren fantasi utan några sanningsanspråk
(så att det inte längre finns någon som helst skillnad mellan det frånvarande och det
förutvarande).
Ur ett sådant handlingsfilosofiskt perspektiv blir det också tydligt att minnet egentligen är
en aktivitet, en kapacitet. Det kan därför vara klargörande att i sammanhanget tala om minnesarbete, också för att påminna sig om det mänskliga minnets ofrånkomligt selektiva karaktär. Minneshanteringen är med andra ord aldrig något som kan betraktas som oskyldigt och
oskuldsfullt, det handlar ytterst sett om en politisk process som inte kan vara annat än kontroversiell. Mot bakgrund av minneskapacitetens aktiva och selektiva karaktär kan man också
förstå varför glömskan i själva verket måste förstås som en integrerad och konstitutiv del av
ett mänskligt minne. Minneshanteringens i grunden kontroversiella, och allt annat än oskyldiga, karaktär gör det således befogat att tala om minnespolitik. Låt mig citera Ricoeur, när
han talar om ”det rättmätiga minnets politik” och därefter genast understryker:
… jag är alltjämt oroad över anblicken av alltför mycket minne på det ena hållet och
alltför mycket glömska på det andra, för att inte tala om inflytandet från allmänna
minneshögtider och missbruk av minne – och av glömska. 2
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I enlighet med detta handlings- och tolkningsfilosofiska perspektiv skriver minnesproblematiken in sig som en politisk problematik redan genom det som Ricoeur kallar ”minnets och
glömskans stora dialektiska process” 3 – men det betyder också att både minnet och glömskan
måste förstås som fenomen vilka såväl kan brukas som missbrukas. Inom ramen för en plädering för ett måttfullt bruk av både minne och glömska diskuterar Ricoeur tre olika sätt att
missbruka det naturliga minnet. För det första talar han om blockerat minne, minnen som på
en patologisk-terapeutisk nivå utgår från trauman vilka verkligen kräver ett ”arbete” för att
inte förträngningsmotståndet skall ta formen av upprepningstvång. 4 För det andra talar han
om ett manipulerat minne, som på en praktisk nivå handlar om ”makthavares manipulationer
av såväl minnet som glömskan” 5 vilket sammanhänger med minnets och identitetens bräcklighet i relation till tiden, den andre och det faktum att våra samhällen inte kan undgå att vara
annat än arvtagare till ett mer grundläggande våld. 6 Slutligen, för det tredje, talar Ricoeur om
ålagt minne, det vill säga när historiska omständigheter av etisk-politiska skäl kommenderar
oss att minnas.
Låt oss nu gå vidare för att med hjälp av denna modell helt kort reflektera över hur de
grundläggande dragen i minnespolitiken utkristalliserats i Finland respektive Sverige och studera vilka långtgående konsekvenser detta har för identitetskonstruktioner, orienteringsförsök
och handlingsbenägenhet i våra respektive länder.

Minnespolitik i Finland: krigsminnen
Om man vill förstå den minneshantering som präglar Finlands högtidlighållande av sin Självständighetsdag tycks det mig fruktbart att anlägga ett minnespolitiskt perspektiv. Redan vad
gäller valet av dag mobiliseras en alldeles speciell strategi för minneshanteringen. Självständighetsdagen infaller nämligen den 6 december till minne av självständighetsdeklarationen
detta datum år 1917 – ändå är det nästan uteslutande krigserfarenheterna drygt tjugo år senare
i tiden som aktualiseras. 7 Därmed har man förskjutit tyngdpunkten dramatiskt i minneshanteringen, så att man i stället för det årtal som datumet är knutet till valt att fokusera en helt annan
tidsperiod, nämligen åren 1939-1945. Orsaken är enkel, men smärtsam. De krig man utkämpade mot främmande makt 1939-1945 erbjuder nämligen oändligt mycket större möjligheter
till nationell samling än den egentliga Självständighetsdagens historiska närhet till det djupt
kontroversiella inbördeskriget 1918, vars delvis ouppklarade våldshandlingar fortfarande kan
sända kalla kårar genom de breda folklagren. Den milda form av ”minnesmanipulation” det
här är frågan om söker således undvika det trauma som är förknippat med oenigheten kring
tolkningen av självständigheten, till följd av närheten mellan självständighetsförklaringen den
6 december 1917 och det blodiga inbördeskrigets utbrott den 28 januari 1918, för att i stället
möjliggöra en form av nationell anamnes som nationen unisont kan samlas kring. Men redan
raden av möjliga benämningar – från det mera neutrala ”händelserna 1918” till användningen
av betydligt mer kontroversiella begrepp som ”frihetskriget”, ”klasskriget” eller ”revolutionen” – indikerar vilka betydande minnespolitiska svårigheter som den egentliga självständighetsdagen är förknippad med. Det inbördeskrig som kom att inleda den fria republikens historia, dess många övergrepp och där 38 000 personer dog i en oförsonlig kamp mellan röda (assisterade av ryssar) och vita (assisterade av tyskar) är fortfarande förknippat med stor bitterhet. 8 Det ålagda minnet efter de tappra, ärorika nederlagen och förlusterna 1939-1945, och
som ofattbart nog räddade landet, innehåller emellertid många av de ingredienser som gör att
minnen kan få en samlande funktion för nationen. Här finns knappast några inre motstridigheter alls om tolkningen, men däremot en tydlig yttre motståndare som kan ena nationen inåt
– och dessutom en uppsjö av offer och hjältar att beundra och minnas. Det är också ur denna
mylla som den finska minneskulturen på Självständighetsdagen hämtar sin näring. Detta förutsätter emellertid ett blockerat minne, som är dock förenat med två komplikationer: dels
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kommer sannolikt republikens stundande hundraårsfirande att göra det omöjligt att i längden
väja från problematiken med närheten mellan nationens födelse och inbördeskriget (vilket
man fått en föraning om redan i samband med 90-årsjubileet), dels grumlas stoltheten över
Finlands stridsduglighet av det samarbete man inledde med Hitlertyskland och de smärtsamma konsekvenserna av krigsförlusten. 9 Sammantaget kan man se hur blockeringen (av
inbördeskriget), manipulationen (av självständighetsdagens fokus från 1917 till 1939-45) och
proklamationen (det ålagda minnet av Vinter- respektive Fortsättningskriget) av minne (och
glömska) är intimt sammanvävda med varandra i den finländska minnespolitiken och dess
centrala fokus på krigsminnen.

Minnespolitik i Sverige: fredsglömska
Medan Finland traumatiserades under det förra seklet till följd av att man förlorade smärtsamt
många människor i de krig som man tappert utkämpade för att försvara sin existens, så undgick Sverige att på allvar dras in i och skadas av världsbranden. Man skulle kunna säga att om
minneskulturen i Finland organiseras kring kriget, så är det i Sverige i stället freden som utgör
utgångspunkt för minneshanteringen. Länge framstod det förhållande att Sverige undgick att
dras in i andra världskriget som en kombination av att ha erfarits ett ofattbart under och genomförandet av en konsekvent neutralitetspolitik. På senare år har dock den oskuldsfulla spegelbilden av den narcissistiskt orienterade svenska självbilden krackelerat när man tvingats
konfrontera obehagliga fakta som inte längre gått att förtränga. Så här beskrev jag i en tidigare
bok de minnespolitiska utmaningar som nu obönhörligt tränger sig på den svenska minneskulturen och som idag riktar allvarliga frågor om både bruk och missbruk av såväl minne som
glömska i Sverige:
För hur skall man egentligen se på ett land som levt med självbilden att man under kriget
varit neutrala motståndsmän och som samtidigt mitt under brinnande krig faktiskt hade
90 % av sin handel med en av de brutalaste diktaturerna i historien, som hyrde ut ett halvt
tusen järnvägsvagnar till denna makt och lät 2 100 000 ockupationssoldater passera under
ordnade former på väg till ett ockuperat grannland (som man dessutom varit i union med
mindre än ett halvt sekel tidigare), ett land som varje dag skeppade ut 45 000 ton järnmalm till denna diktaturs vapenindustri, som begränsade yttrande- och tryckfriheten och
dessutom systematiskt övervakade och censurerade befolkningen? Den gulblå bilden av
ett Sverige som genom en konsekvent genomförd neutralitetspolitik lyckats hålla sig
utanför kriget krackelerar när [Maria-Pia] Boëthius konstaterar: ”Från Trelleborg till Haparanda var Sverige strängt sysselsatt med att hjälpa nazisterna i deras krigföring.” Det
Sverige som författaren beskriver är en nation som faktiskt förberedde sig för ”ett liv som
lydstat åt en av de ohyggligaste regimer som någonsin hemsökt världen”. Men det förhållandet att Sverige agerade på detta vis, och att den berömda neutraliteten faktiskt var
mer eller mindre en bluff, vad betyder det för eftervärlden? Hur skall man som nation bevara sin självkänsla och hantera minnet av ett sådant handlande, en historia så full av nationella livslögner? På vilket sätt kan detta sägas handla om oss och våra liv? 10

Jag skulle i detta sammanhang särskilt vilja lyfta fram tre strategiska områden i den svenska
minnespolitiken. För det första, den förträngning – eller bortträngning – av Finland ur det
svenska minnet som startade under 1800-talets identitetsformerande arbete och som efter de
skilda historiska erfarenheterna under 1900-talet resulterat i det förhållandet att Sverige i hög
grad kapat banden till sig själv och sin egen historia. Till en del är det frågan om en ömsesidig
förträngning, genom att försöken att förfinska Finland haft motsvarande konsekvenser för
historieskrivningen i den forna Östra riksdelen. Dessa förträngningar riskerar emellertid att få
förödande konsekvenser på båda sidor av Bottenhavet, då de historiska banden är så starka att
självförståelsen i Finland och Sverige kan sägas implicera varandra. Inget av länderna låter
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sig förstås utan det andra landet – de innehåller helt enkelt varandra som sin egen brist. För
respektive lands självförståelse är det emellertid inte bara likheterna som är intressanta, utan
av lika stor betydelse för den egna identiteten är de skillnader man kan urskilja i förhållande
till grannlandet. Om den förträngning av historien som bortträngningen av Finland innebar tidigare kunde förstås som ett resultat av den forna stormaktens sårade självkänsla, så kan den
senare i tiden snarast knytas till framstegstron och den nyrika, omåttligt framgångsrika och föredömliga välfärdsstatens behov av att bli kvitt allt som kan påminna om gångna tiders fattigdom och armod. 11 När Sverige skulle leva upp till bilden av världens bästa välfärdssamhälle
framstod nämligen såväl den egna historiska fattigdomen i allmänhet som det fattiga och
krigshärjade Finland i synnerhet som mindre tilltalande som partner.
För det andra, blockeringen och manipuleringen av minnena från andra världskriget. Länge
lyckades Sverige hålla uppe en fasad av moralisk oklanderlighet, alla försök att diskutera
mindre sympatiska sidor av Sveriges agerande under andra världskriget avvisades bryskt.
Med tiden har denna vackra kuliss emellertid krackelerat för att på senare år övergå i smärtsamma debatter som varit svåra att uthärda för den nationella självkänslan. Men när det bortträngda väl återkommit har det på sina håll i stället genererat en besatthet, kanske kan man
rent av tala om ”exorcistiska” tendenser, för att knyta an till Henri Roussos kategorier och
schema. Ändå går det inte att komma ifrån känslan att behovet av att glömma undfallenhetspolitiken och hur Sverige faktiskt agerande under detta krig har påverkat utformningen av det
svenska nationaldagsfirandet.
Och så, för det tredje, det ålagda minnet av Sverige som neutral väktare av en förnuftig
världsordning, såsom det bland annat tagit sig uttryck i minnesmonumentet över Raoul Wallenberg. Jag tänker inte beröra den estetiska diskussion som uppstått kring monumentet på
Nybroplan – jag tillhör dem som uppskattar dess utformning – men däremot diskutera dess
minnespolitiska roll. Den centrala placeringen av monumentet har väckt uppseende mot bakgrund av det kanske lite svårförklarligt starka svenska engagemanget för Förintelsens offer.
Kanske kan man se det som att Sverige fått en möjlighet att återuppta traditionen av att kunna
agera som moralisk stormakt – efter att successivt ha förlorat sin roll som militär respektive
ekonomisk stormakt tycks ända kvarvarande alternativet vara att inta en stormaktsposition på
moralens område. Men samtidigt har detta skett utan någon egentlig bearbetning eller uppgörelse med det egna arvet, som innehåller så mycket av brutal krigshistoria befriad från högre
former av moral, och utan koppling till exempelvis den svenska undfallenhetspolitiken under
andra världskriget. Det ålagda minnet av Raul Wallenberg möjliggör emellertid byggandet av
en svensk identitet, genom att det samtidigt gör det möjligt att glömma mörkare stråk i vår
historia. Men är detta rimligt?
Jag fäster mig särskilt vid två komplicerande detaljer i monumentet: Först det speciella inslaget av kommunal administrativ logik som har resulterat i att det mitt inne bland konstverkets stenplattor finns lock som går att öppna till olika servicefunktioner. Att det på vissa lock
står angivet ”Gas” ger en smått makaber känsla i denna specifika kontext. Sedan en annan
detalj, som egentligen är intressantare, som handlar om själva materialet till monumentet: stenen. När man nu verkligen ansträngt sig för att skapa ett konstverk som vattentätt skall placera Sverige bergfast på rätt sida i den stora världsbrandsberättelsen om gott och ont – då visar
det sig att stenen till konstverket kommer från Kina och är producerad av de kinesiska stenarbetare vars undermåliga arbetsvillkor och ”stenlungor” fått stor uppmärksamhet. Monumentet
har på sätt och vis förvandlats till ett monument som också talar om att det faktiskt inte finns
några oskuldsfulla, skyddade platser i världen. Kanske kan monumentets utformning fungera
som en påminnelse för oss svenskar om att det faktiskt inte finns några platser där vi kan stå
utanför världen och på avstånd betrakta den som oskyldiga åskådare. Men kan vi smälta den
smärtsamma insikten om att Sveriges ofta lovprisade ”medelväg” med tiden har visat sig leda
in i en ”återvändsgränd”? 12 Och hur skall vi minnespolitiskt hantera det förhållandet att me173

delvägen och neutraliteten inte alls handlade om någon tredje väg mellan stå lika goda/onda
system på jämförbart avstånd från den egna positionen?
När man med en jämförande blick rör sig fram och tillbaka mellan Finland och Sverige, då
slås man också av att Självständighetsdagens presidentmottagning har en markerad karaktär
av nationell samling, ett fenomen som inte tycks ha någon egentlig motsvarighet i Sverige. På
denna sida om Östersjön är det knappast legitimt att samla den nationella eliten och visa upp
den inför folket. I Sverige verkar det i stället vara så att församlandet av en nationell elit helst
skall ske inom en internationalistisk ram för att alls vara legitimt. Om man skall leta efter en
svensk motsvarighet till den TV-sända presidentmottagningen i samband med självständighetsdagsfirandet i Finland, så hamnar man nog på Nobelfestligheterna i Stockholms Stadshus
den 10 december. Också under denna årligen återkommande TV-kväll är den nationella eliten
samlad – men det sker under former som sammanflätar den med en internationell elit. I övrigt
framstår hela nobelprisfenomenet som en anakronism i ett egalitärt präglat Sverige som egentligen inte tillåter att någon sticker ut. Möjligen kan man se det som ett uttryck för ett kvardröjande stormaktskomplex, vilket också skulle kunna förklara varför det alltid är så viktigt att
det är just Sverige som tar initiativet och ledningen när vi skall samarbeta i internationella
sammanhang. Eller varför inte som ett typiskt uttryck för den svenska minnespolitikens fredsglömska.

Märkesåret 2009 – utan minnespolitik
Trots att Sverige och Finland har en lång gemensam historia som sträcker sig över nästan sju
sekel, så har egenarten i de historiska erfarenheterna sedan man gick skilda vägar satt så djupa
spår att de givit upphov till två väsensskilda nationella minneskulturer. Man har svårt att
komma ifrån känslan att Finland verkar vara ”krigsskadat”, medan Sverige nog skulle kunna
betecknas som ”fredsskadat.” Det komplicerade landskapet av lika uppenbara likheter som
skillnader grundade på en lång tidigare gemensam historia följd av en historisk period då de
samhälleliga och geopolitiska villkoren varit väsensskilda för dessa båda länder skapade
också en betydande osäkerhet kring hur högtidlighållandet skulle kunna se ut av det faktum
att det 2009 gått två hundra år sedan Finland rycktes loss från sin plats inom det svenska riket
för att i stället bli ett storfurstendöme med betydande autonomi inom Ryssland och drygt
hundra år senare utropade självständighet. Svårigheten är inte obetydlig, för det handlar i
grunden om detta är något som skall firas eller sörjas, men också om vad det i så fall är som
skulle kunna firas respektive sörjas. Därmed aktualiseras en rad kontroversiella frågor och
historiska förhållanden som i grunden handlar om identitetspolitik – om vilka vi är och hur vi
har blivit de vi är (som alltid hänger samman med den kontrafaktiska historien om vad vi
skulle ha kunnat bli). Allt detta begravdes emellertid effektivt under det diplomatiska uttrycket Märkesåret. Detta märkliga begrepp har sannolikt inte bara bidragit till att dämpa intresset
för jubileet, det har också varit ett effektivt medel för att undvika varje form av kontrovers.
Men därmed har vi också berövats möjligheten att få samtala om och diskutera någon av alla
de väsentliga frågor och dilemman som reses utifrån den historiska relationen mellan Finland
och Sverige – och således har också den identitetspolitiska aspekten av relationerna mellan
Finland och Sverige kunnat undvika att aktualiseras. Men därmed har vi också förlorat en
lysande möjlighet att inte bara bygga mer bärkraftiga relationer mellan dessa två delar av det
gamla svenska riket, som nu sedan EU-inträdet på sätt och vis har återförenats (men denna
gång inte via Bottenhavet utan via Bryssel), utan som också kunde ha blivit en resurs för att
ställa komplicerande frågor kring vår egen identitet och historiska erfarenhet. Märkesåret har,
kort sagt, effektivt hållet varje form av minnespolitisk diskussion borta från 2009. I Sverige
har det nästan blivit lika tyst som om det 350-årsjubileum som knappast fick någon uppmärksamhet alls i Sverige under 2008. Tillsammans med 1809 hör 1658 definitivt till ett av de vik-
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tigaste årtalen i Sveriges historia, men det förhållandet att Sverige 1658 definitivt hade erövrat
de danska regionerna på den Skandinaviska halvön i ett blodigt krig och därefter utövat ett
våldsamt tryck på den nyss danska befolkningen att försvenskas passar inte in i självbilden
hos ett land som vill vara en ”moralisk stormakt” och fredsmäklare, ett land vars minnespolitik därför också präglas av fredsglömska. Kanske har därför Märkesåret, genom att effektivt
stänga dörren för varje minnespolitisk diskussion, paradoxalt nog förstärk det förhållande att
vi nog lever i ett land med fantomsmärtor.

Noter
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Den text som följer har hämtat sin näring från den kurs som Erling och jag genomförde om Minnespolitik i
Sverige och Finland, men några delar av texten har också tidigare varit publicerade i Kristensson Uggla
(2008).
Ricoeur (2000/2005: 33).
Ricoeur (2000/2005: 478).
Ricoeur (2000/2005: 109f).
Ricoeur (2000/2005: 121).
”Faktum är att det inte finns någon gemenskap i historien som inte fötts ur förhållanden som kan sägas
härröra ur krig. Vad vi firar under beteckningen urhändelser är i huvudsak våldshandlingar som i efterhand
legitimerats av en stat med bräcklig rättslig grund och i sista hand av mångårig hävd. Samma händelser visar
sig sålunda betyda ära för somliga och förnedring för andra.” (Ricoeur 2000/2005: 122)
Dessa komplikationer förstärks snarast av det historiska förhållandet att fram till andra världskriget fungerade
16 maj som republikens stora festdag, till minne av de vitas segerparad i Helsingfors 1918.
Jfr debatten kring böcker som Lindholm (2005).
Jfr hur Henrik Meinander diskuterar på vilket sätt de finska krigsminnena skiljer sig från krigsminnen i USA,
Ryssland och Storbritannien, där de utgör en del av en stolt nationell identitetsbildning, hållningen i Tyskland
och Japan, där dessa minnen snarare väcker självkritik och förträngning: ”Finland utgör i detta avseende ett
undantag, eftersom kriget hos oss är förknippat med både stolta och gärna glömda minnen. Å ena sidan
väcker krigsdugligheten i vinterkriget och den bevarade självständigheten fortfarande starkt positiva känslor,
men å andra sidan kom samarbetet med Hitlers Tyskland, krigsförlusten och avträdandet av betydande
landområden att kasta en skugga över vår nationella identitet.” Meinander (2001: 147)
Kristensson Uggla (2002: 121) .
Ekwall och Karlsson (1999: 71) driver denna tes och refererar i sammanhanget till Jan-Olof Nilsson.
Jakobson (1999: 15).
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Bengt Kristensson Uggla (f. 1959) bor i närheten av Erling Bjurström i Stockholm, men är
annars sedan drygt fyra år tillbaka Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi. Senare detta år ger han bland annat ut
böckerna Ricoeur, Hermeneutics, and Globalization (Continuum) och Gränspassager: mellan
katedralen och marknadsplatsen (Santérus).
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Rensarkulturer
Föreställningar om ordning och oordning
i fyra självhjälpsböcker
Helena Kåks
Helena.kaks@dfr.se
Dalarnas forskningsråd

Samlaren är en av de kulturella gestalter som vandrar genom Passagearbetet, den tyske
kulturforskaren Walter Benjamins stora oavslutade verk om de första urbana konsumtionsmiljöerna i 1800-talets Paris. Samlargestalten är egentligen inte en utan flera, med lumpsamlaren som en ytterlighet. ”Lumpsamlaren är det mänskliga eländets mest provokativa gestalt”,
skriver Benjamin. 1 Som Erling Bjurström påpekar i artikeln ”Samlarkretsar: I mediekonsumtionens marginaler” provocerar lumpsamlaren inte så mycket genom sin fattigdom som genom lumpsamlandets likhet med ett mera respektabelt samlande. Alla kan känna igen sig i
lumpsamlaren – och ändå inte. Den kluvenhet som ligger i att samtidigt identifiera sig med
och ta avstånd från något måste vara djupt mänsklig.
Samlande kan – nästan oavsett hur det utövas – vara ett sätt att bemästra och organisera
tillvaron. Som kulturell gestalt fortsätter samlaren sin vandring genom seklerna. Bjurström
använder sig av Benjamin för att få perspektiv på dagens mer specifika samlarkulturer, men
också på samlandet som den komplexa och till synes tidlösa kulturella företeelse det är. Ur
”Samlarkretsar” har jag hämtat näring till den här essän, även om min avsikt inte är att skriva
om samlare. I det tidiga 2000-talets västerländska samhälle urskiljer jag istället en annan kulturell gestalt som på liknande sätt kastar ljus över vårt förhållande till tingen, nämligen ”rensaren”. Medan samlaren är upptagen av att skaffa och organisera ting försöker rensaren göra
sig kvitt dem genom omfattande utrensningar bland sina egna ägodelar. Jag möter rensaren
sådan han eller hon framträder i några texter tillhöriga det tidiga 2000-talets självhjälpslitteratur. De kulturella betydelser som denna genre tillskriver rensaren och rensandet intresserar
mig, och då särskilt rensandets motiv och de stora förhoppningar av existentiell art som knyts
till rensandets praktik.

Självhjälpsböcker som kulturell ingång
Under de senaste åren har en rad böcker på temat ”rensa i röran” kommit ut i Sverige. Många
av dem är översättningar av brittiska och amerikanska titlar. De fyra böcker som blivit min
ingång i ämnet och som lämnat stoff till essän är utformade som handböcker med tydliga instruktioner för den som vill rensa bland sina saker. Böckerna tar i olika grad upp det som i alla
fyra lanseras som ett grundproblem: den växande röran i våra hem och den negativa inverkan
den antas ha på våra liv. Ett par av böckerna lutar sig tungt mot feng shui, den kinesiska lära
som föreskriver metoder för att balansera de energiflöden som enligt denna tanketradition genomströmmar rummet. Feng shui har på senare år fått stort genomslag i Sverige, främst som
ett sätt att utforma hem och trädgårdar.
I den lilla boktraven på mitt bord ligger Karen Kingstons bok Rensa i röran med Feng shui
(1998/2006), Dawna Walters och Mark Franks Ordning och reda hemma: Lär dig rensa i röran (2002/2005), Rita Emmetts Var sak på sin plats – och rensa bort resten (2005/2006), och
Mary Lamberts Rensa, röj och förändra: 101 steg mot ett bättre liv (2004/2006). Kingstons
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda

177

Linköping University Electronic Press 2009
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-20369

bok innehåller flest reflektioner om ordning och oordning, och om rensandet som företeelse.
Också Walter och Franks skriver mycket om motiven för att rensa, medan Emmett och Lambert lägger störst betoning på att verkligen få igång rensandet. Lamberts bok har den allra tydligaste handbokskaraktären. Rum för rum lotsar hon läsaren genom den tänkta bostaden, garaget och trädgården på väg mot en mera ordnad tillvaro.
De fyra författarna är alla professionella rensare. Som konsulter eller tv-underhållare bistår
de människor som vill rensa i sina hem – och liv. Samtliga författare utom Lambert refererar
hela tiden till kontakter med tacksamma (och beundrande) klienter, läsare och tittare. Och
rensarna – eller åtminstone de som lockas av tanken på att rensa – blir fler och fler. Alla fyra
böckerna har tryckts i stora upplagor och är flitigt utlånade på biblioteken. När jag i egenskap
av essäskribent besökte biblioteket för att låna några ”rensa i röran”-böcker fick jag ställa mig
i kö på samtliga titlar jag hittade.

Kulturella aspekter av samlande
Att samla och rensa står i motsats till varandra. Det handlar dock inte om något entydigt motsatsförhållande. Samlande är en komplex företeelse, innefattande många olika men ofta sammanhängande motiv och praktiker som ibland samspelar och ibland strider mot varandra.
Bjurström understryker samlandets samtidigt både tidlösa och starkt tidsbundna karaktär:
Samtidigt som samlandet har bevarats som ett arkaiskt drag i det moderna samhället har
det förnyats. Förnyelsen har långsiktiga och fortgående historiska processer som sekulariseringen, varufieringen och medialiseringen av mänskliga relationer svarat för. 2

Bjurström beskriver hur Benjamin i Passagearbetet undersöker samlandet som en del av moderniteten. Samlande är, bland mycket annat, en modern konsumtionspraktik intimt förknippad med nya varumarknader och ökad konsumtion. Lumpsamlaren personifierar dess ytterlighet genom att krama det sista bytesvärdet ur sådant som egentligen redan är klassificerat som
avfall. Samtidigt som samlandets praktik i hög grad har formats av moderniteten för den tanken till det förmoderna. Som Benjamin framhåller vilar det något ”ålderdomligt” över samlarens omsorg om tingen. En samlare – oavsett om det är en boksamlare eller en lumpsamlare –
motsätter sig att tingen kasseras. Därmed står han eller hon i motsats till konsumtionssamhällets slit- och slängmentalitet.
Bjurström urskiljer också med hjälp av Benjamin en rad olika motiv bakom samlande som
kulturell praktik, vilka också kan vara till nytta för att klarare urskilja rensandet som kulturell
företeelse. Samla och rensa är exempel på kulturella kategorier som i hög grad konstrueras
som motsatser. Detsamma gäller exempelvis rent och smutsigt, ordning och oordning.
En av de motivkretsar som Bjurström lyfter fram och problematiserar handlar om samlandets minnesstödjande funktion och om samlande som en strävan efter sammanhang i tillvaron.
Dessa två aspekter förenas i ett sökande efter kunskap. Bjurström ser minnet som en grundmetafor för samlande. Alla minns vi och alla är vi samlare av självbiografiskt material, även
om minnet genom glömskan utgör en ofullständig samling. Samlandets funktion att, med
Benjamins ord, ”minnas praktiskt” manifesteras i museerna. Museer handlar om att samla och
minnas kollektivt. Genom framväxten av museiväsendet utvecklades samlandet till en offentlig angelägenhet och blev samtidigt en del i skapandet av ett nationellt medvetande.
En annan motivkrets som Bjurström identifierar handlar om samlande som känslostyrt.
Benjamin använder uttrycket ”förvärvandet rysning” för att fånga den känsla som driver
samlaren att skaffa ännu ett föremål till samlingen. En viktig drivkraft bakom samlande är en
strävan efter att göra samlingen komplett. Benjamin skriver:
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Det avgörande när det gäller samlandet är att föremålet lösgörs ur alla ursprungliga funktioner och träder i närmaste tänkbara förhållande till sina motstycken. Detta är den diametrala motsatsen till användbarheten och har som enda kategori fullständigheten. 3

Många saker har ett känslomässigt värde. Känslomässiga värden kan vara av olika slag. Ett
föremåls affektionsvärde kan inte överlåtas. Det kan däremot de känslomässiga värden som
bär upp mycket av dagens samlarkulturer. En samlare omhuldar i allmänhet både ett bestämt
objekt och detta objekt i sig, påpekar Bjurström.
Det finns knappast något motiv som är gemensamt för alla samlare. Som Bjurström konstaterar är samlarens motiv svårfångade, inte minst för att hon eller han själv inte alltid är klar
över dem. Möjligen var Benjamin dem på spåren: ”Samlarens kanske mest fördolda motiv
låter sig kanske omskrivas så här: han bekämpar bristen på sammanhang.” 4
Som Bjurström påpekar kan en samling ibland bli så stor att den inte längre är praktiskt
hanterbar. Samlaren blir då tvungen att göra sig av med hela eller delar av samlingen. Samlaren ikläder sig då, med den vokabulär jag valt att använda, rensarens gestalt. Detta rensande
kan gå till på olika sätt, beroende på hur samlingen ser ut. Den som har samlat ting som har
värde på en andrahandsmarknad bjuder ut samlingen till försäljning. Den som har samlat
sådant som inte har ett tydligt bytesvärde väljer kanske att ge bort eller kasta delar av
samlingen.

Att samla på sig saker
De fyra självhjälpsböckerna i min trave har alla ordet ”rensa” i titeln. Två av titlarna innehåller ordet ”röra”. ”Rensa i röran” är också den uppmaning som riktas till en potentiell läsekrets. Flera av författarna framhåller att den som vill bemästra den växande röran först måste
”förstå vad röra är”. Ur mitt perspektiv är det nödvändigt att försöka urskilja vilka betydelser
författarna till självhjälpsböckerna tillskriver röra, eftersom det har återverkningar för vilka
innebörder de tillskriver rensande.
Författarna till de fyra böckerna utgår alla från att röra är ett utbrett problem. I inledningen
till Emmetts bok får problemet närmast globala proportioner:
Över hela världen lider människor i alla åldrar och inom alla yrken, oavsett hur välutbildade de är, av sina skräphögar. Alla tycks ställa samma frågor och alla vill verkligen förstå följande: Hur kan det komma sig att skräphögarna växer så fort? Finns det något lätt
och smärtfritt sätt att bli av med dem? 5

Röra framställs här som ett problem som förenar människor i alla världsdelar och samhällsklasser. Vi är alla offer för problemet, men förenas också i en uppriktig vilja att dels förstå
orsakerna till det, dels av en önskan att bemästra det. Emmett talar också om ”den osorterade
generationen” och innefattar i den alla från gammelmormor till tonåringen. 6 Walter och
Franks målar inte med lika breda penseldrag. Med hjälp av samlargestalten ger de istället problemet något mindre – och kanske mer rimliga – proportioner:
Även om vi alla kanske inte är inbitna samlare har de flesta av oss problem med onödiga
prylar på något område i livet. Det kan vara en begränsad yta i ditt hem, till exempel ett
särskilt skåp där saker brukar samlas på hög, eller också kan det röra sig om en oförmåga
att ta itu med och hantera pappershögar.

Av citatet att döma omger sig ”inbitna samlare” inte bara med flest onödiga saker. De har
också svårast att göra sig av med dem. Röra handlar av citatet att döma också om en oförmåga
hos den som lever i röran. Uppenbart är att samlaren är en gestalt för rensaren att ta avstånd
från – eller kanske att ta avstamp mot. I Kingstons bok finns ett helt kapitel om samlande.
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Hon förklarar att hon ser samlande som ett resultat av att den som samlar har vissa behov och
önskningar som samlandet när det inleds kan fylla. Problemet är bara att samlande ofta permanentas. Livet går vidare, de behov som samlandet en gång svarade mot är uppfyllda – och
ändå fortsätter samlandet. Att förstå hur detta hänger ihop gör det lättare att sluta samla, menar Kingston. Då kommer du så småningom att kunna ”se tillbaka och skratta åt dina tidigare
samlarupptåg”. 7
Röra är ett ord som indikerar oordning. I den meningen är röra en motsats till samling. En
samling är en ordningens praktik. Men en samling kan likafullt vara rörig utan att den för den
skull upphör att vara en samling. Röra som kulturell kategori indikerar alltså inte bara oordning när det gäller tingens placering. Det indikerar oordning även på ett mera underliggande
plan: Det fanns ingen plan för ihopsamlandet av föremålen. Att samla och att samla på sig är
ofta – men behöver inte alltid vara – två helt olika saker.
Det ”onödiga” är hos de fyra författarna en viktig aspekt av röra. Oordning och oförmåga
är ytterligare två aspekter på förleden o- som återkommer i böckerna. Rörans motsats är följaktligen det nödvändiga, ordning och förmåga – kategorier som signalerar tyngd och kontroll.
När exempelvis Walter och Franks definierar röra artikuleras en fjärde aspekt. Röra är, enligt
dem, ”saker som inte längre fyller något syfte i ditt liv men fortfarande tar upp plats och energi”. 8 Röra består alltså av onödiga saker som ligger i vägen inte bara fysiskt utan också mentalt, alltså ett sorts känslomässigt skräp. Den föreställningen går igen också i de övriga tre
böckerna.

Röra som ett yttre hot
Röra är en lömsk företeelse. Av de fyra böckerna att döma smyger den sig på oss och hotar
snart bildligt att kväva oss. Emmett berättar i sin bok att hon kommit till insikt om att det i
själva verket finns två slags skräp. Att skilja mellan dessa olika typer av skräphögar är viktigt
eftersom de fordrar olika motstrategier om det ska vara möjligt att bli kvitt dem. Emmett liknar problemet vid människans dubbla förhållande till djuren: ”Precis som djungels djur kan
högarna gå ’lösa’ eller vara ’inburade’”. 9 Det Emmett kallar ”inburat” skräp är inte alltid synligt. Det finns överallt där vi tror – eller vill tro – att vi har ordning: i samlingspärmar, i källaren, på vinden, i garaget, i ett skräprum, i mailboxens inkorg. Det skräp som går ”löst” är rörans tigrar och lejon. Det är sådant skräp som invaderar våra hem och hotar att ta över helt.
Emmett skriver:
Skräp i vilt tillstånd känner inga gränser: likt ett djungeldjur drar det fram och strövar
omkring där det behagar och kan vara farligt, åtminstone farligare än inburat skräp. I det
här fallet för att det orsaker mer stress, skuldkänslor och oro. 10

”Röran” framställs här som att den levde sitt eget liv. Den blir en levande organism, ett yttre
hot som riskerar att ta över. Den representerar en oordnad natur i stark kontrast till en ordningens kultur. Vi betraktas alla som ett kollektivt offer för den blodtörstiga röran. Vi saknar i
allmänhet också insikt om rörans skadeverkningar. ”De flesta människor har ingen aning om
hur mycket deras röra påverkar dem,” skriver Kingston. 11 De professionella rensarna blir hos
Emmett en slags kulturella lejontämjare med uppgift att visa på hur röran kan hållas i schack,
en röra som är lika opålitlig som ett rovdjur. Det enda vi i den situationen kan göra är att försöka hitta tillräckligt effektiva motstrategier. Underförstått i Emmetts och övrigas böcker är
det stora behovet av litteratur och konsultverksamhet på ”rensa i röran”-området. Vi får också
veta att de allra flesta av oss behöver experthjälp, om så bara i självhjälpsbokens form, för att
kunna ta itu med den röra som invaderar våra liv.
”Röra” framstår här som samlandets yttersta motsats, i meningen att den hotar den kontroll
över tillvaron som samlaren söker(därmed alltså inte sagt att en samling inte kan vara rörig).
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Rensarens motiv går här på en viktig punkt ihop med samlarens. Rensaren och samlaren vill
båda bemästra och skapa ordning i tillvaron. Att samla och rensa handlar båda i hög grad om
att ta och ha kontroll.

Yttre och inre röra
Hur vi ser på ordning och oordning är kulturellt betingat, men samtidigt finns det hälsoaspekter som gör städning svår att helt bortse från. De flesta människor håller nog med om att det är
nödvändigt att städa, även om det varierar hur ofta och hur noga man tycker att det behöver
göras. Att ”rensa i röran” handlar dock inte i första hand – eller ens alls – om att bli kvitt
damm och bakterier. Ett tydligt tecken på det är att Lambert, när hon lotsat läsaren genom
husets alla rum, garaget och trädgården slutligen stannar till utanför ett rum utan golv, väggar
och tak: Det inre rummet. Där finns hos de flesta, förklarar hon, en känslomässig röra som
också behöver rensas upp. Lambert hänvisar till den idé inom Feng shui som säger att yttre
röra avspeglar inre röra. ”Om du samlar på dig saker och ting i ditt hem behöver du antagligen
också göra en känslomässig utrensning.” 12 Det är en tanke som går igen även i de övriga
böckerna, också i de två som inte uttalat stöder sig på Feng shui. Exempelvis hävdar Walter
och Franks: ”en överdriven, tvångsmässig röra är ofta ett symtom på bakomliggande känslomässiga problem” 13
Författarna till de fyra böckerna stannar dock inte vid tanken på att det yttre avspeglar det
inre och att ett rörigt hem tyder på att det även är dags att städa mentalt. De förutsätter också
ett omvänt och betydligt mera långtgående samband, nämligen att en yttre rensning i sig självt
innebär en inre rensning. Den som har det rörigt i sitt inre kan alltså rensa bland sina saker
och bli mer harmonisk inombords. ”Genom att städa upp i det yttre börjar det inre att falla på
plats,” skriver Kingston. 14 Hon förklarar också varför:
Skälet till att det är så effektivt att rensa och röja är att medan du skapar ordning i din
yttre värld sker samtidigt motsvarande förändringar i din inre. Allting omkring dig, i synnerhet din hemmiljö, speglar ditt inre jag. Genom att förändra ditt hem förändrar du också
möjligheterna i ditt eget liv. Att avlägsna hindren för ett harmoniskt energiflöde i din bostad skapar större harmoni i ditt liv och ger utrymme för nya möjligheter att komma in i
ditt liv. 15

I Lamberts bok finns några inte mindre löftesrika rader. Den belöning som väntar rensaren är
att hon eller han kommer att känna sig som ”en helt ny person”:
Du har frigjort dig från värdelöst skräp och är känslomässigt uppfräschad. Du kommer att
anta nya utmaningar och du skaffar dig en livsgnista som du inte trodde var möjlig. 16

Det föreställda sambandet mellan yttre och inre röra är, som jag uppfattar det, det bärande
temat i den genre som ”rensa i röran”-böckerna utgör. Utan detta samband skulle mycket av
genrens lockelse gå förlorad. Att rensa handlar om att göra sig av med allt onödigt och skapa
ordning. Men i så måtto är rensandet bara ett medel. Längtan efter en inre tillfredsställelse och
frid utgör rensarens egentliga drivkraft och mål.

Tingen som band till det förflutna
Föreställningen om ett samband mellan yttre och inre utrensning bygger på tanken att ting inte
bara kan stå i vägen rent handgripligt, som när skor tornar upp sig i hallen så man får kliva
över dem. Ting står också på ett annat plan i vägen för ”nya möjligheter”. Genom att vara
upptagna av tingen släpper vi inte fram nya tankar och idéer hos oss själva, säger de fyra för-
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fattarna. Vi släpper heller inte fram de möjligheter som andra skulle kunna ge oss. Lambert
uppmanar till förändring på denna punkt med hjälp av en historia ur ”verkliga livet”:
Peter, som är författare, älskade verkligen sin boksamling. Men den var stor och hans
vardagsrum var fyllt till bristningsgränsen med böcker. Han ville inte ens göra sig av med
gamla pocketböcker men han insåg att han behövde utrymmet och gjorde sig av med
dem. Ett par veckor senare blev han erbjuden ett kontrakt av ett pocketbokförlag – Han
hade släppt in nya möjligheter i sitt liv. 17

Tingen blir ett problem inte bara för att de är för många, för att de ligger på fel ställen och för
att de avspeglar en inre röra. Tingen ställer till det för oss också för att de är laddade med
”fel” innebörder. Ting som bärare av minnen utgör ett genomgående tema i de fyra självhjälpsböckerna. Författarna delar en syn att föremål ofta blir en mental belastning genom att
de väcker minnen som håller kvar oss i det förflutna. Idealet är att leva i nuet. Walter och
Franks framhåller hur svårt många människor har att ”släppa taget” och de negativa effekter
som är följden:
Den här typen av problem kan leda till att vi omger oss med mängder av saker som påminner oss om det förflutna, och de kan beröva oss motivationen att ta kontroll över röran
i våra liv. I många fall kan de till och med orsaka stress och sjukdom. Genom att ta itu
med dessa problem är det möjligt att släppa taget om både det känslomässiga och det fysiska skräpet och bli mera närvarande i nuet. 18

Minnen blir hos Marks och Walters en barlast som måste kastas över bord. Också Kingston
skriver mycket om minnen. Brev, dagböcker, fotografier – det mesta bör rensas ut i syfte att
rensaren ska bli mera närvarande i nuet. Uttrycket ”att våga släppa taget” återkommer i flera
av böckerna. Det förflutna konstrueras som något vi klamrar oss fast vid och som något som
hindrar oss från att vara de vi ”egentligen” är. Rensaren bör sträva efter att vända sin historia
ryggen. De saker hon eller han väljer att spara ska inte spegla det liv man levt tidigare utan det
liv man lever nu.
Att rensa bland sina saker kan antingen innebära att rensa bland sina minnen eller att kapa
banden mellan minnen och föremål. Emmett uppmanar i en passus till det senare:
Vad är meningen med minnessaker om man aldrig tittar på dem? Förväxla inte onödiga
högar med minnen. Dina minnen har du inom dig, och du behöver inte spara saker från
varenda period i ditt barns liv för att vårda dem. Befria minnet från föremålet. 19

Bjurström ser minnet som en grundmetafor för samlande. Att samla är att minnas praktiskt,
genom att saker är laddade med minnen, minnen som väcks när vi ser dem eller använder
dem. Att saker är förknippade med minnen är naturligtvis en anledning till att det kan vara
svårt att göra sig av med somliga ting. Omvänt kan den som kastar sina minnessaker kanske
lättare glömma det hon eller han inte vill tänka på. Benjamin ser starka kopplingar mellan
samlandets minnesstödjande funktion och en strävan efter kunskap. Rensandet skulle kunna
ses som ett sätt att göra sig av med oönskad kunskap. I de fyra böckerna likställs rensande
dock inte med att förlora något, utan med att aktivt välja att göra sig av med det som binder en
vid det förflutna. Det är också möjligt att, som i citatet ur Emmetts bok ovan, välja att hålla
kvar det förflutna men göra det utan materiellt stöd för minnet. Vad man väljer beror på hur
på förhållandet till det förflutna ser ut. Exempelvis Walter och Franks uppmanar sina läsare
att analysera hur känslorna för det förflutna påverkar det egna livet. Har de en negativ
inverkan är det dags att rensa ut allt som kan framkalla sådana känslor.
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Röran i konsumtionssamhället
Benjamin visar på den tydliga kopplingen mellan samlandet som företeelse och framväxten av
det moderna samhället. Samlande förutsätter i allmänhet ett visst överflöd av varor (även om
samlande, som Benjamin påpekar, också finns bland djuren). Det vi i allmänhet betecknar
röra – saker i oordning och saker som ligger där de inte ska ligga – är som företeelse starkt
förknippad med konsumtionssamhället. I ett samhälle utan ett överflöd av varor utgör röra
inget problem.
I Sverige och stora delar av övriga världen förs när detta skrivs en omfattande klimatdebatt. Diskussionen gäller bland annat den miljöpåverkan som åsamkas av livsmedelsproduktion, transporter, energianvändning och varukonsumtion och hur den kan minskas. Mot bakgrund av detta är det slående hur frånvarande miljöargumentet är i de amerikanska och brittiska självhjälpsböckerna. Det behov författarna ser av att rensa i röran och minska det egna
innehavet av saker motiveras inte av att varukonsumtion tär på jordens resurser. Konsumtion
framställs inte som något negativt. Exempelvis Lambert framhåller i sin bok i stället den nytta
hon ser med att belöna rensare materiellt:
Vi behöver alla få belöning när vi gör allvarliga försök att göra något åt röran i våra liv.
Därför hittar du för varje rum en lista med olika slags belöningar – små saker som du kan
köpa till dig själv […]. 20

Kingston berättar att en kvinna om deltog i en av hennes kurser blev så inspirerad att hon åkte
hem, ringde till en välgörenhetsorganisation och bad den skicka en lastbil. Varpå hon rensade
ut sin gamla stereo, allt utom fem plagg i garderoben och massor med skräp. Beviset för att
detta var ett riktigt beslut lät inte vänta på sig, understryker Kingston:
”I och med det frigjorde hon enorma mängder energi, vilket skapade utrymme för något
nytt i hennes liv. En vecka senare fick hon en check med posten från sin mamma med 500
pund, och hon gick raka vägen ut och köpte nya underbara kläder, en ny musikanläggning
och allt annat hon ville ha. 21

Kingston understryker att gåvan var helt oväntad. Senast som kvinnans mamma skickat
pengar var för tio år sedan. Här finns alltså en tydlig skillnad mellan å ena sidan de fyra
självhjälpsböckerna i min trave och å andra sidan hur ”rensa i röran”-konceptet tar sig uttryck
i svenska medier. Också i Sverige finns konsulter som åtar sig rensningsuppdrag, tvunderhållare som röjer i folks hem och journalister som skriver om rensare. Många av dessa
förhåller sig aktivt till den pågående debatten om förhållandet mellan miljö och konsumtion.
En snabb sökning på nätet visar också att idén om resurshushållning har en plats både som
motiv för och som en del av rensandets praktik i en svensk kontext.
Att göra sig av med saker har i de fyra självhjälpsböckerna alltså inte särskilt mycket att
göra med ett behov av att minska sin konsumtion. Problemet med den växande röran betraktas
som utbrett men inte som strukturellt. Författarna ser i stället den växande röran som ett i huvudsak individuellt problem med individuella lösningar. Problemet är inte konsumtionen i sig
och dess konsekvenser för miljö och samhälle, utan vad röran kan ställa till med i den enskilda människans liv.

Rensandets mysterium
Bjurström avslutar artikeln ”Samlarkretsar” med ett avsnitt som fått rubriken Samlandets
mysterium. Den sista fråga jag ställer mig här är om rensandets motiv och praktik i någon
mening kan sägas utgöra ett kulturellt mysterium.
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Jag konstaterade i essäns inledning att samlaren och rensaren åtminstone delvis står i motsatt ställning till varandra. Samtidigt har det också framträtt en bild av att samlare och rensare
i vissa avseenden går hand i hand. Både samlande och rensande är moderna konsumtionspraktiker i meningen att de förutsätter varumarknader och konsumtion. Både samlande och
rensande handlar om en strävan efter kontroll i en tillvaro som inte alltid låter sig bemästras.
Men medan samlande har med minnen att göra strävar rensaren snarare efter glömskan, eller
åtminstone efter att lägga större tyngd vid nuet. Och medan samlaren strävar efter fullständighet inom ramen för själva samlingen strävar rensaren efter fullkomlighet inom ramen för sitt
eget liv.
Handböcker i samlande vet att begränsa sig till ett väldefinierat område som frimärken eller serier av porslin. Handböcker i rensande har som jag visat här större anspråk än så. Den
bärande idén i dem är att den som minskar eller rent av eliminerar den yttre oordningen i sitt
liv samtidigt skapar ordning i sitt inre. Samlaren är i Bjurströms tolkning en komplex och
svårfångad gestalt trots sin strävan efter ordning och kontroll. Är rensaren som kulturell gestalt lättare att få fatt i? Självhjälpsböcker av alla slag tenderar, oavsett hur gott uppsåtet är, att
lansera enkla lösningar på svåra problem. Vem skulle inte vilja bli en lugnare, tryggare, gladare och mer harmonisk människa? Vem skulle inte vilja ta sig an pappershögar och ansamlingar av gamla kläder mot att komma ut på andra sidan glad och lycklig, utan några som helst
malande tankar om livet som svårt och stundtals meningslöst? Den starka föreställningen om
ett enkelt samband mellan människors yttre och inre världar gör rensaren tydlig som kulturell
gestalt, men bidrar samtidigt till att göra honom eller henne svårfångad. Däri ligger kanhända
rensandets mysterium. För livet kan knappast vara så enkelt. Och det vet nog även rensaren,
innerst inne.
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En oavslutad berättelse.
Om varietéstjärnan Anna Hofmann
Marika V. Lagercrantz
marika.v.lagercrantz@riksteatern.se
Riksteatern

När jag första gången fick höra talas om Anna Hofmann blev jag genast intresserad. Hennes
karriär som vissångerska, direktris, impressario och regissör inom så olika underhållningsgenrer som varieté, cirkus och film 1892-1913 framstod som ett lika lockande som outforskat
forskningsfält. Jag gav mig ut på spaning. Det blev till en början riklig fångst. Den Anna jag
hittade var en känd profil i det förra sekelskiftets medielandskap. I dags- och boulevardpress,
programblad, affischer och vykort återkom bilder av den populära chansonetten som rev ner
applådåskor vid varje framträdande, av den driftiga direktrisen och sedan den outtröttliga och
kreativa filmregissören.
Trots detta rika material där jag kunde följa henne tätt i spåren genom den svenska underhållningsvärlden förblev hon dock märkvärdigt opersonlig och onåbar. Jag tyckte att jag inte
kunde hitta henne själv, den levande kvinnan bakom den glättade bilden av den glada och
framgångsrika kändisen.
Snart upptäckte jag något som skilde ut henne från den samtida populationen inom den
internationella nöjesindustrin. I bilden av henne fanns alltid ett vitt fält; hennes privata bakgrund. Artisterna hyllades ofta som gudinnor av publiken. Ingen var dock någon fixstjärna på
nöjeshimlen. Varifrån och hur de trätt fram på nöjestribunen hörde till branschens kittlande
framgångssagor. Varje artist marknadsfördes med sin geografiska såväl som sociala bakgrund. En kvinnlig varietéartist kunde till exempel identifieras som chansonett från Wien eller
Paris, subrett från London eller Kairo, dansös från Sevilla o.s.v. I pressen kompletterades
dessa uppgifter med information om den individuella bakgrunden. Publiken fick veta om
deras idol kom från en känd artistfamilj, från en högadlig familj eller en allmänt gedigen
borgerlig bakgrund.
Vid ett tillfälle i början av sin karriär sade Anna Hofmann ifrån till den intervjuande redaktören; hon undanbad sig bestämt all publicering av ”biografiska uppgifter”. Annas egen hand
finns således bakom det vita fältet i hennes kändisbild. Denna avfärdande gest, detta påbud
om tystnad fanns kvar hos henne även långt efter att hon lämnat det aktiva yrkeslivet. Enligt
vad som berättats inom släkten talade hon aldrig om sin far. Ett porträtt ovanför sängen var
det enda som vittnade om hans betydelse för henne. Tystnaden gällde dock inte bara honom
utan också hennes eget förflutna i allmänhet. Trots att hon var en utåtriktad person med ett
stort kontaktnät berättade hon egentligen aldrig om sitt eget förflutna. Det enda barnbarnen
minns att de fick höra om hennes tidigare yrkesliv är några episoder från turnéerna i Ryssland
på 1890-talet. Det handlade om fattiga tiggare utanför teatern och om någon kavaljer som
drack champagne ur henne sko. När hon var barnvakt nynnade hon ibland på ”Grevinnans
aria” ur Figaros bröllop som var ett paradnummer från artisttiden. 1 Men hon underhöll varken
vänner, barn eller barnbarn med historier om forna artistkolleger eller om alla de strapatser,
motgångar och succéer som hon måste ha upplevt under sin karriär. Hon berättade heller aldrig om sin barndom i Stockholm på 1870 talet eller hur hon sedan klarade att vara ensamförsörjande mor och kringresande varietéartist.

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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Ett memoarutkast
Det är därför förvånande att höra att hon vid ett tillfälle planerade att ge ut sina memoarer.
Det skulle ha varit i mitten av 1920 talet. Då hade hon varit borta från sin aktiva karriär i över
tio år och närmade sig sin sextioårsdag. När hon dog försvann alla hennes dagböcker, brev
och anteckningar. Det var därför ingen som visste hur det gått med hennes memoarprojekt,
hur långt hon skrivit eller varför det aldrig fullföljdes. Trettio år senare hittades emellertid ett
dokument som uppgavs vara en renskrift av hennes handskrivna manus. Det fanns i kvarlåtenskaperna efter hennes yngsta dotter och bestod av knappt fyra maskinskrivna sidor med rubriken: ”Anna Hoffman-Uddgrens memoarer”.
Att de bevarade sidorna verkligen varit avsedda som ett första kapitel i en självbiografi talar både innehåll och form. Historien är skriven i jagform och handlar om de första tjugo åren
av hennes liv. Det har karaktären av ett första utkast med flera felskrivningar och ojämnheter
men vittnar samtidigt om ett påfallande säkert handlag. Det märks redan i första meningen där
hon snabbt fångar läsarens uppmärksamhet med en dramatisk situation. Texten är tät och tempot högt. Hon presenterar sina första tjugo år i livet som en spännande melodram med korta,
slagkraftiga scener. Det slutar i Paris när Anna är tjugo år och just fått sitt allra första professionella engagemang. Hon ska följa med ett operettsällskap för en längre turné i Italien och tar
farväl av sin bästa väninna. ”Vi återsågs inte förrän 12 år senare. Då var både hon och jag
gifta”. Hon fick till en riktig ”cliffhanger”, läsarna skulle inte kunna lägga ifrån sig boken av
nyfikenhet över hur det gick för de två väninnorna.
Jag ska nu läsa detta memoarutkast övre axeln på den skrivande Anna riktigt noga. Nu är
det dags, efter alla år har jag blivit jämnårig med den Anna som lutar sig över pappersarken.
Kanske kan jag genom hennes berättelse förstå vem hon är. Kanske kan jag äntligen komma
henne nära!

Ett hemligt möte
”17 år gammal på hösten sade min mor till mig; ’kan du tiga skall du få följa med mig till någon som kanske vill göra något för dig’.” I denna första mening av det som skulle ha blivit
hennes självbiografi visar den sextioåriga Anna att hon är en erfaren underhållare. Efter alla år
på varietéscenen med dess högljudda krogpublik hade hon lärt sig hur viktigt det var att
snabbt fånga publikens uppmärksamhet. Läsarna rycks omedelbart in i en spännande situation. Ingen ska kunna lägga ifrån sig boken av pur nyfikenhet på vem det var den sjuttonåriga
Anna skulle få träffa och varför det krävde total diskretion.
Med denna öppning både anpassar Anna sig och avviker från biografins dramaturgi. Hon
avviker från dess gängse kronologi genom att börja historien om sitt liv när hon redan hunnit
bli sjutton år gammal, en fullfjädrad tonåring med egna erfarenheter och vilja. Samtidigt visar
hon att hon var påläst i den för henne helt nya genren. Hon har lydigt fogat in sin historia i
den tematik och genusordning som präglade tidens artistmemoarer. I en studie diskuterar
Thomas Postlewait kvinnliga artisters levnadsteckningar från huvudsakligen 1800 talet. Han
återfinner där samma självutplånande tendens som återkommer hos andra yrkesarbetande
kvinnliga biografiker. Medan deras manliga kolleger framhäver sina individuella bedrifter och
stora betydelse för samtiden tenderar kvinnorna att marginalisera sig själva och sina insatser
genom att skriva in sig själva i relationer till mer eller mindre betydelsefulla Andra. 2
I själva öppningen av sin levnads historia presenterar Anna sig själv för läsarna i relation
till sin mor som därmed får en stark roll. Anna ger henne den replik som sätter igång berättelsens handling. Hon erbjuder sin dotter hjälp. Villkoret är tystnad: ”kan du tiga”.
För artonhundratalets kvinnliga scenartister, menar Postlewait, var det viktigt att tona ner
den ambitiösa och drivande roll de måste ha axlat för att nå framgång inom sitt yrke.3 När
Anna, som i flera decennier haft en offentlig profil som en drivande och framgångsrik direkt-
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ris, berättar historien om sitt liv fogar hon sig i kravet på kvinnlig saktmodighet och överlåter
initiativet till sin mor.
Om Anna efterföljer kravet på tystnad ska hon ”få följa med till någon som kanske vill göra något för dig”. Med dessa ord ansluter Anna sin levnadsberättelse till något som Postlewait
identifierar som ett genomgående tema i kvinnliga artistmemoarer. Han skriver att dessa alltid
innehöll åtminstone ett men oftast flera återkommande möten med inflytelserika välgörare.
Dessa möten beskrivs ofta som helt oväntade, iscensatta av andra personer eller av den lyckosamma slumpen. 4
När Anna låter sin mor iscensätta detta viktiga möte kommer hennes livsberättelse också
motsvara läsarnas förväntningar om en sann berättelse. Under artonhundratalet kom artister
ofta från samhällets lägre skikt. Där fanns ofta just en mor, inte sällan ensamstående, som
oförtröttligt följde sin dotter till teater- eller danslektioner för att försäkra henne, och samtidigt sig själv, en tryggad framtid.
Förklaringen till moderns krav på att dottern ska tiga om det förestående mötet kommer i
nästa mening: ”Denna någon var Oscar II”. Här torde läsarna ha dragit efter andan. Oscar II
var fixstjärnan på den oskarianska kändishimlen. Under sina trettiofem år på tronen var han
en ständigt omskriven, omtalad och avbildad celebritet. Hans resor, högtidstalande vid invigningar av järnvägsstationer, av offentliga institutioner, kongresser mm återgavs nitiskt i
pressen. Överallt hyllades han med orkestermusik, flaggviftande barn, bugande dignitärer och
samhällets trogna. Det var emellertid inte bara i pressen han tog stor plats. Hans porträtt i
oljetryck fanns i snart nog varje svenskt hem. Med sin medaljbehängda bringa, sina grå
tinningar och upphöjda blick var han en symbol för den goda makten. Mitt i tidens
våldsamma sociala, ekonomiska och tekniska omvälvning framstod han som Sveriges
sagokung, en god regent som garanterade fosterlandet eviga värden som Gud, familjen och
det sköna. Anna kunde inte ha hittat en mäktigare välgörare i 1880 talets Sverige.
Hon skriver att hon själv och modern klädde sig så fint de kunde och sedan gav sig av. ”Vi
gick förbi Lejonbacken vid slottet och kom fram till en smal trappa som ledde upp till högvakten, vek in i en port till vänster i slottet, gick några halvtrappor upp och kom in till kammartjänarnas rum”. Det är inte svårt att se det framför sig. Det skulle kunna vara ett filmmanus.
Från kammartjänarnas rum blir sedan Anna och hennes mor ledsagade till kungens privata
rum. Därmed är den brådskande, hemliga färden genom staden plötsligt över: ”Där stod han
själv och tog så vänligt emot oss”. Vänligheten räcker dock inte för att lugna den sjuttonåriga
Anna: ”Jag var så nervös, visste inte hur jag skulle bete mig men neg mycket djupt”. Berättelsens framåtriktade rörelse stannar upp för att nu riktas nedåt i en djup nigning; det perfekta
uttrycket för kvinnlig undergivenhet. Då tar kungen till orda: ”Han frågade vad jag ville bli
och om jag hade någon speciell önskan”. Frågan är en uppmaning till tal. Trots sin stora nervositet lyder Anna och uttalar högt sin önskan inför kungen: ”Jag svarade att jag ville resa
till Frankrike för att lära mig språket”.

En hemlig far
Hennes önskan skulle dock inte bifallas utan vidare. Det är modern som, paradoxalt nog, inför
ett hinder genom att göra ett inpass i dialogen mellan Anna och kungen. Anna skriver: ”Min
mor, som han var mycket fästad vid bad honom hjälpa mig”. I denna mening antyder Anna att
det finns helt andra band mellan personerna i rummet. Modern kan ta med sin dotter till ett
möte på slottet med Oscar II därför att denne redan har en skyldighet gentemot henne. Den
mäktiga välgöraren är i själva verket Annas far. Det här är första gången de träffas.
Det krav Anna Hofmann tio år senare ställer på den intervjuande redaktören att han inte
ska publicera hennes ”biografiska uppgifter” blir nu helt begripligt. Det är också förståeligt att
han fogar sig i censuren. Vilken redaktör, som var beroende av sina annonsörer och abonnenter, skulle våga skriva att den populära chansonetten var Oscar II:s dotter?
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Första gången dessa uppgifter publicerades var i en fransk artistbiografi som kom ut efter
Annas död. Den internationellt kända dansösen Cleo de Merode hade engagerats av Anna för
ett par gästspel i Stockholm i början av 1900 talet. Hon blev då mycket imponerad av den
driftiga svenska direktrisen. ”Man sa om henne att hon var naturlig dotter till kung Oscar, det
är möjligt för hon ägde en säkerhet som var påfallande”. 5 Det den unga balettstjärnan fick
höra under några veckors besök i Stockholm var med all sannolikhet redan spritt i en större
grupp. Vid förra sekelskiftet var informationsutbytet stort inom det borgerliga skikt som
hörde till Annas publik. Det ’alla’ kände till om bemärkta såväl som obemärkta personer i
staden offentliggjordes aldrig utan förblev gemensamma hemligheter. Att ”vår älskliga” Anna
Hofmann var född i en av kungens utomäktenskapliga relationer kan mycket väl ha hört till de
offentliga hemligheter som figurerade bland Stockholms växande borgerliga skikt. Det kan
vara förklaringen till att hon inte verkade uppfattas som mystisk eller främmande för sin
publik trots att hennes privata bakgrund aldrig fanns med i den publicerade kändisbilden. I
pressen beskrevs hon ofta med epitet som ”vår älskliga” eller ”vår dyrkansvärda Anna” (min
kursiv). Pronomenet ”vår” läser jag här som tecken för både gemenskap och närhet; vår
fröken Hofmann var hela publikens alldeles egna fröken Hofmann. Publiken delade
hemligheten om sin dyrkansvärda chansonett. De kände henne.

Renhet och oskuld
Den sextioåriga Anna tänkte således bryta tystnaden om sin bakgrund. Därmed stod hon inför
det dilemma som Postlewait menar mötte varje memoarförfattande aktris. Hon förväntades
berätta ’sanningen’ om sitt liv utan att såra läsarens känsla för det passande. 6 Den sexualisering som sedan antiken vidhäftat kvinnliga scenartister fanns fortfarande inom det sena
artonhundratalets scenkonst. Även aktriser på etablerade scener förväntades leva ett osedligt
sexuellt utsvävande liv. Detta gällde i ännu högre grad de kvinnliga artisterna inom den lätta
underhållningen. Liksom sina kvinnliga kolleger från teaterns värld måste Anna ta upp frågan
om sin moraliska vandel. Hon var tvungen att benämna det och samtidigt försäkra att hon
själv inte var drabbad av teaterns osedlighetvirus.
Anna tar tjuren vid hornen redan i inledningen av sina memoarer. Moderns bön om hjälp
till Anna påminner kungen om orsaken till besöket: ”Han sade sig veta att jag var lierad med
en student”. Här är alltså anklagelsen om osedlighet redan uttalad. Hur ska Anna nu rentvå sig
inför läsarna? Hon överlämnar det åt Oscar II: ”och han tog mig under hakan och sade: ’Svara mig nu! Är du en oskyldig flicka?’” Den goda sagokungen som representerar sedlig kärlek
och familjelivets helgd är naturligtvis den bästa domaren i moraliska frågor: ”Då jag bejakade
detta yttrade han: ’De ögonen ljuga inte!’”
Modern har redan här fått den roll som hon får axla genom hela memoarutkastet. Samtidigt
som hon hjälper sin dotter hindrar hon henne. Upprepade gånger skuldbelägger hon och smutsar ner Anna inför andra. I Annas ögon är fadern fortfarande helt utan fel. Hon skriver in honom i berättelsen om sitt liv i den offentliga roll som redan var så fast förankrad; den rättrådiga och goda kungen.
När Anna låter sin fader konungen intyga hennes oskuld handlade det egentligen inte bara
om det förhållande modern påstått att hon inlett med en student. Det rörde något mycket djupare än så: det verkliga förhållandet mellan de tre personerna i rummet och förutsättningarna
för Annas existens. När Oscar II gick i god för Annas renhet var det som oförvitlig domare
utan all skuld. Därmed går han fri från alla anklagelser om osedligt leverne som läsarna skulle
kunna rikta mot honom själv.
Med denna öppning tvingas Anna blotta en djup ambivalens i sin bakgrund. Å ena sidan
iscensätter hon ett triumfatoriskt möte med läsarna. Den sjuttonåriga flicka som vågar uttala
sin innersta önskan för sin fader konungen framstår som en gudadotter, en oförvägen Atena
framsprungen fullt rustad ur Zevs huvud. När hon framträder som Oscar II:s dotter visar hon
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emellertid läsarna det stigma hon vuxit upp med i 1870 talets Stockholm: född oäkta med
okända föräldrar. Denna korta dialog i kungens privata rum är kongenialisk. Den far som
avlat henne i synd rentvår henne nu från detsamma. Och när han väl förklarat henne oskyldig
kan han träda in som hennes välvilliga välgörare: ”Jag skall hjälpa dig. Du skall få resa till
Paris.”

Mitt i modernitetens virvel
I berättelsen öppnade Oscar II inte bara porten till Annas individuella framtid. Han gav henne
också tillträde till den stad som då uppfattades som världens metropol där det moderna livet
sprang fram. Resten av memoarutkastet handlar om Paris. Det handlar om Annas första resa
dit, om hur hon sedan blir hemkallad och om hur hon reser tillbaka för att denna gång bli kvar
i den franska huvudstaden i fyra år. Berättelsen ansluter sig till artistmemoarens gängse dramaturgi med sina inslag om trägna studier, av svåra motgångar, besvikelser och framgångar. I
Paris lär hon sig franska, hon tar lektioner i sång och plastik och börjar uppträda på välgörenhetskonserter. Där blir hon också introducerad i den skandinaviska kolonin av borgerliga
konstnärer, författare och artister.
Ännu ett dokument, som liksom memoarutkastet återfanns i kvarlåtenskaperna efter Annas
yngsta dotter, ger en unik inblick i hur hon då upplevde tiden i Paris. Det är en liten dagbok
med nött skinnpärm med tolv sidor skrivna med hennes karakteristiska, flytande handstil.
Efter en sida med olika adresser står på nästa uppslag: ”Paris 1887” och därunder: ”Februari
den 2 reste från Stockholm, d. d. 5 ankom till Paris”. Sedan följer sida efter sida av korta
dagliga anteckningar om vädret, olika inköp, vilka hon träffat, om bjudningar samt lektioner i
franska och sång. Dessa korta noteringar bekräftar den bild av sin tillvaro i Paris hon senare
skulle beskriva i memoarutkastet. Det var en hektisk tid för den unga svenskan. Varje dag var
till brädden fylld av aktiviteter. Efter tidiga morgonlektioner hann hon träffa väninnor, gå på
kafé och sedan på konsert. Hon handlade kläder och godsaker, deltog i soiréer, följde med på
utflykter och blev bjuden på bal.
I sin studie över 1800 talets Paris försöker Prendergast ringa in stadens identitet. Med hänvisning till den samtida litteraturen liknar han staden vid en svindlande virvel, ”ett rörligt,
virvlande landskap präglat av slumpartade möten, snabba transaktioner och frenetiskt cirkulerande av pengar, varor och kroppar”. 7 I dagbokens noteringar ter sig verkligen Anna som en
modern konsument av upplevelser och varor. Trots att hon var en nykommen gäst hängde hon
med i världsstadens höga tempo och kunde ta för sig av det enorma utbudet av varor och upplevelser.
Men vad hände med henne själv mitt i denna virvel av intryck? Efteråt mindes hon att
staden vid ankomsten tett sig som en port till himmelriket: ”Jag tyckte mig ha kommit till Paradiset ty här var jag ju bara en ung söt flicka och ingen oäkting som många pekade finger åt,
körde bort från skolor och sa upp bekantskapet (sic) med.” Det är första gången hon nämner
sin barndoms inferno i memoarutkastet. Med ett retoriskt grepp låter hon det framträda i ljuset
från paradiset. Det är först när hon befriats, när hon genom resan tillryggalagt det nödvändiga
avståndet, hon kan urskilja sitt fängelse.
Friheten är dock alltid relativ. Hur fri kan Anna ha varit i Paris? Hon var fortfarande fast i
de skrankor som föreskrevs hennes kön och därmed hindrad att njuta den mångomskrivne
flanörens frihet i Paris’ anonyma folkmyller. Hon kan inte ha rört sig ensam och osedd genom
staden, som en detektiv på jakt efter hemliga spår, en författare efter nya uppslag eller en
turist efter nya nöjen. Som kvinna kunde hon inte heller själv ha valt om hon ville vara
åskådare eller aktör i det ständigt växlande skådespelet utmed boulevarderna.
I dagboksanteckningarna finns det ändå en ständig rörelse mellan olika adresser i Paris.
Hon noterar att hon går ut och handlar, blir bjuden på middag hos en familj för att sedan sova
över hos en väninna, att hon gör utflykter i Bois de Boulogne och går på restaurang. Dessa ut-
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flykter gör hon dock inte ensam. Där finns alltid en väninna eller en kavaljer som följeslagare.
Medan de manliga flanörerna på boulevarderna rörde sig som solitärer genom gatuvimlet ter
sig hennes flaneri som en del av det sällskapsliv som hon ständigt var indragen i.

Det förflutna i nuet
Men vart tog då hennes barndom vägen i denna berättelse som börjar den höst då hon fyllt
sjutton år och sedan bara går framåt i tiden? Anna fogar in den mitt i Paris intensiva stadsliv.
Benjamin skriver om 1800-talets huvudstad som en plats där det förgångna öppnar sig för
dess vandrare. ”Gatan leder flanören tillbaka in i en svunnen tid. Den för nedåt, om inte till
mödrarna så dock in i en förgången tid”. 8 Medan Benjamin i första hand talar om stadens eget
förflutna som uppenbaras för flanören är det just mödrarna som drabbar den artonåriga
svenska Anna. I dagboken från år 1886 noterar hon efter sex veckor i Paris: ”Första tiden
efter mormors död var det mindre svårt […] nu sedan jag är i ensamhet o lugn återkomma de
med fördubblad kraft o lemna mig hvarken dag eller natt. Hvilken stund som helst ser jag ännu den förfärliga synen, hvilken stund som helst ser jag min lilla mormor”. Mellan olika aktiviteter hade hon drabbats av ett påträngande, sorgligt minne av sin nyligen bortgångna mormor. På nästa rad är hon åter tillbaka i det brådskande nuet: ”Nej nu ska jag gå och sjunga
äfven kl ½ 7”.
I de memoarer hon började skriva fyrtio år senare minns hon att hon ofta brukade sitta i
parkerna och lyssna på musik. Parkerna hade anlagts i det nya Paris för invånarnas rekreation
och fritid. Under dagtid var de fredade oaser för stadens borgerliga kvinnor, en sorts vardagsrum i det fria där de kunde vara med sina barn, promenera i skuggan under träden eller sitta på
en bänk med sitt handarbete.
De blev uppenbarligen en oas också för den artonåriga Anna. Hon skriver dock om sina besök i parkerna med en viss ångest. Med en sträng självrannsakan tillstår hon att hon bara lät tiden rinna iväg. Det var emellertid precis där det hände: ”- Då satt jag ofta och tänkte tillbaka
på min barndom”. I memoarutkastet fogar hon så in en rad minnen från 1870-talets Stockholm som bilder mot parkens lummiga grönska. Det kunde vara en scen i en film där hjältinnans drömmar klipps in med den tidiga filmens enkla collageteknik. Det allra första barndomsminnet är ännu en utblick. Anna var tre år och ser en dag sin mor vid fönstret ivrigt spejande efter fadern, då ännu prins Oscar Bernadotte. Andra minnen från uppväxten handlar om
elaka skolkamrater, om ensamhet och utsatthet. Hon beskriver också en scen från teatern dit
modern brukade ta henne. Varje gång väste hon i Annas öra: ”Sitt rak i ryggen, kungen ser
dig!”
När Anna på detta sätt skriver in sin uppväxt i Paris ger hon den franska huvudstaden en
alldeles särskild tyngd. Staden blir i själva verket en födelseort, den plats där hennes liv kommer i dagen. På samma gång blir den också födelseplatsen till hennes vuxna yrkesliv. Det är
här hon först får ord för sitt ursprung och därifrån kan gå vidare mot en självständig vuxentillvaro.
Åtta år senare var hon tillbaka i Stockholm som självförsörjande yrkeskvinna. När hon
uppträdde i nöjesparken Tivoli ute på Djurgården rev hon ner applådåskor och belönades med
överdådiga blomsterhyllningar. Liksom kollegerna inom branschen hade hon varit tvungen att
hitta sin egenart, sin speciella profil för att sticka ut i det brokiga utbudet på varietéscenen. De
gästande chansonetterna brukade, som vi sett, använda sin geografiska och kulturella hemvist
i marknadsföringen. Anna Hofmann hade slagit igenom som fransk chansonett och uppträdde
med en fransk visrepertoar som hon sjöng på franska. Till gästspelen i Stockholm uppgavs
hon anlända direkt från Paris med det allra nyaste inom repertoar och mode.
När hon trettio år senare ska berätta sanningen om sin privata bakgrund förlägger hon den
till den speciella miljö i Paris där hon hämtat så viktig inspiration till sitt yrkesliv. Parkerna i
Europas växande städer var viktiga arenor för stadsinvånarnas fritidsnöjen. I Paris gavs cafés
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concerts-föreställningar i parkerna. Där uppträdde de populära chanteuserna belysta av osande
gaslyktor. Dessa aktriser var Annas förebilder när hon började uppträda på olika etablissemang i Köpenhamn, Helsingfors, Ystad, Kristiania och Stockholm. När hon framträdde i vårprogrammet på Tivoli år 1894 tyckte recensenten René att hon lät som en verklig fransk chansonett. 9 Fröken Hofmann lyckades få publiken att tro på sin identitet. Hennes bakgrund var i
själva verket inte dold, den offentliggjordes varje gång hon gick ut på tribunen.

Anna själv
Läsningen av memoarutkastet är nu över. Vad är det då Anna berättat om sig själv? Hon har
lagt ut en rad lockande ledtrådar för en hågad forskare. Hennes berättelse passar till exempel
väl in i den psykoanalytiska (den patriarkala) dramaturgin med den höga fadern som befriar
barnet ur moderns grepp och därmed öppnar porten till individuation och frihet. Den pekar
också mot intressanta frågor om identitet och gränsen mellan privat och offentligt i tidens
kändisproduktion. Hennes oavslutade levnadsberättelse är exempel på kvinnors tystade och
marginaliserade tal. Dessa ledtrådar för ut mot en större historia om det förflutna, om vår
gemensamma bakgrund. Eller är detta bara illusioner om det som varit och inte längre finns?
Är det bara fantasier som stiger upp ur asfalten där vi går och går i spåren från det förflutna?
Spåren leder kanhända endast mot en återvändsgränd. Där finns historien som obevekligt pekar mot oss själva.
Jag vaknar upp ur funderingarna. I fönstret framför skrivbordet skymtar jag min spegelbild
mot mörkret utanför. Plötsligt inser jag att det inte stämmer. Det är inte alls mig själv jag ser i
den svarta fönsterrutan utan en helt annan rundlagd, äldre kvinna. Nu tittar jag ner och ser
också hennes rygg, nacke och hårknut. Glasögonen blänker till i lampskenet. Det är Anna som
sitter böjd över sina skrivark. Det är något med hennes mycket påtagliga närvaro som börjar
kännas rätt obehagligt. Hon sitter inte bara i mitt arbetsrum utan också på min stol! Och vad
händer nu? Hon flyttar sig närmare min dator! Hennes långa fingrar rör sig redan vant över
tangentbordet. Hon går in i mina mappar, öppnar mina gamla dokument, deletar hela stycken
och skriver till nytt! Nu flyttar hon om dokumenten till nya mappar och … Vad är det
egentligen som händer … Hjälp!!!
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Doktorandtidens tio faser
Lars Lagergren
Lars.Lagergren@mah.se
Enheten för idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola

Fas 1 Nyhetens behag
Kännetecknas av ett oväntat starkt skockbeteende och ett blygsamt men nyfiket uppträdande.
De första grupperingarna bildas i takt med att nya frågetecken poppar upp och några gamla
envisas med att hänga kvar. Det är en skör tid där doktoranden går med på allehanda slavgöra
och där en slags initial rangordning inom gruppen etableras. De allra flesta ställer sig själva
frågorna ”Hur kunde jag platsa i det här gänget?” och ”hur kom jag egentligen in?”. Frågan
”när ska de komma på mig?” kvarstår långt tid efter att denna fas avslutats.
Fas 2 Beslutsvåndans tid
Kännetecknas av lätt ångest efter kurstidens förvirring, som bestod av ungefär lika delar
”Aha, detta vill jag ge mig i kast med ordentligt” och ”Usch, vilken erbarmlig smörja”. Nu
står doktoranden likt den nyfödda kalven på egna skakiga ben. Valet av avhandlingsämne
överskuggar nu allt och en närmare relation till handledaren ska etableras. Skockens framtida
funktion börjar skönjas. Somliga har redan nu sjunkit oroväckande djup ner i assistentträsket.
Fas 3 Entusiasmens tid
Kännetecknas av att doktoranden på ett furiöst sätt angriper sitt projekt. Gör ständigt nya upptäckter, bra som dåliga. Till exempel att någon nedrig skurk vid något obskyrt lärosäte i periferin redan snott och realiserat doktorandens banbrytande idé eller att allt det där materialet
man förväntat sig finna helt enkelt inte finns. Inget av detta låter dock hindra doktorandens
framfart.
Fas 4 En stjärna föds
Kännetecknas av att doktoranden, proppfull av nya teorier, nu vet att analysera det mesta, för
att inte säga allt. Diskurser och allehanda kapital bollas runt med säker tunga och blaserat manér. Starka grupperingar utkristalliserar sig för och emot vad det än vara månde. Minsta detalj
analyseras sönder och samman skoningslöst. Lärarkårens kompetens förefaller skrämmande
bristfällig. Kontakterna med det omgivande forskarsamhället är ymniga, med konferenser,
networking, workshops och allt vad det heter. Doktoranden har nu nått toppen, allt är kristallklart och självgodheten flödar. Somliga kommer också att börja figurera som experter eller
knivskarpa debattörer i media inför andras avundsjuka ögon.
Fas 5 Det börjar osa katt
Kännetecknas av att mitt i denna ljuvliga tid gör sig illasinnade handledare påminda: doktoranden skulle ju skriva en avhandling också. För doktoranden framstår detta tjat som befängt
eftersom allt ju redan är klappat och klart; det är snarast en formsak att få mästerverket på
pränt. Det så kallade 60-poängsseminariet eller ”Tvåårskontrollen” stundar emellertid – projektet ska visa sig sjövärdigt och handledaren ska bli handledare på allvar och doktoranden
ska bli doktorand på riktigt. Under denna process dunsar filosofie doktorn in spe hårt ner i
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verkligheten. Allt var inte riktigt lika självklart längre och avhandlingsoket ger plötsligt skavsår.
Fas 6 Förvirringens och ångestens tid
Kännetecknas av att doktoranden befinner sig mitt i projektet. Det är dags att ångra alla uppdrag, artiklar och föreläsningar man lovat bort under storhetstiden. När ska egentligen avhandlingen skrivas och inte minst vad var det jag skulle skriva om? Alla de tjusiga teoretiska
slotten befinns inte tåla väder vidare bra. Det knakar och brakar betänkligt i fogarna. Dessutom vill ju inte teorin och det så mödosamt insamlade empiriska materialet längre foga sig
samman på samma mirakulösa sätt som tidigare. Spett och släggor hjälper inte. Hundratals
sidor kasseras och hundratals nya kommer till. De allra flesta av dessa sidor kommer vid en
senare läsning framkalla en klart synlig rodnad på doktorandens kinder: hur tänkte jag egentligen? Doktorandskocken är nu skingrad i en skog av krav, där den enda vall-låt som kan kalla
dem samman är den som lovar en möjlighet att dränka avhandlingsbekymren i ett grundligt
alkoholrus.
Fas 7 Slutseminariet
Kännetecknas av att doktoranden till sin outsägliga förvåning finner att embryot till avhandling håller på att växa fram ur den nyss så kaotiska bråten. Handledarens funktion börjar klarna och förhållandet dem emellan är förhoppningsvis gott. Då släpps bomben i form av datum
för slutseminariet. Det blir sista chansen att bestämma projektets kurs och det gäller att hitta
den ”rätta” opponenten. All självsäkerhet är nu som bortblåst och den förståndige doktoranden uppvisar en ödmjukhet av bibliska mått. Nu, om inte förr, måste öronen användas till annat än att lyssna på den egna rösten. En ack så smärtsam sensation!
Fas 8 Isoleringens tid
Kännetecknas av att slutseminariet har visat att korthuset mot alla odds uppfattas som hållbart
om än med omfattande tillägg, avdrag, modifieringar, fördjupningar och inte minst en systematiseringsinsats av atletiska mått. Av de ca 200-300 sidor som behandlats återstår nära 30
goda nog för slutprodukten. Och Tiden, för Guds skull, Tiden! Hur ska jag hinna? Timmar
blir till dagar, dagar till veckor och veckor till månader furioso. Det manus som nu växer fram
kapitel för kapitel visar sig till stor del befriat från alla de epokgörande teoretiska utsvävningar som förut kännetecknade projektet. Nu finns varken tid eller plats för avancerade cirkelresonemang utan rent grovjobb. Varje kapitel finns snart i sju till tjugofyra versioner, vilket
leder till att doktoranden vanligen är inne och rumsterar i fel fil, som i sin tur leder till ett
avancerat klipp- och klistrande. Skräckhistorier om kraschade hårddiskar florerar nu flitigt vid
kaffeborden. Rygg- och axelproblem på grund av allt sittande vid datorn dyker upp. Det sociala livet når nya katastrofala bottnar vars djup man tidigare inte ens kunna ana och familjen
sätts på oändliga prov. Några vettiga samtal går inte att föra med doktoranden, då vederbörande antingen är apatiskt frånvarande eller babblar osammanhängande om saker som ingen vettig människa ens bryr en tanke. Aftonens kuddsamtal med den nu synnerligen hårt prövade
äkta hälften kan i bästa fall beskrivas som parodiska. Det är därför tur att de utspinner sig med
allt längre intervaller. Doktoranden är på det hela taget en ömklig figur, ett med sitt avhandlingsskrivande. Men vid ett givet tillfälle sitter allt på plats. Handledaren lägger upp fötterna
på bordet och ser för första gången på år helt avspänd ut. Det kommer att gå vägen. En månad
senare när doktoranden tror sig vara klar inträder korrekturläsningen och det evinnerliga petandet. Doktoranden som nu kan hela sitt manus utantill är totalt blind – alla de där stavnings-,
syftnings- och tempusfelen som vederbörande skulle fixat förra månaden eller året innan är
fortfarande kvar. Vissa stycken, vars relevans försvunnit år tidigare, visar sig också ha en fan-
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tastisk förmåga att överleva. En första notering om strykning har i några fall daterats till första
handledningstillfället, det vill säga en tid som syns så besynnerligt fjärran.
Fas 9 Tomhetens tid
Kännetecknas av att plötsligt är manuset efter åtskilliga turer klart och hos förlaget. Doktoranden sitter först vid sin dator och stirrar fånigt tomt framför sig. Sedan går vederbörande med
spänstigt sprättande gång runt och stör alla i sin väg. Så mycket prat att ta igen. Men även
detta är ett hastigt övergående skede i utvecklingen. Två monster tornar upp sig framför doktoranden: 1. Disputationen – alla skräckhistorier om kuggade respondenter landar tacksamt
hos varje doktorand, och 2. Livet efter detta – vad ska jag bli när jag blir stor. Dessa två
monster framkallar ständiga panikungar som, dessbättre beslutsamt trycks tillbaka, av den nu
relativt rutinerade, för att inte säga luttrade, doktoranden.
Fas 10 Disputationen
Kännetecknas av en nervositet doktoranden inte trodde möjlig. Opponenten intar skepnaden
av bödel, medan betygsnämnden ska fälla domen. Oftast är dock opponenten mycket skicklig
eller lika nervös som respondenten och därmed snäll i överkant. Väl inför fullbordat faktum
finns det många strategier, svar som ”jag hade det perspektivet under övervägande länge men
valde att ta bort det” håller i alla väder. I efterhand minns den nybakade filosofie doktorn själva akten i ett töcken. En riktig antiklimax för de flesta antagligen. Målet är intet – vägen dit
och festen efteråt är allt!
Kort efterord
Det epokgörande verket finns, åtminstone enligt LIBRIS, och livet går vidare.

Lars Lagergren (f. 1957) disputerade 1999 vid Tema Teknik och social förändring på avhandlingen Svensk motorcykelkultur, med Erling Bjurström som biträdande handledare. Lagergren har varit verksam vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping samt Tema Q, och är sedan
2006 lektor i fritidsvetenskap vid Malmö högskola.
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Ways of Knowing Quality:
How Notions of Quality are Negotiated in Three Swedish
Market Halls
Jenny Lee
Jenny.Lee@liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet

Quality, knowledge and service are mentioned as the reasons for going to the market hall.
This chapter will look at how notions of quality are expressed and negotiated in the context of
three market halls in Stockholm: Östermalmshallen, Hötorgshallen and Söderhallarna. How
do consumers and vendors understand and construct quality? Consumers and vendors do not
directly speak of quality as something that is socially constructed. Rather, quality is constructed on a collective level: in dialogues and in actions, in the social play that goes on in the
market halls. Both customers and vendors shape and formulate what quality is. The concept(s)
of quality are thus fashioned rather than defined; they suggest the notion of the market hall as
a bearer of quality in itself. 1
The quality concept almost always has a positive connotation. But the term is problematic.
Quality refers to certain attributes of an object that can to a certain extent be measured, in the
case of food this can be nutrition value, or how succulent or sweet it is. Most foodstuffs have
several attributes but exactly what attributes are the most valued varies over time. Some attributes like fresh, frozen, home-made, factory-made, etc. could be used in a purely descriptive
rather than normative way. However, the concept of quality tends to blur the descriptive and
the normative: we speak of food as having quality (certain descriptive attributes) and often
mix this with value-laden judgments about the normative value of these attributes. 2 The
value-laden, normative aspect of quality dominates the market hall setting, even if it is
sometimes masked as descriptive and neutral assessments. Buying something in the market
hall context offers the possibility of conferring an intangible value to both the person who
buys and the person who sells. The descriptive attributes of the products sold are then
overshadowed by the normative values of the whole experience surrounding the sale. There
are several ways we may study the concept of quality: 1) Different “orders of worth”: aesthetic, economic, ethical etc. might be seen as expressing incommensurable qualities. Quality is
here seen as contingent: specific in time and space. 2) Investigate how rules and regulations
favor various actors in their aspiration to define quality by evaluating the power relations to
see who has the greatest potential of advancing their notion of quality. 3) We may see quality
as the outcome of a process of negotiations. 4) Quality could also be the result of a thick
description of the social processes where definitive intrinsic attributes and relevant positive
valuations amalgamate to contribute to ascribe quality to products. 3 This chapter will analyze
how the customers and vendors ascribe quality to the entire experience of the market halls
mainly in this fourth way, as thick description, but also the first way of studying quality,
identifying different orders of worth, will be used as an analytical focus. The commodities,
the staff, the built environments and the other customers, these and many other aspects are
referred to as being of ‘quality’ and quality is the reason given for shopping in the market
hall. The positive assessments of all of these factors become an inherent part of the objects,
the buildings and the humans in the buildings in themselves and contribute to create this sense
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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of quality. The quality ascribed to the products and the quality ascribed to the competence of
the staff will be examined as social processes reflecting the values of the participants.

Notions of quality
The notion of quality is pervasive in the entire market hall context. Customers and vendors
alike mention quality along with ‘supreme primary produce’ spontaneously when they speak
about the market hall. It is often one of the first things they mention. “Supreme products are
essential to preparing a good meal, without excellent quality produce, you can’t do anything”
as one customer put it in an interview. 4 How you recognize the supreme quality is another
matter and this ability is essentially something that customers and vendors claim they have,
even if others don’t. To judge and recognize quality is an integral part of gastronomic competence. To actually define quality turns out to be a difficult exercise for both customers and
vendors.
One customer tries to explain that quality is a question of how it looks. Vegetables and
fruit have to look fresh, crisp and luscious. She smiles uncertainly and turns instead to explain
in what other food stores she likes to shop. She lists a number of upscale supermarkets that
belong to the main chains, but that still offer a more upscale assortment than standard. 5 The
visual is clearly part of what constitutes the quality. Both the aesthetic quality of the built environment and of the food displays in the counters are often referred to by customers and vendors as part of the appeal of the market hall. When the customer in the above example compares the assortment in the market hall with the assortment in other food stores, she is trying
to place Östermalmshallen within a gastronomic landscape of upscale food retailing, to categorize what she perceives as the high quality food outlets in Stockholm. This is also a way of
ascribing quality to herself as a knowledgeable customer with a feeling for food.
To shop in a market hall is also often compared to what it is not, especially in relation to
quality and definitions of quality. The same customer explains that she used to shop at a discount store before, but that she felt cheated. The packages were so big and seemed so cheap,
but she ended up wasting half the content. Besides she could never be sure of the quality or
the taste, which also entailed a lot of waste. That never happens when she goes shopping in
the market hall she explains: “If I’m pressed for time I always go to Östermalmshallen, because at least there I know that I don’t get anything bad or inedible. It might be expensive, but
I never get cheated.” 6 To buy food at the market hall means that you pay for the assurance of
receiving goods that live up to your and your guests’ high expectations. Here quality translates into paying premium prices for premium produce. To highlight this, the market hall is
favorably compared to the discount store and quality is thus defined as something that belongs
to certain places and not to others.
Most of the time the notion of quality and what good quality means is implied rather than
stated. However, in the interaction between customers and vendors the question of what constitutes good quality sometimes arises. A young man asks the vendor for some really expensive, really good meat. The vendor asks him what he means by good meat. The young man
looks a bit taken aback and answers after a short hesitation, “Eh, well, good, tender, tasty
meat”. They then agree that tender meat is good meat and the vendor cuts up three pieces of
beautifully marbled meat, tenderized entrecote. 7 The vendor explains to me later that it is
really difficult to judge the quality of a piece of meat simply by looking at it, but the main
problem is that customers don’t know how good meat should taste, they have had their taste
buds spoiled by industrial meat and its bland taste. Besides, many customers don’t know how
to handle the meat and even if they do, it is easy to ruin a piece of meat. He shrugs his shoulders. 8 The standardized, industrial meats of the big supermarket chains are here portrayed as
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the villains, corrupting the taste buds of the unsuspecting consumer. The consumer is left with
some of the blame; the consumer’s lack of knowledge and unwillingness to pay the price of
first-class food has led to a society of gastronomic dupes.
The same theme is pursued when I talk to another vendor in one of the other market halls
about quality. He explains to me that quality is all about handling the food in the right way.
“You can spoil anything, any first-class primary produce if you don’t handle it right” he explains to me. This vendor also claims that it is hard to tell what good quality is just by sight;
but he thinks that meat is an exception though, meat should be marbled and have a beautiful
color. Meat needs a bit of fat, the marbled meat is the best because then the fat is more evenly
distributed and gives flavor to all of the meat. If there is not enough fat, meat becomes dry
and tasteless. “People nowadays are too obsessed with fat”, he continues. “They don’t understand that’s where the taste is hidden, so they shun the juicy marbled meat and ruin good
quality meat by removing all the fat”. 9 Again the consumer is accused of not understanding
quality and of being ignorant of food in general.
To have the knowledge, the taste and the ability to recognize quality are the markers of a
good vendor and an integral part of the professional identity of a vendor. Vendors sometimes
try to establish a consensus on what quality is, or rather they try to find out what the customer
thinks is quality. In the negotiation over quality the customer does not always come across as
the most knowledgeable, the vendors reserve the gastronomic capital for themselves: they are
the experts, who know how to handle the first-class produce they sell and they deplore the
fact that not all customers share their passion for quality.
But quality continues to be the emblematic feature of the market hall for both vendors and
customers. On a slow afternoon, one of the vendors is engaged in conversation with a customer. The customer complains about the big retail chains and how you never know what they
sell you. The vendor agrees and explains that there are vendors who really don’t know what
they’re doing and who don’t care about quality at all. Then of course there are those who
really do care. And most of the time you find those who care in the market halls. There are
vendors who care in other stores as well, but that is more unusual. The customer nods in
agreement and they both look rather pleased. 10 Here both customer and vendor affirm each
other in their common concern for quality and this very action, to embrace quality, is thus
transferred to the customer and the vendor, who become connoisseurs of quality.

Quality – luxury and indulgence
Very often quality is equated with luxury and the market hall is equated to a place of expensive but high quality foods by both customers and vendors. The price in itself seems to work
here as a guarantor of the supreme quality. Quality of food may also take the form of quality
of life in a chain of value associations related to the notion of quality. Here indulgence plays
an important role. Indulgence is often referred to by the vendors as their customers being able
to buy whatever they fancy without economic constraints. As one vendor puts it: “They just
buy. They never ask for the price. If they want lobster an ordinary Wednesday the week before pay, they just buy it.” 11 There is envy as well as admiration in his voice. The consumers
also talk of quality in terms of luxury and indulgence, both in the sense of allowing yourself
little treats of luxury and as a privilege: “You know that it is good quality, with the prices you
pay. But we can afford to indulge. We can afford superior quality.” 12 Another customer explains that she loves bargains and really cheap prices; in a sense this makes going to the market hall even nicer, the contrast between the bargains and the luxury heightens the experience
of luxury and indulgence in Östermalmshallen. 13 The sense of luxury needs its counterpart
and it needs to retain an allure of exclusiveness.
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The image of the market hall as a place of luxury and indulgence makes it a popular place
to buy gifts. Around Christmas people come to pick up insulated bags full of delicacies. Most
of these bags are Christmas gifts from companies to their employees or to their important clients. On a weekday shortly before Christmas two thirty-something men in stylish overcoats
and suits are waiting in line in front of the fish shop in Söderhallarna and eagerly discussing
what might be inside their gift bags as they compare food memories and preferences. Their
conversation turns to luxury restaurants in Stockholm, but before they reach an agreement on
which restaurant is the best, it is their turn to be served. They both open their bags almost
immediately to find out what is inside. 14 The gift bags are in themselves signs of luxury and
confer luxury to both giver and recipient. The experience of picking up the gift bag, the
anticipation to find out what delicacies are hidden inside, the pleasure of walking home with a
bag that has the logotype of one of the well-known shops in the market halls. All of this
signals to others that you are a person who will consume something delicious, something
luxurious. The luxury, which is here tied to the experience as much as to the products, can
also be equated with quality.
A man who has just received a gift bag asks the vendor about airplane boxes. The idea behind an airplane box was that you could choose whatever food you liked from the market hall
and bring it on the plane. There was room for a small bottle of wine as well so you could
match food and wine to your liking. Depending on the content the price of the box could vary
between 300 and 1500 SEK. “It was such a marvelous idea! Just perfect for picnics or to bring
on the airplane! Airplane food really does taste awful, so to bring your own would be lovely. I
travel quite a bit, you know, and honestly, the food…”. The customer makes a gesture of despair. The vendor smiles and agrees. The airplane box, however, did not work out. Besides, the
man who developed it for one of the major packaging companies changed jobs and that was
the end of it, the vendor explains. 15 Here the customer positions himself as a man of luxury:
busy schedule, traveling a lot, taste for fine food all at once.

Quality – abundance and freshness
Related to the notion of the expensive or the luxurious as a sign of quality, is the idea of the
abundant and varied supply. Quality is being able to find whatever you are looking for. No
whim of the customer is impossible. No desire is too obscure, no product too rare. On the
Hötorgshallen website, the greengrocer Sandins frukt & grönt (Sandin’s fruit and vegetables
store) take pride in being able to get the customer any fruit grown on this planet within a few
days, if the customer so desires. Quality is about being able to offer almost anything at any
time. To provide this service many of the vendors cooperate within their own market hall and
also in between the three market halls. If for example a customer asks for pheasant and the
vendor is out of this particular product, the pheasant may be obtained from another vendor’s
shop, in another market hall, without the customer ever having to go to the other market hall.
The pheasant is then sold at no profit for the vendor in question (the profit going to the vendor
who helps the other out) but the quality of the service provided by the market hall vendor is
intact in face of the consumer.
Vendors and customers emphasize that one of the reasons for going to a market hall is the
supply of supreme quality products. When asked to come up with definitions of quality –
what is “good” meat for example? – most customers hesitate and start using words like
“fresh”, “looks nice”, “tastes good” and then they start talking about how they know good
quality when they see it, and that buying in a market hall is in itself a guarantee for supreme
quality. One customer explained to me that it is a question of supply. She has her summer
house in Östergötland and deplores the state of the food supply in this area. She even goes as
far as claiming that there is a severe shortage 16 and then goes on to enumerate all the products
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she can’t find: game, fine tender meat, lamb, veal and fish. To this customer freshness and
perishability are important attributes to define quality. If food is truly fresh and not treated
with preservatives of any kind, then it perishes very fast. She speaks of Switzerland as a good
example. There the food does not last more than a day or two and that to her is a sign of quality. She explains to me how she returned raspberries to Östermalmshallen once because they
still looked fresh after a week in the refrigerator. 17 Here good quality is associated with products that are perishable and thus fresh and natural, whereas bad quality is defined by durability that presupposes preservatives or chemicals of some sort.
Freshness is not always an absolute requirement. When a customer wants a pheasant she
asks if it has been frozen. The vendor replies that it has indeed been frozen. But it has been
eviscerated, he quickly adds. She nods and buys the pheasant anyway. It is for her daughter’s
birthday and she so enjoyed it when they had it last time. 18 Wild birds and other game are
acceptable even as frozen, probably because this meat is sometimes consumed outside of the
hunting season and then by necessity needs to be preserved in some way. Frozen may then be
an indicator of actually respecting the optimal quality of a commodity and carefully transporting a commodity in time to offer it to the customers, just like using the climate zones allows us to eat outside our own seasons. This is particularly salient with fruit and vegetables.
The greengrocer in Söderhallarna boasts of the berries picked just in the right season that are
on offer in the freezer. The fresh berries that are transported across climate zones are not
apostrophized in the same way. Instead they recommend themselves by how they look; their
provenance is not underlined by any means, even if the vendors readily tell any customer who
asks where they are from. When the first early produce arrives however this is signaled. On
the other hand, that is a different matter and it is linked to the notion of the ‘right time’, the
right seasonality, as a sign of quality.
Quality is partly linked to time, as in knowing when a cheese is perfectly ripe to eat, and to
seasons, as in knowing what fruits and vegetables are in season and knowing when to ask for
it approximately. In all three market halls customers talk of seasons especially for asparagus,
strawberries and other berries, and for shellfish such as lobster and in particular, crab. With
fruit and vegetables provenance is important for the early produce like asparagus. “It is asparagus from Gotland, I hope? I trust the asparagus is from Gotland? Is the asparagus from
Sweden?” But in Östermalmshallen, some customers smirk at the Swedish asparagus and
mean that only German asparagus is worthwhile. This is a way of demonstrating gastronomic
competence. How this gastronomic competence is best demonstrated or what knowledge is
valued is the result of constant negotiations. A customer expressed concern over how the
quality of food was harmed by long transportation and how this affected the environment, but
at the same time he bought deer from New Zealand. The same customer also told me that he
tries to respect the seasons and eat accordingly. This can also be interpreted as a form of gastronomic competence, to eat according to the seasons because, as another customer explained
it: “Some food just does not travel well. I think it is much better to leave the exotic fruit for
when I go traveling and eat it where it is grown. Ah! The mango and the guava in Brazil…
There is just no comparison!” 19 Yet another customer also underlined the importance of
eating according to the season, at least a little bit. Again, this was done with a reference to the
quality as being quite superior when the food in question was in season. This customer also
enjoys growing certain things in her own garden and talks of the pleasure of eating your own
potatoes as you know then that they really are fresh. 20 A nexus of time, provenance and proximity are sometimes the determining attributes when the quality of a foodstuff is to be judged.
This is then justified with reference to both taste and the environment. The equation between
on the one hand what is locally grown and in season, and on the other hand what is perceived
as high quality will probably increase. The price for the locally produced food is rising at the
moment and we see a global trend of local and seasonal food as the most exclusive. 21
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Quality – the consumer as world citizen
If we look at how these negotiations of taste and quality are acted out in the discussions on
quality we may observe various negotiations among vendors and customers, where the vendor
holds the upper hand being the expert on the optimal size of a lobster or the perfect time to eat
a crab – and of course the difference in provenance of the shellfish. But defining quality is
also done in relation to some other point of reference that is placed higher up on the gastronomic hierarchy: “this is almost as good as the stilton at Fortnum & Mason”, one customer in
Söderhallarna exclaimed. In a slightly reproachful tone, the vendor explains that they get their
stilton from the same supplier. The customer blushes and quickly changes her mind; the
cheese is actually just as good. It must be. She laughs uncertainly. Only, she is so used to the
Fortnum & Mason packaging, she explains apologetically. The vendor smiles and they agree
that buying stilton in London has a value all to its own. The vendor and the customer have
established a common gastronomic ground and recognized one another as gastronomic world
travelers, who know where to go food shopping not only in the town they are both in now, but
also in other parts of the world. 22
To display this kind of gastronomic knowledge that comes from traveling is fairly common
in all three market halls, but perhaps slightly more so in Hötorgshallen, which most actively
plays its international card. Hötorgshallen sometimes attracts customers who usually shop in
Östermalmshallen or Söderhallarna who are looking for something they tried on a previous
trip, such as bacalau: “I first tried it when we were in Madrid last week. It is so excellent and I
went looking for it in Hötorgshallen; that is the place to look if you want something exotic.” 23
A man shopping for Italian delicatessen in Hötorgshallen told the vendor about his trip to
Italy, what parts he had been to and how he missed the Italian specialties. 24 Also, in Hötorgshallen a lot of people come in to buy the “dulce de leche” and speak of how they learned to
appreciate this while they were traveling in South America. At the same time, dulce de leche
has entered the mainstream gastronomic consciousness also in Europe and the US with the
introduction of the dulce de leche flavored ice-cream by large-scale industrial ice-cream
brands. 25 That the dulce de leche enters the mainstream gastronomic flow is hardly surprising.
In the US where the dulce de leche flavor first appeared, there is a large Latino group to cater
to and this reflects on more and more aspects of the commercial and popular culture in the
US. 26 The success of the dulce de leche flavor meant that it was subsequently integrated into
the Swedish ice-cream market, even if Sweden does not have the same Latino influence as the
US. What we see here is how a commodity that used to be exclusive and known only to a few
connoisseurs enters the mainstream assortment of the common foodscape, albeit in a different
form.

Quality – an attribute associated with certain countries
Quality is also associated with certain countries: Sweden, Switzerland and France have good
quality. Belgium and Holland can’t be trusted (even if some customers value Belgian chocolates). Food from Russia or the Baltic countries are judged as unfit for consumption. They
simply don’t have the same notion of hygiene and pollution as we (Swedes) do, as one regular
Östermalmshallen customer explained to me. 27 The same concern is expressed by another
customer in his sixties, who told me that the origin of food is very important and that he has
no confidence in the former Eastern block countries. Their food is so polluted. They use too
much coal and this causes pollution that surely must affect their vegetables. He also brings up
Chernobyl as an example of environmental problems that contributes to undermining his trust.
He has a past in the environmental movement and lived in a commune in the 1970s where
food was often discussed from both a moral and a health perspective. “Think global, eat
local” he explained to me after having purchased dear from New Zeeland. This was justified
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because the dear was raised in the open-air and thus “more natural” which in this case was
more important than the transport cost. 28 The moral and gustatory aspects of food can also be
said to play a part in the negotiation of quality.
What was perceived as natural and in which places food was produced that lived up to
these expectations was a concern that was expressed on numerous occasions by various other
customers and vendors as well. Food from certain countries and even certain regions within
countries was perceived as more succulent and more desirable than food from other countries
and regions. When a vendor tries to convince a couple that the lamb on offer is of excellent
quality simply because it is Swedish, they remain reticent. When he clarifies that the lamb
actually comes from a specially selected breeder from the region of Gotland, the couple acknowledge that it is probably good quality then, since it is from Gotland after all. The region of
Gotland has a significant lamb production and is famous for it. 29 Provenance plays a key part
in much of the gastronomic quality definitions.
Countries and regions may sometimes play a role even for wild game and fish. One customer asks where the eel is from and looks very pleased when the vendor explains that it was
caught and smoked on Dalarö, an island in the Stockholm archipelago. 30 This might seem
ironic since the eel travels quite long distances to mate and to speak of origin for an eel might
not make sense. However, here it is probably more a question of asserting provenance in a
different manner, provenance as a sign of reassurance that the food tastes like it used to, like it
should. We can thus see how notions of place play an integral part of how quality is perceived. The relation is not straightforward though, and it might well contain contradictions
since gastronomic space is most of all an imagined place. This means that some countries,
especially in Eastern Europe, were put in the category of unsafe food production, a gastronomic no-place. Other countries, like Sweden or France, are ascribed gastronomic quality and
gastronomic values, which turn them into meaningful gastronomic spaces. But every product
has its own trajectory and its own logic much in the same way that Harvey et al describe when
discussing quality as a social process. 31

Quality – authenticity and the small-scale
Many vendors get their products from small producers, and vaunt their superior quality products in terms of provenance of the products as well as in terms of how their products have
been handled in a more genuine, more artisanal way, which then implies quality. Small-scale
producers are treasures, in the sense that they are valuable contacts; and this business is all
about finding the right contacts, as one vendor explains to me. He continues to talk lyrically
about craftsmanship and the genuine fishing station he has found up in the north of Sweden.
He has found small artisans who make their own fermented herring using an old canning machine, just the way fermented herring has always been done. 32
Sometimes contacts are inherited from the vendor who had the store before you. One of the
vendors in Östermalmshallen talks about the spectacular chicken breeder he receives his birds
from. The quality of these birds is definitely on par with the more famous Bresse chickens.
The breeder has worked for a long time and he has only a small-scale chicken farm, comparatively speaking, and the vendor tells me that he knows the breeder personally through the previous owner of the store. 33 To know the producer personally adds a dimension to the smallscale authenticity.
Another vendor discusses small-scale producers with a colleague when he is Stockholm on
a visit from another town. They compare which ones they both endorse and give each other
suggestions on other artisans whose products they like. 34 This focus on the small-scale, the
genuine, the authentic, creates a sense of exclusiveness, but also a sense of assurance. The
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personal contacts between vendors and suppliers, and between vendors and consumers, ideally create bonds of trust, an economy of trust.
There is a theme of the small-scale, artisanal and quality vs. the large-scale, industrial and
lack of quality which is one recurrent aspect in the discussions of quality among vendors and
customers alike. The French economist Gilles Allaire invites us to look at quality in food
systems in terms of competing logics of quality in different systems of distribution and retail.
If the large corporate retailers may be described in terms of a logic of decomposition: a sort of
Taylorization of the methods of food production and a standardization of the food products,
there is a contending form present in the market halls. We may view this as a logic of identity:
a holistic view that quality encompasses all aspects of food, aesthetics, ethics, sociality, purity, naturalness and so forth. 35
This love of the small-scale manifests itself for example when a customer asks if the
chicken was happy, he wants to hear that the chicken does not come from one of the big
factory-farms that he has seen on TV. Instead he wants to be reassured that the chicken has
lead a good life, that it has grown up with its mother, that it has had the chance to scratch in a
chicken yard and eat fresh grass and worms, the way chickens do in children’s books. The
vendor answers that this chicken was definitely happy and the customer seems satisfied. 36
Here the food is given an identity in an off-hand way: the vendor vouches for the chicken – it
was a happy chicken – and the customer is satisfied by his answer.
Another way of playing out the logic of identity in quality is to use various labels of quality. The labels contribute to establishing distinction and authenticity for a product to achieve a
commercial advantage. In the creation of authenticity it is important to make sure it cannot be
replicated by competitors. Here a scarcity attribute may be useful: rare ingredients or a very
limited place of origin are examples of such quality attributes. What is important to keep in
mind here is that it is very imperative to gain formal recognition and enforce regulations as a
means to establishing quality. 37 It very often re-introduces the notion of place, as well as the
notion of artisanal modes of production as central to quality. In the market halls the kind of
formal labels such as those sanctioned by the EU are not very common, probably because the
market hall in itself acts a guarantor of quality. When the vendors use identity of food, they
present the producers, mostly by talking about them with the customers or in some cases, in
their displays with leaflets about the origin of the products or with posters about a product or
a producer.

Quality – the nostalgic dimension
On a cold October afternoon, I stroll around Östermalmshallen and take in the impressions.
As I do I catch sight of an older lady who takes her time at Seger Eftr. (Successor to Seger),
just by the main entrance to Östermalmshallen. I approach her and start a conversation. I tell
her what I do and wonder if I can come food shopping with her. She readily agrees and tells
me she used to shop in Hötorgshallen before when her husband was alive. He was working
just by Hötorgshallen she explains. But then they started shopping in Östermalmshallen
because Hötorgshallen changed so much. You couldn’t find the proper Swedish foodstuffs
anymore and the atmosphere… It was just so many foodstuffs she didn’t recognize anymore.
She loves the market hall because of the atmosphere. “And they do have good quality! And it
is Swedish”, she tells me, “and then you know that it is good quality. And the vendors are so
nice! They know so much! They always help you and tell you how long you need to put the
fish in the oven.” When I meet her she is shopping for German sausage in thick slices and
old-fashioned liver paste “it tastes just like it should, just like it used to taste when I was a
child”. She also takes me to the small bakery with the homely name Systrarna Anderssons
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hembageri (The Andersson Sisters’ Local Baker’s shop). She buys a cardamom bun plait and
a small piece of Swiss roll. 38
Definitions of quality in the market hall context quite often hold a nostalgic dimension.
This is particularly manifest in Östermalmshallen, even if the other market halls have their
fair share of nostalgia as well, only expressed in a slightly different manner. If we look into
what the nostalgic dimension of quality is all about several customers mention a sense of
community and belonging. One customer explains that she used to go food shopping with her
grand-mother in Östermalmshallen as a child. She has fond memories of these shopping tours
and tells me how she loved the live lobsters. Now she likes to come to the market hall because
she often meets people she knows. She also mentions that she used to work with some one
whose grand-mother had a store in Östermalmshallen and shopping in that store makes her
feel that she has a connection to the past. 39 The same is true for many of the customers in
Östermalmshallen: they speak of “ties to the past”, the feeling of “having a connection”, “to
know and to know of” or “being part of a select few”. All of these feelings could be seen as
evidence of a community of gastronomy, where definitions of quality and knowledge about
quality are paramount. In Söderhallarna nostalgia is less pronounced, but the nature of the
supply invites customers to dream of a more authentic past provided here by small-scale suppliers.
Nostalgia also plays a part for the immigrant communities shopping in Hötorgshallen. The
store La Gazelle in Hötorgshallen works like a hub for parts of the Algerian expat community.
Here news is exchanged and food bought or consumed in place. The same is true for the store
Österqvist (family name), which was run by Estonians who came as refugees during the
Second World War. The Estonian expat community kept coming to Österqvist to get Estonian
specialties and the tradition was carried on by children and grandchildren. Even grandgrandchildren the vendor proudly explains to me. But it is not only Estonians who come here;
Germans and people from the other Baltic countries come here as well. They find specialties
here they find nowhere else. 40 The same holds for Latinamerikanska livsmedel (LatinAmerican provisions) and Gonzalez deli, the various Mediterranean delicatessen or the many
Turkish fast-food places: they all allow shopping for specialty products from home. One of
the vendors wants to offer me a treat and gives me a very special chocolate from Chile. The
chocolate is produced by Nestlé and does not at all fit my notion of special or unique, until I
realize that this particular chocolate bar is actually only available in Chile, even if it is
produced by a large transnational company. 41
One of the components of nostalgia is the notion of a mythic past where everything was
done from scratch and when the personal control over the food preparations was greater than
in the beginning of the 21st century with all its convenience foods and industrial ready-mades.
This mythic past is present in all three market halls. In these days people could flay a dear,
pluck a fowl or fillet a fish: they could handle proper primary produce and they could cook. 42
This knowledge has been lost in the maelstrom of modernity marked by the disappearance of
the housewife, subsistence economy and intergenerational families. In the 1970s the market
hall was packed even on an ordinary Tuesday morning one vendor wistfully explains to me. 43
Needless to say, this idea of the past says more about the present. But then again, the purpose
is not historical accuracy but rather to create a sense of nostalgia and an urgency to preserve
perceived pockets of the past.
The main idea of this nostalgia is that in the past people had time to make things from
scratch and that this ensured superior quality as opposed to the processed industrial food of
today. When asked to define quality of meat for example, one of the former vendors explains
that it was the way it used to look, the texture, the smell. The dry kind you get today when
everyone is afraid of fat would have been discarded in the past. People just don’t know
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quality anymore. 44 Of course there is an inherent conflict here since food without fat also
defines quality.
Nostalgia also translates into certain ready-cooked dishes such as salmon pudding, steak
tartare, herring-rissole with currant sauce, potato girdle cake and stuffed cabbage rolls:
nostalgic comfort food for consumers in their fifties and beyond. Precisely these dishes were
defined as the cultural heritage of homely food by the iconic Swedish chef Tore Wretman and
his associates in the 1960s. 45 This kind of food is sold in all three market halls, but it has the
most prominent position in Östermalmshallen.

Quality – professionalism and craftsmanship
Cashing in on this notion of the superior quality in the past makes certain vendors claim that
they do everything from scratch, just as it was done when food was still truly delicious and
nutritious. To achieve superior quality you need to control the entire process, they claim. No
semi-manufactured ingredients can ever replace the thorough goodness of food being cooked
in the genuine way. However, the point of departure of the mythical starting from scratch is
negotiable. The owner of a store tries to convince one of his older vendors to rationalize making of morel sauce and grind the morels instead of finely chopping them which is much more
time consuming. The vendor, who is a trained chef, is revolted. Never. Impossible. Not while
he can use a knife and knows how to chop. The owner, who is also a trained chef, smiles and
says OK. Later when I talk to the older vendor he explains that he has been to a renowned
restaurant school and that perhaps he is a bit old-fashioned and stubborn, but that is the way
he has been trained and his gut feeling says no, if you grind the morels they are crushed and it
simply is not the same thing. The customers probably could not tell. But it is a question of
professional honor. 46 How the vendors prepare their ready-mades involves a great deal of secrets regarding recipes and preparation. But the vendors are keen to point out that they have
no dubious fiddling to hide. Their professional honor would not allow it. This does not mean
that they can guarantee the hygiene, irreproachable practices and moral rectitude of all other
vendors.
To demonstrate this professional honor is also a question of how you supervise the quality
of your goods and how you handle complaints. I talk to another vendor about quality and professional honor and he gives the example of his boss who sent back an item he did not like. A
good vendor should not sell products he doesn’t like. 47 When a customer comes back to complain about a sauce, the vendor takes his complaints very seriously. He tries the sauce and
agrees with the customer, it was definitely too sweet. They can’t sell this sauce he tells the
customer and thanks him for coming by. 48 The professional honor code is part of the impression management of vendors and stores. To talk about it, is to affirm yourself as a serious and
professional establishment, conscious of, and mindful of, preserving a good reputation for
selling goods of quality.
The word “market hall”, “saluhall” in Swedish, is not exclusively used by the market halls
themselves but also by fancier food stores and sometimes by the big retail chains for their
flagship stores. The ordinary retail stores are also increasingly competing with the market
halls with manual service and a wider assortment. The vendors asked me if I had looked at
various shops outside the market hall and what I thought about this or that store, was it as
good as theirs? One vendor resentfully said that he had been to one of the new stores who
bragged about their manual counters. He was not impressed. The meat counter did not have a
good selection of cuts. The deli counter had a boring, limited assortment and was way too
messy; and the fish in the fish counter was nothing in comparison with what you find in the
real market halls, he explained to me. 49 The market halls fear the competition from the upscale retail stores. One of the inspectors from the former Market Hall Administration told me
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that the upscale retail stores hire staff from the market hall. That way they get employees who
are trained and who can use their knowledge and their receipts in the service of the new store
and thus bring a bit of the market hall outside the actual building. 50 The market halls have
something that the big chains want: knowledge and a sense of service. The market halls feel
the competition as the big chains use the strategies of the market halls and imitate their style.
The market hall vendors then need to explain that there really is a difference, the assortment is
not as good, the service not as friendly and the knowledge not as great. All of this can be
translated into a concern for quality. As we saw previously in this chapter, both customers and
vendors sometimes affirm the position of the market hall vis-à-vis the stores outside the market hall context.

Quality – critique of the conventional food systems
There seems to be evidence of a recurrent lack of confidence in and critique of the modern
industrial food system, which opens up for alternative quality definitions and alternative distribution and retail circuits. One such example is the attempt by the Swedish Farmers’ Cooperative LRF to pass by the conventional corporate food supply chains with the restaurantcatering-fast-food chain Gooh! LRF delivers foodstuffs directly to the factory, producing the
microwave dishes sold by Gooh! under the supervision of the renowned gourmet restaurant
Operakällaren, thereby cutting out regular distribution channels.
On the level of the market halls, buying directly from producers and cutting the middlemen
out is an ideal, even if cooperation with distributors is also common. Some vendors also function as a form of distributors and guarantors of quality in relation to restaurants. The most
Salient features of these alternative distribution forms are that they are outside the main circuits of the conventional retail system. The most common reason for staying out of the conventional distribution systems mentioned by the market hall vendors is the poor quality of the
food on the conventional mass-market represented by the large retailers like ICA. This has resonance in the public debates on the poor quality of the industrial food in the conventional
supermarkets. 51
Several scholars have pointed out this preoccupation with food quality and the paradox of
the unprecedented food safety in terms of secure, sufficient and abundant food supply in the
Western world most likely to fall into food scares and anxieties. 52 In this context the image of
the small producer, the farm(er) and the region contribute to the legitimacy of the product,
just like when the store SöderCheesen 1 (Southern Cheese store), sells products from Birgittas
Matbod (Birgitta’s Food Store) and Rosas chark (Rosa’s Delicatessen) on Öland, or when the
butcher store Sandströms kött och catering (Sandström’s meat and catering) uses pictures of
the beef cattle grazing peacefully on Gotland with accompanying texts about the “natural” and
first-rate conditions the meat is produced under. The rural nature, the cultural landscapes and
the local knowledge are linked to the essence of food production. 53 We can see the same
forces at work when Jamie Oliver publishes a book entitled Jamie’s seasons, which focuses
on eating according to the seasons, or when young chefs formulate the Manifesto for the New
Nordic Kitchen, declaring to use only local ingredients. The vivid interest and the success of
the Farmer’s markets are indicators of an increasing interest in more local food and food
anchored in landscapes. This is taken up by the conventional systems who seek to join in this
profitable loop. Local and seasonal food is given a higher value, both in health terms and on
environmental accounts. The organic food sector is increasingly integrated into the
conventional circuits and the big retail chains are trying to accommodate to the new demand
for local food by procuring foods from local producers. What does this mean for the market
1

Actually, this is a word game that alludes to an expression about an inhabitant from the Southern part of
Stockholm and cheese from the same place.
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hall context? In part these are trends that were present and affected the vendors and the
customers when the field work was undertaken in 2005-2006. A couple of years later this
trend has become more noticeable with ads for seasonal food in the morning news papers and
climate change on the mental and political agenda.
To deal with issues of food quality and assurance as a major asset in the production of
quality, Marsden has introduced the concept “quality chain” to explain how small producers
market local food using the notion of “quality” as one of the major stakes to promote and legitimize their own practices. Marsden sees these “alternative food networks” as a battle for
knowledge over definitions of good quality and how food should be produced, distributed and
consumed. In this framework, quality is seen as having both social and technical dimensions.
The conventional industrial corporate retailers have imposed strict hygienic definitions of
quality in the conventional supply chains. The alternative definitions of quality in ecological
and regional quality conventions challenge the conventional systems. 54 The place of market
halls in this quality battle is not set. It depends on the ongoing negotiations in the market
halls, on the collective understandings that vendors and customers chisel out, in ideals and in
practice entertained.
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kan... och är även i Norrköping och det är en stor bristvara.”
Interview, Friday 9 September 2005.
Author’s field notes, Östermalmshallen, Tuesday 22 February 2006.
Author’s field notes, Söderhallarna, Wednesday 19 April 2006.
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In Sweden Sia glass introduced the flavour in 2005, GB in 2006. The flavor has been on the
international market much longer of course.
Dávila (2001).
Interview, Friday 9 September 2005.
Interview, Hötorgshallen, 4 November 2005.
Author’s field notes, Söderhallarna, Wednesday 12 April 2006.
Author’s field notes, Östermalmshallen, Thursday 22 December 2005.
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När alla talar det individuella språket
är man bara en i mängden.
Smak och namn i Lars Noréns dramatik
Ulf Olsson
ulf.olsson@littvet.su.se
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet

Omslagsbilden till Lars Noréns första bok med pjäser, Två skådespel, visar en lätt arrogant
ung man: författaren själv. Han sitter lite nonchalant tillbakalutad, i slitna jeans, välputsade
loafers, vit skjorta med slips. Och han sitter i en berömd karmstol, formgiven av Mies van der
Rohe. Författaren själv, som en personifikation av god – och dyrbar – smak.
När Norén gav ut sin En dramatikers dagbok 2008 reagerade också flera kritiker starkt och
närmast hånfullt på den bild boken gav av en tokshoppande författare, ständigt på jakt efter
den ultimata Yamamoto-kavajen, spontanköpande kläder för tiotusentals kronor: författaren
som shopaholic?
I båda fallen handlar det om en utstuderat ”god” smak, konventionell, etablerad, men med
en dragning åt det avantgardistiska. Och Norén använder tingen och namnen, vilka symboliserar den rätta smaken, som ett sätt framställa sig själv, stilisera sig själv inför offentligheten.
Författarnamnet på omslaget till Två skådespel är skrivet som en autograf, som för att ytterligare bestyrka självstiliseringens autenticitet: författaren som varumärke i sig själv.
Många använder ”smak” som ett sätt att stilisera sig själva, medvetet eller omedvetet. Jag
har själv hört talas om intelligenta, normalanpassade universitetsprofessorer som uteslutande
lyssnar på sextiotalspop och som håller på Örgryte IS i fotboll. 1 Eller annorlunda uttryckt: den
goda smaken balanserar invid den avgrund som är kännarens, kalenderbitarens och nördens
hemtrakter. Smak och expertis ska inte sammanblandas och identifieras med varandra, men en
stark beroenderelation dem emellan finns.
Öppnar vi pärmarna till Två skådespel möter vi just en kännare, en expert. I Natten är dagens mor tjänar särskilt jazzmusiken för de två bröderna i pjäsens dysfunktionella familj som
ett fält på vilket de utövar expertis. I en scen (84f.) diskuterar bröderna olika skivor, och redovisar en typisk kännedom om den samtida jazzscenen. Namn på viktiga musiker droppas i
snabb följd, detaljer om deras liv nämns, men framför allt vem som spelar med vem på vilka
skivor. Men den verkliga kunskapen redovisas genom att bröderna spelar ”Line for Lyons”,
med David på trumpet, som Chet Baker, och den äldre Georg, på barytonsax, som Gerry
Mulligan. Och det gäller att spela exakt som förebilderna, som scenanvisningen gör klart:
”Georg har Mulligans solo, David improviserar i bakgrunden och spelar sedan Chet Bakers
solo – nästan en exakt kopia”. Men redan här anas en klyfta: Georg enbart imiterar, medan
David också improviserar, fogar en egen kommentar eller ett eget yttrande till förebilden.
Båda bröderna, men särskilt David, använder jazzen som en stil, som avgränsar dem från
föräldrarna och som skänker dem identitet. Fadern visslar ”Wonderful, wonderful Copenhagen” (28) eller ”I Honolulu går man klädd som en zulu” (53): töntigt står mot cool, förlegat
mot modernt, föråldrat mot samtida, dålig smak mot god. Men för att kunna skriva expertisen
och den goda smaken, men också skilja mellan dem, måste texten dela samma kunskap, Lars
Norén ges en tvetydig möjlighet att demonstrera sin överlägsna expertis och sin goda smak.
Scenanvisningen till det andra dramat i Två skådespel, Kaos är granne med Gud, är inte bara
en anvisning till regissören, utan redovisar också expertisens, nördens kunskap: Ricky letar
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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efter en skiva, ”lägger på en, Stan Getz och Oscar Peterson trio – (Verve Records, 2304 440Mono) letar efter slutet på Ray Browns solo i Ballad medley […]” (218).
Samma typ av expertis, men på ett helt annat fält, redovisar Heiner i Personkrets 3:1, när
han räknar upp namnen på ett antal mediciner möjliga att använda som en annan sorts drog:
”Jag har lite litium, och jag har cisordinal och sen har jag hermolepsin som förstärker verkan
av litiet. Tuinal, fyra Deximal och fem Nembutal och en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio
någonting som ser ut som kristallnefedrin. Och är det. Men jag har bara ytterst lite
Fencyklidin eller ängladamm.” (121)
I Noréns texter cirkulerar en ”smak” som mest består i droppandet av namn, i poserandet
med det rätta namnet. Märkesnamn fungerar synedokiskt, de är delar vilka pekar mot en helhet som namnet suggererar men inte anger eller definierar. Och de har en sorts magisk kraft i
suggestionen: de skickar en signal också till den läsare som (likt mig) inte har en aning om
vad som skiljer en Yamamoto-kavaj från en av Zegna. Eller Tuinal från Nembutal. Namngivningen, yttrandet av namn omgivna av en särskild aura, pockar på läsarens uppmärksamhet,
och kanske omdöme. Och några tydliga funktioner som den goda smaken har i Noréns dramatik är lätta att urskilja. 2
Grundläggande och närmast trivial är den roll den goda smaken spelar som socialt signalement. Noréns underklass tenderar att inte droppa namn ur den goda smakens register, hans
medelklass däremot levererar sådana namn som den naturligaste sak i världen. Med ”underklass” ska här förstås en djupt heterogen grupp, i hög grad sammansatt av människor som mer
eller mindre tillfälligt vistas i en närmast trasproletär miljö. Det är inte arbetarklass, utan ett
brokigt galler av exempelvis narkomaner, poeter, schizofrena, gangsters, och före detta direktörer. Noréns medelklass arbetar företrädesvis inom kulturområdet eller den psykovetenskapliga apparaten.
Noréns underklass, som i Rumäner, rör sig mest med namn på rock- och filmstjärnor: Marilyn Monroe, James Dean, Humphrey Bogart, Sophia Loren. Och Sinead O’Connor. Namnen
är konventionella, antyder ingen som helst expertis: de är namn som cirkulerar i vida kretsar,
och de utövar därför heller inte namnens synekdokiska magi. Sinead O’Connors namn fungerar dock lite annorlunda, hon är föremål för en idoldyrkan med den fetischering en sådan inrymmer. Populär- eller masskulturella namn cirkulerar som en sorts utopiska tecken, en dröm
om ett annat liv. Lite annorlunda är det med de namn som nämns av medelklassens representanter. Dessa namn har en mer begränsad spridning, de cirkulerar på begränsade fält, och fordrar om inte expertis så en annan typ av kunskap för att kunna omsättas. Skalv i fjärran innehåller typiska exempel: Virginia Woolf, Andrej Tarkovskij, Robert Mapplethorpe, Emmanuel
Levinas, Tina Modotti. Dessa namn tillhör inte populärkulturens kretslopp, utan en annan kategori. Konstnärers, författares och filosofers namn, som dessa, antyder eller suggererar insatthet. Namnen får en särskiljande verkan genom att de begränsar den införstådda kretsen,
jämfört med masskulturens affischnamn. De saknar också utopisk kraft, eftersom den som kan
nämna dess namn redan är en del av en diskurs, finns i samma cirkulation som namnets bärare. De namnen används inte i första hand för att uttrycka drömmar, även om sådana inslag
finns, utan för att utöva makt.
Walter Benjamin ser i sina anteckningar om modet, vilket är det fält där ”smak” först blev
en dominant kategori, dess dubbla karaktär: modet inordnas i ett socialt signalement, men
innefattar också ett utopiskt moment. Modets dubbelhet grundas för Benjamin i dess
underliga temporalitet: modet pekar, genom att ständigt betona det nya som en absolut
kategori, utöver nuet, och mot en befrielse från tidens tvång. Och samtidigt är mode
egentligen tiden som tvång: moden går alltid igen, de kommer och går, kjollängderna går upp
och ned, som aktierna på börsen – och lika självständiggjorda från mänskligt arbete. I modet
går allt igen, än en gång. 3 Norén ser likaså denna dubbelhet som den goda smaken har att
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laborera med, men han fördelar dubbelheten annorlunda: det utopiska momentet är främst de
egendomslösas, det sociala tvånget är främst de besuttnas kännetecken.
I Skalv i fjärran figurerar en t-shirt: på den svarta tröjan står enligt scenanvisningen ”någon
text från Madrid, kanske Goyamuseet eller från en Miroutställning.” Inledningen till Personkrets 3:1 beskriver likaså en t-shirt, den bärs av en ung kvinna som värmer heroin, och på
hennes tröja står det ”WORLD PEACE NOW”. (13) Det borde vara en smaksak vilken t-shirt
man har på sig, och heroinistens tröja bär ett egentligen godare budskap än medelklassresenärens. Men det goda och utopiska ”WORLD PEACE NOW” framstår som övertydligt eller löjligt – och det är med den sortens distinktioner som smakens fält används i Noréns pjäsvärld
för att skapa och upprätthålla sociala skillnader. Medelklassen dricker Chablis, underklassen
dricker vodka.
Men riktigt så enkelt är det ändå inte. Dramatik handlar ju i hög grad om att sätta i rörelse,
att framställa möten. Så är det också hos Norén. En pjäs som Personkrets 3:1 låter ideligen
personerna ägna sig åt namedropping. Men här handlar det om människor på väg ned, eller
möjligen upp, människor som varit något annat än de är under pjäsen. Och dessa människor är
allt annat än språklösa, också de kan droppa namn från andra fält än det egna. Att Heiner kan
rabbla namnen på intressanta droger är helt i linje med pjäsens värld. Likaså är det helt rimligt
att han kan bolla med namn på rockgrupper: Cardigans, Oasis, Nirvana. (109) Men mer förvånande nämner Heiner också namnen på de franska tänkarna Julia Kristeva och Michel Foucault, och de svenska psykiatrerna Johan Cullberg och Thomas Böhm (124). Och på Dostojevskij och Fassbinder (150, 153). Den extremt obehaglige gangstern har, berättar han, ”läst
psykologi och tog en fil kand på Kumla på tre månader, och läste kvantfysik… så vad fan?”
Ja. Vad fan spelar det för roll? Personkrets 3:1 är blandningens pjäs hos Norén. Personerna
kommer och går, de kommer ur olika sociala miljöer och sammanhang, de växlar några ord,
de markerar vilka de är eller vill vara eller tror sig vara genom sina ordval. I pjäsen möter vi
poeten Anna, som maniskt droppar namn: Johan Ehrenberg, Simone Weil, Bodil Malmsten,
Thomas Bernhard, Andres Serrano, Rainer Maria Fassbinder, Krzysztof Kieslowski… ”Alla
dom där namnen.” (116) I samma pjäs, en annan författare: rollgestalten Författaren berättar
en historia om författaren Artur Lundkvist och danske filmregissören Carl Theodor Dreyer
som rimligen har sitt upphov i Lars Noréns eget liv. 4 Alkoholisten nämner Aischylos, Homeros, Dante, kommunisten droppar namn som Feltrinelli, Peter Weiss, Gudrun Ensslin, den
schizofrene säger Freddie Mercury och Swedenborg, Direktören säger Tarzan. Det är ingen
slump att det är i denna pjäs som underklassen också sträcker sig efter lite finare märkesnamn
och klär sig i underkläder av Salming (238) och Calvin Klein (240) – det är vad Guy Debord
kallar ”varans humanism” (Debord 2002:40, ”l’humanisme de la marchandise”, Debord
1983:30): i fullständig likgiltighet accepterar varan vilken köpare som helst, vilken bärare
som helst.
Så kan man fortsätta inventera Personkrets 3:1 på fler namn. Men vad spelar de för roll?
Det är ingen ordning på namnen, de hör inte hemma i denna värld – tills vi ser att människorna faktiskt är på väg bort från en social identitet in i en annan. Namnen hjälper ingen upp
ur denna krets, men kan användas som maktmedel, sätt att trumfa över någon, de skänker en
överlägsenhet att exploatera. Samtidigt tydliggör Personkrets 3:1 att namnen har ytterligare
en viktig funktion: Norén använder dem som för att hålla ihop sin framställda värld. Han är
Samlaren, som ur diskursflödet, ordströmmarna, godtyckligt bryter loss de ord han fäster sig
vid, han ingjuter en slumpmässig och tillfällig mening i dem, förbinder dem med varandra
utifrån sin subjektiva vision av dem och deras användbarhet i hans byggande av en värld.
Maktutövningen som sker med hjälp av de rätta namnen och den goda smaken handlar om
små detaljer:
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MICHAEL Visserligen föredrar jag Laphroaig, men det är väl ett märke som inte har nått
det här villakvarteret.
HARRY Lafroig… hur stavar du det.
MICHAEL Laphroaig… stavas L A P H R O A I G, uttalas La-Froyg… och det är en
skotsk maltvisky… från en liten ö som ligger i den västra övärlden i Skottland… det är ett
gaeliskt ord som betyder ”the beautiful hollow by the broad bay”.
ELISABET Vad betyder det, Harry… du som undervisar i engelska?
MICHAEL Men jag kan ta det där glaset Standard Selection… om det finns något kvar.
(Sanning och konsekvens, 90)

Parmiddag i villaförorten och social status skall mätas och jämföras. Under kvällen avslöjas
personligheterna som masker, den typ av ödeläggelse eller ”devastation” som Strindberg lärde
ordet för hos Swedenborg och som Norén lärt sig den sceniska innebörden av hos Strindberg.
Laphroaig är den som fin betraktade whiskyn av typen single malt, Standard Selection var
Systembolagets dåvarande ”blended” baswhisky. Så enkelt kan social skillnad illustreras:
kunskap om den goda smaken används för att sätta andra på plats och hålla dem därnere, undertryckta. Det sker i individuella relationer, men också som ett genomgående socialt mönster, som tar konkret form i dessa individuella småaktigheter.
Hemligheten med den goda smaken, de rätta namnen, är alltså att det inte alls handlar om
smak. Redan Marx skriver i första bandet av Kapitalet att mänskliga relationer förtingligas
under kapitalismen. Man kan driva den hypotesen vidare, och utifrån varans självständighetsförklaring från arbetet betrakta varans cirkulation som ett skådespel, och liksom inför teaterskådespelet tycks smakomdömet då bli grundläggande. Men smakomdömet är skenet, varuskenet, som döljer att varuskådespelet, enligt Guy Debord (med en anspelning på just Marx
berömda formulering), är ”ett socialt förhållande mellan människor som förmedlas av bilder”
(2002:22). 5 Och med ”bilder” vill jag här förstå symboliska representationer, innefattande
både namn och objekt som tillskrivs symboliska funktioner. Så är det i Noréns dramatik:
människor träder i relation till varandra med hjälp av de objekt genom vilka de vill framställa
sig själva. Ett klädesplagg är i sig inte en bild – men kan användas av bäraren som ett sätt att
framställa sig själv.
Men de som trycks ner med hjälp av de rätta uttalen kan också ge igen. I Sanning och konsekvens är det framför allt Elisabet som ständigt går bort sig i relation till det normalas goda
smak, alkoholiserad tenderar hon att prata för mycket och fel. Men hon ser också mönstret i
det som sker:
ELISABET Ni sticker så fort man inte uppför sig som man ska i era kretsar… Både du
och Ann, den där förbannade Julia… Jag ska säga dig… […] Den här bjudningen… Vad
är det med den? Jag är van. Jag är van vid er misstänksamhet! Jag vet att ni bara går och
väntar – att ni iakttar allt jag gör och undrar… är det dags nu. Jag är van, säger jag! Hör
du det! (75)

Elisabet gör en viktig iakttagelse: den goda och rätta smaken måste upprätthållas men det sker
inte av sig självt. Den goda smakens territorium måste övervakas så att dess gränser inte
plötsligt raseras – som när underklassen klär sig i Calvin Klein. Övervakningen sker främst
genom upprepad utövning av smaktyranniet: namnen måste ständigt anges så att smakens
innebörder och distinktioner hålls aktuella. Men att genomskåda, som Elisabet gör, är inte
samma sak som att befria sig. När Elisabet möter Julia blir hon alltid, säger hon, ”nervös”:
JULIA Blir du? Varför det? Jag är väl inte skrämmande.
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ELISABET Jo, det är du. Du är så perfekt att det är skrämmande. (65)

Det perfekta är ett koncentrat av den goda smaken, men också det just en mask: Julia vågar
under denna kväll knappt röra sig av ängslan för att tappa kontrollen över sig själv.
Den goda smaken fungerar, kan man säga, som ett fängelse både för de som behärskar den
och de som inte gör det: den cementerar en social hierarki. Men grunden för den goda smaken
är att den på en gång lockar med individualisering, och samtidigt gör den individ den framställer till en del av en grupp. Den individualisering det innebär att ha just den rätta karmstolen av van der Rohe, bära den finaste kavajen från Yamamoto är naturligtvis en pseudoindividualisering. I själva verket handlar den goda smaken här om köpkraft, och i köpögonblicket
befriar sig köparen momentant från sin gamla identitet – men den nya är just köparens. Smakens individualisering av köparen är bara den gamla vanliga varufetischismen, som den bildade, progressiva medelklassen tror sig rå på just genom att den är bärare inte av en konventionellt god smak, utan av en spetsad: dess kläder är inte från NKs herr- eller damekipering i
största allmänhet, utan från Zegna och Rykiel.
Till kraften i smakens signalsystem hör det åtråvärda objektets relativa onåbarhet. Bara få
ska kunna tillägna sig det, åtminstone materiellt. När det gäller bland annat kläder så är den
utländska dominansen bland märkesnamnen förkrossande – här gäller inte Gudrun Sjödén
eller Oscar Jacobson. De utländska namnen exotiserar ”märkesdiskursen” och bidrar till en
absolutifiering av det åtrådda objektets exklusivitet. Norén drar med namn som Rykiel eller
Zenga upp en spänd relation mellan periferi och centrum, mellan det provinsiella och det centrala – på samma sätt som när landsortspojkarna i Natten är dagens mor spelar amerikansk
jazz. Inte svensk jazz, och än mindre svensk schlager. Avstånden är viktiga: det onåbara används dels som distinktion, så att enbart expertis kan överbrygga avståndet, dels som utopi, så
att avståndet kan väcka bara omöjliga drömmar.
Den goda smaken som fängelse innebär att den utövar ett tvång över den som tror sig besitta den:
ELISABETH Ni skulle höra vilket vidrigt sätt ni har att tala om människor och hur dom
är och hur dom ser ut.
ANNA Jag vet… Jag kan inte låta bli… Jag ska inte göra det… Jag blir alltid angripen för
det på redaktionen, för att jag lägger så stor vikt vid det yttre, det estetiska, och alltid talar
om människors utseende- Charmfullt: Men jag kan inte hjälpa det, jag tycker det är viktigt… (Endagsvarelser, 24)

Den goda smaken utövar i Endagsvarelser ett tyranni över människorna, men de kan inte befria sig från det, inte göra uppror mot det. I stället sprider de runt sig upprorets namn: Mareike
berättar om hur hon läste Adorno, Marcuse, Ernst Bloch. Även dessa namn på vänsterns tänkare och teoretiker kan cirkuleras och distribueras på smakens och stilens marknader, också
de tillhör i rätt sammanhang den goda smaken. Och så vidare: Endagsvarelserna är dagsländor, de trodde en gång på upproret men har nu gjort det till stil och smak, till konvention, till
pseudoindividualitet. Mareike vet det:
Var och en vill vara oupphinnelig, onåelig… menar jag det… utom räckhåll, så långt före
de andra. Och dom sanningar dom som befinner sig före har uppnått blir frånstötande, blir
något frånstötande, för dom själva, om någon annan når samma sanning… Då byter dom
genast position och förråder den förra, och dom som varit längst fram går baklänges genom klungan av anhängare, tills dom blir reaktionära och konservativa och säger att det är
sant – alltså bara för chocken… Förstår du?... Därför att man inte längre är något personligt ensamt avantgarde, nej när alla talar just det individuella språket då är man bara en i
mängden och inte längre stor… Människor blir ju sjuka, dom beter sig som känslolösa,
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dom går till vilka ytterligheter som helst för att vara individuella… (46)

Konventionens och den goda smakens kraft är alltså tvingande – ingen undkommer den. Mareike har en exakt bild av smakens paradoxala sätt att fungera: dess individualisering – vilken
är produktionen av ett subjekt – är enbart skenbar och fängslar alltid individen i ”mängden”,
gruppen. Var och en som tittar på reklam för exempelvis Zegna eller Armani kan studera
effekten i mannekängernas närmst klonade utseenden: där finns inga människor, bara varubärare. Varan synekdokiska karaktär är underlig: ser man den i framkallandet av en individ så
framstår varans (den goda smakens objekt) som en signifikant utan signifikat: den referens
märkesvaran producerar är utan innehåll. Mening förskjuts, likt växlingarna i modet självt –
frågan är bara om den någonsin materialiseras, eller om den ständigt bara skjuts på framtiden.
Man kan invända att där visst finns ett signifikat: Laphroaig smakar inte som Standard Selection. Och smaken är olika… Men hur whiskyn smakar spelar i Noréns pjäs ingen som helst
roll, utan det är märkets och namnets magiska egenskaper som står i centrum för hans användning av skillnaden mellan två sorter. Och hur märkesnamn och namnskillnader kan användas för att etablera en expertis, vars sakkunskap aldrig prövas eftersom namnet används
för att utöva makt, inte för att anställa jämförelser mellan whiskysorters smakprofiler.
Men ett moment i utövandet av den goda smaken är naturligtvis njutningen i att vara rätt,
och att i den känslan finna sig exklusiv. Den goda smaken har också en extrem pol i det absolut rätta och därtill överflödande, i det luxuösa: ”Akta dig för att komma i kontakt med
lyx… Lyx är en starkare drog än heroin, starkare än något knark… Har man väl fått en dos
sitter man fast.” Endagsvarelser, 36) I Sanning och konsekvens beskriver Elisabeth den goda
smakens tvång som en kemisk reaktion, vilket ju också är ett sätt just att definiera begreppet
”smak”:
Jag älskar Sonia Rykiel… Jag vet inte vad det är. De är något kemiskt. Det är en förälskelse. Det är det enda som gör mig lycklig. Jag fick låna några videos av hennes höstkollektion i affären där jag handlar, men jag har inte råd att köpa det. Men jag ska ha det, på
ett eller annat sätt, om jag så ska gå på gatan, jag måste ha det… Jag får göra avbetalningar. Jag måste ha det… (16)

Också heroinfixen är en kemisk reaktion – och det är i sådana ordalag Elisabet beskriver sitt
beroende.
Kanske kan man beskriva också Ulf i En sorts Hades som en som blivit beroende av sin
lyx. Scenen – den mycket ironiska scenen – är den psykiatriska kliniken, Ulf kommer in, maniskt babblande. Och enligt scenanvisningen är han ”klädd i en mörkblå mycket vacker Armanikostym, som kostat omkring nio tusen, dyrbar off-white skjorta, röd Armanislips, osv. Håller
sin tunga mobiltelefon i handen osv. – han väger dock tio kilo för lite för kostymens storlek.”
(44) Formuleringen är intressant: det är inte kostymen som är för stor, utan den är det givna
måttet, i förhållande till vilket Ulf är för liten. Så kan också den goda smaken som tvång uttryckas: Ulf försöker anpassa sig till den, i stället för att anpassa tingen till sig. Men han ser
också en innebörd i vad han gör:
JONNY till Ulf: Du är klar nu?
ULF Yeah, I’m ready, I’m readymade. (45)

Att ikläda sig de rätta kläderna är att finna sig vara – readymade, färdiggjord. Eller pseudoindividualiserad:
ULF om sin kostym: Det är en Armani. Jag hade föredragit en Zegna, men då måste jag
åka till Paris, eller Yamamoto, Men jag köpte den för tio dar sen innan jag åkte till SÖS.
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Jag har bara haft den på mig på SÖS, nån självkänsla måste man bevara, Den kostade
niotusen. Det beror på växelkursen på dollarn. Jag köpte storlek fyrtiosex, fast jag väger
sjutton kilo mindre än förr, jag brukar alltid ha fyrtiosex, men jag ger inte upp. (50)

Det är inte kläderna, utan märkesnamnen som gör mannen – trots att han väger sjutton kilo
mindre. Men viktförlusten kompenseras i tillväxten av självkänsla: så är den goda smaken en
fråga om att balansera i relationen mellan jag och värld.
Ulf har möjligen också en annan insikt, nämligen om det utbytbara i den goda smakens
objekt. Armani, Zegna, Yamamoto – för kännaren är de inte utbytbara. Men där lurar också
kännaren sig själv. Eller har Sonia Rykiel ett absolut värde? Det man gör när man ikläder sig
dessa kläder är att man framträder som en Annan. Kläderna skall sprida sin magi över bäraren, höja hans eller hennes värde i både egna och andras ögon. Samtidigt tydliggör denna
funktion att allt handlar om sken – som Walter Benjamin skriver i en anteckning är modet en
oundgänglig faktor i den accelererande processen att bli förlegad (Benjamin 2002: 141). Den
goda smaken förutsätter att det finns ett val, och valen uppkommer som en effekt av marknaden, av konkurrens. Men här blir marknadens frihet, som Debord skriver, ”tyrannisk”. Den
tvingar fram ett val som alltid är skenbart, eftersom det är ett val mellan olika former av sken,
av representationer. Zegna eller Yamamoto? Valet är bara skenbart: i bägge fallen väljer man
en representation, ett liv som ”sken” (”apparence”) och inte ett liv som praktik. Varuskådespelet är, skriver Debord (2002:24), ”ett hävdande av skenet och ett hävdande av allt
mänskligt liv, det vill säga allt samhälleligt liv, som blott ett sken”. 6
I ena änden de verkliga heroinisterna, i den andra de som blivit lika beroende men av en
annan sorts drog – och i mitten slåss alla andra om att besitta den rätta smaken. Så kunde man
sammanfatta det terrorvälde som den goda smaken utövar i denna dramatik. Varuformens
främsta agenter är de som tror sig bära den rätta smaken, den som är lite för mer än den som
de övriga, de andra, besitter. Påtagligt ofta hos Norén blandas modenamnen med vänsterns
ikoner, som kunde man läsa Adorno och bära en kostym av Zegna medan man gör det. Det
handlar om människor som likt Anna i Endagsvarelser varit vänsteraktivister: ”Ja, herregud…
jag var med i Röd ungdom, SKP. Man hade pottklippning, rutig flanellskjorta, jeans, arbetarskor och rökte röd Commerce…” (73) Annas religiösa terminologi är inte tillfällig: hon talar
om det ”kors” hon hade att bära, och samtalet glider därnäst över till Simone Weil, både den
katolska mystikern och den franska skolministern. I samma andetag som man bekänner sitt
pinsamma förflutna överskrider man det med hjälp av andra namn, andra bokstavskombinationer.
Frågan kvarstår: finns det något uppror mot detta välde? Nej, det finns knappast något svar.
Men frågan reses hos Norén, av Axel, en av de intagna i En sorts Hades:
Du har för trång kavaj. Jag har sommarskjorta på mig. Jag har ingen annan. Javisst, det är
fruktansvärt ansträngande att vara människa. Inte nog med att man måste tänka, köpa mat
och busskort och lämna in skorna på klackning, heter det så – man måste tvätta sig… sulning… raka sig och borsta tänderna och klä på sig och försöka erinra sig orden i sitt språk
varenda dag… fast man inte kan finna ett enda meningsfullt motiv till att göra det… De
flesta av mina elever blev distraherade av varenda rörelse. Hur skulle de då kunna koncentrera sig på Sapfo? Det är så tröttsamt och meningslöst när det ändå inte finns någon
som bryr sig om vem man är… Jag förstår inte att det inte är många fler som ger upp och
släpper taget om anständigheten… (19f.)

Släppa taget om anständigheten… Vem skulle inte vilja det? Men Noréns teatervärld övervakas av en publik, vars anständighet är lika absolut som dess avskildhet från händelserna på
scenen. Och smaken som utövas på scenen är naturligtvis riktad mot den anständighet, den
sociala normalitet, som publiken personifierar, den som helt avgränsar sig från vansinnet och
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drogberoendet på scenen för att istället hänge sig åt den goda smakens förträfflighet och
självgodhet. Och det vi bevittnar är hur den symboliska cirkulationen av smakomdömen i ett
givet sammanhang fungerar analogt med den ekonomiska cirkulationen av varor. Båda cirkulationsformerna uppfostrar oss till kunder. Vi i publiken kan känna igen namnen, känna igen
oss i märkena och kläderna – eller avvisa dem som luxuösa eller triviala. Men vi kan inte
bryta oss loss ur cirkulationen. Och det ögonblick då kunden kan tro sig tala ett individuellt
språk är så kort, att det är förbi innan han eller hon ens hinner notera det. I dess ställe ser vi på
scenen avteckna sig maskineriet i en – diskursordning.
Smaken är i Noréns värld, liksom i världen utanför den, fetischerad: den har antagit en
egen, självständig och närmast absolut karaktär. Som en signifikant utan materiellt signifikat,
utan reellt objekt, antar smak en regulativ karaktär: den talar om hur det borde vara, inte om
hur det är. Samtidigt upprätthåller namnen, märkena, och med dem smakomdömena, en ordning. Pierre Bourdieu talar i sin La Distinction, med hänvisning till Marx, om hur arbetsdelningen märker arbetaren som kapitalets tillhörighet. Bourdieu menar att detta ”märke” inte är
någonting annat än ”själva livsstilen, genom vilken de helt utblottade omedelbart avslöjar
sig”. 7 Men Bourdieus analys är inte tillräckligt radikal. I själva verket märker varuskådespelet
också de som suveränt behärskar Bourdieus spel av distinktioner och smakomdömen som just
varor: Noréns medelklassmänniskor kan varken yttra sig eller röra sig utan att demonstrera
den märkesvara de beror av eller för ögonblicket ikläder sig. Och som Benjamin skriver:
”Liksom det [modet] framkallar de finaste skillnader i social ställning, bevakar det framför
allt noga de grövsta klasskillnaderna”. 8 I en avförtrollad värld är det bara den cirkulerande
varan som tillfälligt kan återförtrolla oss – och det är den intellektuella medelklassen som är
den av varuskådespelet allra mest hypnotiserade aktören. Därför, just när de tror sig tala ”det
individuella språket”, är Noréns medelklassmänniskor helt utbytbara i deras inbilska pseudoindividualitet: de avslöjar sig som bara effekter av hur en diskursordning producerar föreställningar om individualitet, samtidigt som varuformen lägger under sig alla sådana föreställningar och märker människorna med varunamnen: Yamamoto. Zegna. Tuinal. Nembutal.

Noter
1
2

3

4

5
6

7

8

Det lär finnas värre exempel: sådana som håller på IFK Norrköping.
Den goda smaken har i medelklassdramatiken en viktig och våldsam roll som reglering av personers
uppförande: se Olsson (2009).
Benjamin återkommer till modet i många olika texter, men viktigast är förmodligen anteckningarna i Das
Passagen-Werk med signum ”B”.
Berättelsen ligger nära vad Norén själv berättat om Artur Lundkvists betydelse för hans tidiga författarskap.
Se Torkel Rasmusson & Leif Zern (1969).
I originalet: ”un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images” (Debord 1983: 10).
I originalet: ”le spectacle est l’affirmation de l’apparence et l’affirmation de toute vie humaine, c’est-à-dire
sociale, comme simple apparence” (Debord 1983: 12).
I originalet: ”le style de vie lui-même, à travers lequel les plus démunis se dénoncent immédiatement” (Bourdieu 1979: 200).
”Wie sie die feineren Unterschiede der Stände zum Ausdruck bringt, so wacht sie vor allem über die großen
der Klassen” (Benjamin 1977: 498).
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Den sjuke som konsument.
Föreställningar kring sjuka och sjukdom
i för- och senmoderna samhällen
Roger Qvarsell
Roger.Qvarsell@liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet

Det sätt på vilket sjukförsäkringssystemet konstruerats och används vilar på ett antal antaganden med svag vetenskaplig förankring. Att sjukdom alltid innebär att arbetsförmågan begränsas, att sjukdom därmed skall behandlas med vila och vistelse i hemmet, samt att man i första
hand skall minska på arbetet när livets tempo blivit för högt. I internationell medicinhistorisk
forskning har man börjat uppmärksamma vad den ökande patientmakten, sjukvårdens marknadsanpassning och sjukförsäkringssystemens utbyggnad fått för konsekvenser för människors sätt att hantera de olika sociala och kulturella system som finns kring sjukdom och arbetsliv. Något provokativt kan man tala om att växande grupper av patienter agerar som konsumenter på en marknad där diagnoser, behandlingar och försäkringslösningar bjuds ut. Syftet
med uppsatsen är att resonemangsvis pröva tanken på den sjuke som konsument i relation till
de olika sociala och kulturella system som byggts upp kring sjuklighet och arbetsliv sedan
slutet av 1800-talet och vilken betydelse detta kan ha för kunskapen om sjukförsäkringssystemens innebörder och funktioner.

Försäkringstanken
Det svenska sjukförsäkringsväsendet har sina rötter i det sena 1800-talets många enskilda
sjukkassor som vanligen organiserades lokalt och var knutna till enskilda arbetsplatser.
Grundtanken var densamma som i alla andra försäkringssystem. Genom att betala in en avgift
till en gemensam kassa kunde man få en ersättning som gav en grundläggande försörjning om
man råkade ut för en olycka eller en sjukdom som gjorde det omöjligt att för längre eller kortare tid fullgöra de vanliga arbetsuppgifterna. Vilka sjukdomar och vilka typer av skador som
gav rätt till ersättning reglerades i detalj i stadgan för respektive sjukkassa. I en halvsekellång
process som påbörjades kring 1910 omvandlades dessa lokala sjukkassor till en lagstadgad
obligatorisk sjukförsäkring.
Den amerikanske historikern James C. Riley har i boken Sick not Dead: The Health of the
British Workmen during the Mortality Decline från 1997 studerat de amerikanska sjukkassorna bland annat för att med hjälp av deras liggare kartlägga sjukligheten och olycksfallen i den
tidiga industrin. Detta visade sig dock vara förenat med betydande svårigheter, eftersom kassornas arbete var hårt styrt av stadgarnas kriterier på vilka sjukdomstillstånd som skulle ge
rätt till ersättning. Kassornas utbetalningar gav mycket begränsad kunskap om sjukdomspanoramat i sin helhet, eftersom sjukdomar som inte nämndes i stadgarna inte gav någon ersättning. Studierna av dessa sjukkassor gav således en slags returinformation; de visade främst
hur kassorna var uppbyggda och fungerade men gav mycket begränsad kunskap om sjukligheten i samhället.
Denna lärdom har sin motsvarighet i en senare tids diskussion om att använda sjukförsäkringsstatistik för att säga något om sjuklighetens omfattning och dess förändringar. Det så
kallade ohälsotalet, det vill säga det genomsnittliga antalet sjukdagar i en befolkningsgrupp,
säger i analogi med detta endast något om hur försäkringssystemet är uppbyggt, men inte särJohan Fornäs & Tobias Harding (red.)
Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
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skilt mycket om den faktiska sjukligheten om man nu kan tala om en sådan. Formella regler,
den lokala kassans interna normer för hur dessa skall tillämpas eller den enskilde försäkringstjänstemannens eller läkarens bedömning, den sjukes beskrivning av sina besvär och bedömningen av hur krävande arbetsuppgifterna är några av de faktorer som styr försäkringsbesluten. Och bakom dessa ligger även andra faktorer som kan vara än mer svåra att överblicka, till
exempel den information som ges inom läkarnas och tjänstemännens respektive utbildningar,
olika omständigheter på den lokala arbetsmarknaden och normbildningen kring sjukdom och
arbete i den lokala miljön. Kanske kan man säga att sjukförsäkringssystemen laborerar med
ett administrativt sjukdomsbegrepp. Sjuk är man om man passar in i de kategorier som anges i
regelsystemen och de sätt på vilka dessa tillämpas vid vårdcentraler och försäkringskassor.
Att den gängse distinktionen mellan upplevd sjukdom (illness) och diagnostiserad sjukdom
(disease) således behöver kompletteras med en administrativ sjukdomsdefinition förstärker
bilden av sjukdomsbegreppets komplexitet.

Sjukdom och arbete
Ytterligare en komplikation när det gäller relationen mellan sjukligheten och sjukskrivningarna har under hela det dryga sekel som det funnits någon form av sjukförsäkring hängt samman med att kassornas uppgift varit att kompensera för förlorad arbetsinkomst. Detta har inneburit att sjukskrivningen varit direkt relaterad till arbetsuppgifter och därmed kunnat variera
från individ till individ, även över tid i samband med att arbetsuppgifterna förändras och regionalt beroende på arbetslivets struktur. Ett sådant administrativt sjukdomsbegrepp måste därmed relateras till teknisk utveckling, förändrar i arbetsmiljö och vilka arbetsuppgifter som
finns att tillgå. I industrialismens barndom krävdes i allmänhet fysisk styrka och rörlighet,
medan man hundra år senare ställde större krav på psykisk uthållighet och social kompetens.
Att den registrerade sjukligheten förändrats beror av allt att döma i stor utsträckning på att
arbetslivet omstrukturerats och att nya typer av påfrestningar och belastningar gjort sig gällande.
Det finns inget sätt att mäta det ”faktiska” hälsotillståndet och dess förändringar över tid,
utan varje beskrivning av detta är helt beroende av valet av undersökningsmetod. Men de
metoder som används, till exempel självskattad hälsa, genomsnittlig livslängd, spädbarndödlighet och kroppslängd, ger alla vid handen att det fysiska hälsotillståndet i befolkningen förbättrats under 1900-talet. Den psykiska hälsan är ännu svårare att bedöma eftersom den är så
påtagligt beroende av hur de personliga problem och svårigheter som människor drabbas av
uppfattas och bedöms av alla berörda. Men om psykisk ohälsa uppfattas som bristande förmåga att klara de krav och förväntningar som finns i arbets- och privatlivet är det ändå fullt
möjligt att argumentera för att hälsotillståndet försämrats. Enkätundersökningar har dock visat
att en majoritet av befolkningen är nöjda med sina liv och många uppfattar sig till och med
som lyckliga.

Grindvakter
På 1970-talet tillhörde jag en vårdcentral som styrdes med fast hand av en äldre mottagningssköterska som förfogade över en djup och bestämd stämma. När man ringde för att be om en
läkartid möttes man av ett blixtsnabbt och skarpt: ”Och vad är det för fel på dig då?” Om man
då inte var förberedd på denna fråga utan lite tvekande svarade att man hade lite ont eller att
något kändes annorlunda än vanligt var möjligheterna att få en tid mycket begränsade och när
samtalet var avslutat kände man sig som en simulant som i onödan hade besvärat sjukvården.
För att få den eftersträvade läkartiden tvingades man på förhand formulera en trovärdig beskrivning av symptom som borde kunna rendera förmånen av en medicinsk undersökning och
för att vara på den säkra sidan även överdriva den smärta och de besvär som följde med sjuk-
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domstillståndet. Då läkaren vanligen inte fick någon information om vad som hade sagts i
telefon kunde konsultationen inledas med en mer korrekt beskrivning av det aktuella hälsoproblemet.
Det är ganska uppenbart att mottagningssköterskan såg sig som en grindvakt med uppgift
att sålla bort dem som hade bagatellartade problem för att ge plats åt de verkligt sjuka. Men
hennes agerande illustrerar också att sjukvården vid den här tiden kunde ses som en förmån
och att sjukvården likt en myndighet självständigt skulle bestämma hur och på vilket sätt den
skulle fullgöra sina uppgifter. Man värderade och sorterade de människor som rätt eller orätt
sökte få del av de medicinska och sociala förmåner (undersökning, behandling, sjukskrivning
etc.) som sjukvården förfogade över. Som patient var man tvungen att lära sig spelreglerna
och försöka visa att man faktiskt tillhörde den grupp som sjukvården borde ta hand om. Men
en sådan myndighetstradition inom vården var nog under 1970-talet gradvis på väg att ersättas
med en åtminstone till formen mer servicemässig attityd.

Utbudet styr efterfrågan
En vanlig utgångspunkt i analyser av hur hälso- och sjukvården styrs är att den syftar till att
tillgodose de sjukas behov av vård och medicinsk behandling. Dessa behov manifesteras genom att människor söker eller efterfrågar läkarundersökningar och behandlingsåtgärder och
sjukvårdens grindvakter har till uppgift att avgöra vilka behov som skall tillgodoses. När det
gäller varuproduktionen tänker man sig däremot att innovationer och teknisk utveckling skapar nya produkter som marknadsförs på ett sådant sätt att människor börjar efterfråga dessa
varor som de tidigare inte kände till att de existerade och än mindre att de behövde. Servicenäringarna skiljer sig från varuproduktionen genom att de försöker tillgodose en efterfrågan
som redan finns. Hälso- och sjukvården har i allmänhet ansetts påminna mer om servicenäringarna än om varuproduktionen genom att det är kunskapen om patienternas olika typer av
lidanden och besvär som antas vara grunden för planeringen av hur vården skall byggas upp
och vara organiserad. Utan kunskap om det aktuella sjukdomspanoramat i befolkningen kan
man inte styra sjukvården; om antalet patienter med ögonsjukdomar eller psykiska besvär
ökar eller minskar bör sjukvården öka eller minska omfattningen av vårdinsatserna i motsvarande mån.
Många hälsoekonomer har dock ifrågasatt denna modell om sjukvården som efterfrågestyrd och istället hävdat att den påminner mer om varuproduktionen där utbudet styr efterfrågan. Om man inrättar en ny specialistklinik för ögonsjukdomar i en region där sådan vård
tidigare inte funnits utan de berörda patienterna tvingats resa till ett avlägset centralsjukhus är
det troligt att antalet patienter med diagnostiserad ögonsjukdom kommer att öka. Människor
som inte tidigare sökt hjälp för sina besvär kan förväntas göra det i högre grad om tillgången
till vård och behandling förbättras. Samtidigt är vanligen de lokalt verksamma läkarna mer
benägna att skriva remisser till en specialistklinik om denna ligger i närheten och de är bekanta med klinikens läkare. Såväl allmänheten som primärvårdspersonalen får genom
kliniken bättre kunskaper om vilka typer av besvär som kan åtgärdas och vilka allmänna
symptom, som till exempel huvudvärk, som kan tänkas beror på problem med ögonen.
Än mer tydligt är detta samband mellan utbudet av vårdinsatser och sjukdomspanorama
när det gäller de diagnostiskt oklara tillstånd som ligger inom de psykosociala eller psykosomatiska områdena. När den institutionella psykiatrin byggdes ut under 1900-talets första
hälft fylldes platserna snabbt och det förefaller som om vårdbehovet ökade ju snabbare man
byggde nya sjukhus. Först med en ny vårdideologi under 1960- och 70-talen bröts denna utveckling mot fler sjuka och större sjukhus. Nedläggningen av de psykiatriska sjukhusen har
därefter gått ännu snabbare än uppbyggnaden och flertalet patienter har förts över till kommunernas socialt inriktade verksamhet. Det är omöjligt att bedöma den svenska befolkningens
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psykiska hälsotillstånd under 1900-talet med hjälp av statistik över de dramatiskt förändrade
vårdinsatserna, ändå används i många andra sammanhang omfattningen av olika typer av åtgärder som kriterier på en förändrad sjuklighet.
Det finns goda skäl att tillämpa samma grundperspektiv på relationen mellan utbud och
efterfrågan när det gäller primärvården och sjukskrivningarna. Sjukvården och sjukförsäkringsväsendet kan sägas tillhandahålla ett antal symptombeskrivningar och sjukdomsdiagnoser som gör det möjligt att bli omhändertagen eller slussad vidare i sjukvårdsorganisationen
och att få sjukdomstillståndet bekräftat eller bli sjukskriven. Ibland medvetet men förmodligen oftare omedvetet anpassar patienterna sina symptom- och lidandeberättelser efter den
kunskap eller föreställning man har om hur sjukvården och försäkringskassor hanterar olika
typer av medicinska problem. För att kunna fungera som patient i relation till ett komplext
försäkringssystem behöver man skaffa sig en viss typ av konsumentkunskap, d.v.s. förstå
vilka typer av problem man kan få hjälp med och vilka som ligger utanför regelsystemet.
Relationen till sjukvården har därmed vissa likheter med det sätt på vilket man i andra
sammanhang agerar som konsument. Man går inte in i en radioaffär och frågar efter ost, eller
till frisören för att köpa skor. För att bli tagen på allvar som konsument och få en adekvat
service måste man känna till hur utbudet av varor och tjänster ser ut och veta en del om hur
verksamheten är organiserad. Om primärvårdens sätt att arbeta förändras eller försäkringskassan justerar sitt regelsystem kommer många av patienterna också att ändra sitt beteende
gentemot dessa sociala organisationer på samma sätt som man anpassar sin efterfrågan på
varor efter det faktiska utbudet i den aktuella affären eller tjänster hos den yrkesutövare man
besöker.
Idag har mer än en tredjedel av alla sjukskrivna en diagnos som rör psykosociala eller arbetsmiljörelaterade symptom. Det är knappast möjligt att på något entydigt sätt avgöra om
detta beror på att människors besvär förändrats, eller om det är ett förändrat regelsystem som
medfört att tillstånd som tidigare inte var grund för sjukskrivning har kommit att bli det. Ett
komplext samspel mellan upplevd ohälsa, sociala påfrestningar, regelsystemets förändringar
och förändrade attityder när det gäller sjukskrivning och arbete gör det svårt att fastställa en
enskild orsak. Men det är rimligt att hävda att sjukskrivningssystemets organisation är en
nödvändig men inte tillräcklig orsak till att ohälsotalen ser ut som de gör. Utbudet av legitima
grunder för sjukskrivning och socialt accepterade medicinska diagnoser har förändrats på ett
mycket påtagligt sätt under det dryga sekel som det funnits någon form av sjukförsäkring och
detta måste uppfattas som en av orsakerna till ett förändrat sjukdomspanorama. Innebörden av
termen sjukdom uppkommer i samspelet mellan kroppsliga och själsliga tillstånd och de sätt
på vilket man hanterar, benämner och bemöter dessa. Detta betyder självfallet inte att den
medicinska eller biologiska grunden för sjukdom och lidande inte finns, som radikala konstruktivister kanske skulle hävda, utan att sjukdom är ett både medicinskt och ett sociokulturellt fenomen.

Makt och rättigheter
När Sverige i mitten av 1950-talet införde en lagstadgad och obligatorisk sjukförsäkring introducerades även en nyhet av stor betydelse i det här sammanhanget. Utan att det egentligen
framgick av lagen fastställde man i tillämpningen av densamma att de försäkrade kunde sjukanmäla sig i sju dagar utan läkarintyg. Syftet med detta var uppenbarligen att man inte ville
belasta läkarkåren med uppgiften att skriva sjukintyg för ett stort antal bagatellartade åkommor och inte heller tvinga dem som drabbades av enklare infektioner eller skador att besöka
en läkarmottagning när vila i hemmet var den bästa behandlingsmetoden. Risken för missbruk
skulle stävjas genom karensdagar utan ersättning samt kontrollbesök av försäkringskassans
tjänstemän för att konstatera att den sjukskrivne var hemma och faktiskt vilade. Men trots
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dessa inskränkningar måste man nog konstatera att denna ordning att den försäkrade själv
inom vissa gränser kunde bestämma över när en utbetalning från kassan skulle äga rum var
något helt unikt. Det vanliga i alla privata eller sociala försäkringssystem har varit att ekonomisk ersättning betalas ut först efter prövning av en därtill behörig person. Men när det gäller
sjukförsäkringen har den enskilde fått förtroendet att själv i viss utsträckning fatta beslut om
hur reglerna skall tillämpas och risken för missbruk ansågs uppenbarligen inte vara så stor att
kostnaderna för ett stort antal läkarundersökningar var motiverade.
Men på ett par olika sätt har denna rätt för den enskilde att själv bestämma över sin sjukskrivning kommit att förändras. För det första har föreställningen om vad det innebär att vara
sjuk och vad man skall göra för att återfå hälsan förändrats. Det är inte längre självklart att
vila och vistelse i hemmet är det bästa sättet att hantera de vanligast förekommande sjukdomarna. Medan infektionssjukdomar naturligtvis främst behandlas med vila och sängläge anses
den växande grupp som drabbats av någon form av psykosocial ohälsa ha större nytta av en
långpromenad eller rent av ett miljöombyte. För det andra har den sjuklighet som möter läkarna på en vårdcentral förändras i riktning mot att avse tillstånd som är svåra att diagnostisera på annat sätt än genom symptombeskrivningar. Trötthet, ryggvärk, nedstämdhet är några
exempel på sådana tillstånd som måste tas på allvar även om undersöknings- och behandlingsmöjligheterna är begränsade. Såväl frågan om den enskildes makt och inflytande över
hur ett sjukdomstillstånd skall bedömas som frågan om hur relationen mellan arbete och sjukdom kan dock ges en viss historisk belysning.

Relationen läkare – patient
Det finns en ofta upprepad och närmast klassisk berättelse om hur relationen mellan läkaren
och dennes patienter förändrats under de senaste tre hundra åren. Fram till början av 1800talet var läkaren beroende av sina patienter såväl när det gällde att ställa diagnoser, bedöma
behandlingsresultaten och få ekonomisk ersättning för sitt arbete. För att kunna avgöra vilken
sjukdom patienten led av krävdes att denne kunde ge detaljerade uppgifter om symptomens
karaktär och varaktighet, samt vilka organ i kroppen som var berörda. Likaså var det patienternas erfarenheter och förmåga att berätta om dessa som var grunden för kunskapen om vilka
behandlingar som var effektiva, eftersom möjligheterna till en kontinuerlig övervakning av de
sjuka var begränsad. Med införandet av en rad metoder för inspektion och introspektion av
kroppen ökade läkarens självständighet och oberoende och med laboratorietekniken kom flera
undersökningar att äga rum även efter det att patienten hade lämnat mottagningsrummet. Den
moderna medicinen så som den utvecklades framförallt under 1900-talets första hälft innebar
att alltmer avancerade tekniska metoder minskade betydelsen av den direkta kommunikationen med patienten. Skämtsamma formuleringar av typen: ”jag känner mig bra men min läkare
känner mig bättre” kan ses som tecknen på innebörden av denna process. Under andra hälften
av 1900-talet har dock den gamla sängkantsmedicinen kommit till heders igen och den sjukes
egen berättelse om sitt lidande har på nytt tillskrivits en stor betydelse. Detta gäller såväl vid
arbetet med att ställa en korrekt diagnos som i utarbetandet av olika livsstilsråd som antas ha
betydelse för tillfrisknandet och rehabiliteringen.

Vila eller verksamhet
När de första sjukkassorna inrättades skedde detta i direkt anslutning till utvecklingen av industriarbetet och det var då självklart att ersättningen syftade till ge de försäkrade möjlighet
att slippa det sjukdomsframkallande arbetet för en tid och kunna vila ut i hemmet och då helst
genom att inta sängläge. Även inom den institutionella sjukvården som byggdes ut vid samma
tid var sängen och vilan de främsta kännetecknen på vad det innebar att vara sjuk. Vid alla
mer allvarliga sjukdomstillstånd lade man in den sjuke på en vårdavdelning och det var kring
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sängen eller sängkanten som merparten av de fortsatta undersökningarna och behandlingsåtgärderna utspelade sig. Till skillnad från vad som var fallet i äldre sjukvård blev det också allt
vanligare att man lade in kroniskt sjuka och äldre som behövde allmän omsorg på lasarettens
kliniker. Sjuksängen och sjukhuset uppfattades allt mer som de platser där sjuka skulle vistas
och om en sjuk nekades plats på sjukhuset betydde detta att vederbörande inte ansågs lida av
någon mer allvarlig åkomma. Vid sidan av formulerandet av en diagnos var det den fysiska
placeringen av den sjuke på en vårdavdelning som definierade denne som sjuk med alla de
för- och nackdelar som detta kunde för med sig. Arbetet på avdelningarna var också organiserat på ett sätt som gjorde sjukhusen till ett slags boendehotell; personalen städade, serverade
mat och skötte patienternas personliga hygien medan den medicinska verksamheten vanligen
inskränkte sig till några korta besök av läkare och avdelningssköterskor. Och vid dessa tillfällen var det särskilt viktigt att patienterna låg i sina sängar eller med andra ord intog sin rätta
plats. Om man kunde gå uppe eller rent av vistas utomhus var det tecken på att hälsan var på
väg tillbaka.
Den betydelse som sängen haft för att definiera vilka som är sjuka har uppenbarligen inte
bara handlat om vad som är ett medicinskt effektivt sätt att behandla sjukdomar, utan lika
mycket om en spatial och social placering av de sjuka. I en tid när de flesta hade manuella och
fysiskt krävande arbeten var sängen, sängläget och än mer intagningen på en sjukhusklinik ett
sätt att tydligt visa att man inte kunde arbeta och att vilan var legitim och inte grundade sig på
lathet. Då sängläget eller åtminstone hemmavistelsen uppfattades som något av ett socialt
villkor för att frånvaro från arbetet skulle uppfattas som berättigat förekom det att läkare i
vissa fall skrev ett tillägg på sjukintyget om att patienten ”får vistas ute”. I allmänhet tolkades
detta dock som att sjukdomen var av psykiatrisk natur vilket medförde att många hade en något ambivalent inställning till denna förmån. Man kunde dock minska risken för att uppfattas
som simulant genom att förlägga promenader och affärsbesök till tider utanför den ordinarie
arbetstiden.
Men under de sista decennierna av 1900-talet förändrades synen på såväl sjukhusvistelsen
som sängläget på ett genomgripande sätt. Risken för sjukhusinfektioner och blodproppar vid
långvarit sängläge kan nämnas som exempel på detta, liksom att kroppsrörelser och motion
började tillskrivas en allt större betydelse inom såväl den förebyggande som den terapeutiska
vården. För ett allt större antal sjukdomstyper började också sängvilan att uppfattas som rent
av skadlig och riskabel. Det var inte heller lika självklart att frånvaro från arbetet generellt sätt
ansågs gagna tillfrisknandet, om det inte fanns ett direkt samband mellan arbetsuppgifterna
och den funktionsnedsättning som sjukdomstillståndet medförde. När det gäller den arbetsmiljörelaterade ohälsan har det också ifrågasatts om det är lämpligt med rehabiliteringsåtgärder som syftar till att man skall återgå till samma arbetsuppgifter som kanske bidragit till
sjukdomens uppkomst. Många läkare har med mönster från förra sekelskiftet börjat skriva ut
motion på receptblanketter, samtidigt som andra verkar tänka att det mest effektiva kanske
skulle vara att receptföreskriva ett nytt arbete eller en förändrad livssituation.
Arbetslivets och sjuklighetens förändringar har således medfört att den ursprungliga tanken
bakom sjukförsäkringssystemet har visat sig vara något anakronistisk. Att den sjuke skall ges
möjlighet att tillfriskna genom att slippa arbeta och istället kunna vila i hemmet var rimligt
när detta system byggdes upp, men förefaller mindre väl anpassat till en senare tids föreställningar om relationen mellan sjukdom, vila och arbete.

Sjukvård som konsumtion
I försöken att bedöma långsiktiga trender i det svenska samhället har det varit vanligt, om än
kanske lite schablonmässigt, att snegla på vad som händer i USA och utgå från att något liknande kommer att finnas här om något eller några decennier. Men den utveckling mot ett ökat
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servicetänkande som åtminstone i princip finns i diskussionen om den svenska primärvården
kan kanske belysas genom en enkel jämförelse med det förebildliga landet i väster. I en omdiskuterad bok med titeln Medicine Moves to the Mall visar D.C. och B.C. Sloane på en
ökande tendens att placera läkarmottagningar, vaccinationscentraler och liknande inne i något
stort köpcentra. Detta är inte alls förvånande med tanke på hur stor del av befolkningen som
regelbundet besöker någon av dessa anläggningar, men det är rimligt att anta att det även innebär en förändrad syn på vad ett läkarbesök egentligen innebär. Om man kan kontrollera sin
hälsa, få ett recept eller en enklare åkomma åtgärdad mellan besöken i skoaffären och kemtvätten kommer läkaren och dennes utbud av varor och tjänster kanske att tillskrivas samma
ställning och status som gäller för de andra butikerna och deras innehavare. Kunden har alltid
rätt och man köper det man vill ha eller anser sig behöva. Självklart är läkarens arbete styrt av
fler och mer utarbetade regler och kraven på utbildning och kunskap är större än vad som
gäller i de flesta av centrats butiker, men det är ändå rimligt att anta att patienten ställning
som kund eller konsument förändras genom att medicinen praktiseras i denna omgivning. I
Sverige är det framförallt vaccinationscentralerna som valt denna tydliga placering i kommersiella lokaler, men Cityakuten i Stockholm som ligger i direkt anslutning till ett affärsområde
kan nämnas som exempel på att man inte är helt främmande för den amerikanska utvecklingen.
Flera historiker har påpekat att flera av dessa förändringar i sätten att se på och hantera
sjukdom och de sjuka påminner om de förhållanden som rådde före det moderna genombrottet inom medicinen, etableringen av de stora sjukhusinstitutionerna och framväxten av en
allmän sjukförsäkring. Den förmoderne läkaren arbetade på samma sätt som hantverkare och
sålde sina tjänster till patienter som kunde betala och behövde ofta komplettera sina inkomster
med någon egenhändigt tillverkad mixtur. Och särskilt i länder med en svag statlig kontroll
över sjukvården var konkurrensen på ”the medical marketplace” hård och den sjuke kunde
välja mellan en rad olika aktörer som erbjöd läkemedel och behandlingar av mycket varierad
karaktär. Med den naturvetenskapliga medicinen, den fysikaliska diagnostiken och de stora
institutionerna minskade de sjukas inflytande och valmöjligheter. Med ett ökat utbud av alternativa eller komplementära metoder, det diagnostiska arbetets allt tydligare beroende av de
sjukas berättelser och erfarenheter och en starkare rättslig ställning för patienterna kan den
moderna eran inom medicinen sägas vara på väg att avslutas. De sjukas inflytande över diagnoser och behandlingsmöjligheter har ökat på ett så påtagligt sätt att det blivit allt vanligare
att tala om användningen av samhällets olika typer av medicinska verksamheter som en form
av konsumtion.

Regionala, sociala och kulturella skillnader
Den svenska sjukvården och sjukförsäkringssystemet är i likhet med all annan form av offentlig verksamhet uppbyggt kring principen att alla skall behandlas lika och ges samma rättigheter och skyldigheter. Att jämna ut skillnaderna mellan stad och land, mellan rik och fattig,
högutbildad och lågutbildad var även några av syftena med utbyggnaden av den offentliga
sektorn. På 1980-talet kom dock flera studier, framförallt i England, som visade att välfärdsoch sjukvårdspolitiken inte hade lyckats överbrygga de sociala skillnaderna i hälsa. Medan
man hade lyckats minska skillnaderna mellan vissa grupper så hade de ökat mellan andra.
Under det följande decenniet genomfördes i Sverige flera studier av hela välfärdspolitiken
som på liknande sätt visade att de ekonomiska och sociala klyftorna i samhället hade förändrats men inte upphävts.
Problemet med skillnader i sjuklighet mellan olika grupper av människor är mycket gammal och har följt medicinen sedan antik tid. Att bostadsortens belägenhet är en faktor av betydelse behandlas i de hippokratiska skrifterna och man rekommenderade där att den som ville
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leva länge skulle bo högt och luftigt och framförallt undvika fuktig sankmark. Under 1700talet fick tanken på en geografisk variation i sjukligheten stor uppmärksamhet och satte inte
minst sin prägel på de svenska provinsialläkarberättelserna som ofta listade de medicinska
för- och nackdelarna med olika orter och regioner. Med det följande seklets sociala problem
följde också ett ökat intresse från de medicinska myndigheterna för den sociala och klassmässiga variationen i sjukligheten. Skillnader i inkomster, arbets- och boendeförhållanden, kosthåll och annat sågs som avgörande orsaker till att olika grupper drabbades i varierad grad och
av sjukdom och förtidig död. En rad företrädare för de så kallade hälsorörelserna polemiserade dock mot dessa förklaringar och framhöll istället den individuella livsstilens betydelse
och man förordade kunskapsförmedling och fostran för att komma tillrätta med de stora skillnaderna i hälsa mellan samhällets olika klasser.
Dessa synsätt har i varierad grad återkommit i debatten i början av 2000-talet. Allmänna
miljömässiga omständigheter, skillnader i inkomst och social position, individuella livsstilar
framförallt när det gäller kost och motion kan nämnas som exempel på sådana nygamla försök
att förklara skillnader i sjuklighet och ange hur dessa skulle kunna bringas att minska. Mer
nytt är kanske att man allt oftare betonar att dessa skillnader i sjuklighet och hanteringen av
sjukdomssymptom ofta är nära förbundna med varandra. Fysisk livsmiljö, sociala levnadsomständigheter, arbetsmarknadens utseende och attityder till relationen mellan arbete och
sjukdom har alla betydelse som orsaker till de stora skillnaderna i registrerad sjuklighet mellan olika delar av landet med skilda livssituationer.

Avslutning
Syftet med denna artikel har varit att försöka ge en historisk belysning av några av de faktorer
som kan ha bidragit till de stora regionala och sociala skillnaderna när det gäller ohälsa och
sjukskrivning. För det första har sjukförsäkringssystemets princip om att ersätta förlorad arbetsinkomst sina rötter i en tid när sambandet mellan de vanligt förekommande sjukdomarna
och förmågan att utföra tunga manuella arbetsuppgifter var tydligt. Sambandet mellan sjukdom och arbetsförmåga har dock blivit mer diffus och sjukskrivningarnas medicinska effekter
mer oklar. Då sjukskrivningen handlar om en relation mellan arbetslivet och sjukligheten kan
ökande ohälsotal lika väl handla om vilka arbeten som finns att tillgå som en förändrad sjuklighet. Arbetsmarkandens stora variationer mellan olika delar av landet och beroende av lokala förutsättningar gör det rimligt att ohälsotalen ser olika ut utan att detta behöver betyda att
det finns några skillnader i sjuklighet om denna mäts med andra metoder än sjukskrivning.
För det andra har det varit av stor betydelse att en ökad andel av de sjukskriva drabbats av
problem som bedöms eller diagnostiseras framförallt genom de sätt på vilka patienterna
kommunicerar eller uttrycker sina lidanden. Beskrivningarna av sjukdomssymptomen har
därmed blivit än mer beroende av allmänna föreställningar, populärmedicinska och vardagsspråkliga sjukdomstermer och mediala presentationer av vanligt förekommande eller nya typer av sjukdomar. En följd av detta är att en ökande andel av sjukligheten kan beskrivas som
kultursjukdomar, det vill säga symptombeskrivningarna och diagnoserna anknyter mer till
allmänna sjukdomsföreställningar än till resultaten av fysikaliska mätmetoder. Gränsen mellan sjukdom och hälsa har därmed blivit mer oklar, vilket bland annat resulterat i en flitig användning av termen ohälsa, som mer fokuserar på sociala och ekonomiska förhållanden än på
medicinska diagnoser.
För det tredje så finns det goda skäl att beskriva patienternas agerande inför sjukvården och
sjukförsäkringen som sociala system i termer av konsumtion. Man lär sig vad som gäller och
vilka typer av förmåner och åtgärder som dessa system kan erbjuda och anpassar medvetet
eller omedvetet beteenden och problembeskrivningar efter detta. Detta behöver inte ha något
med simulering att göra, utan kan handla om ett rationellt sätt att hantera de grindvakter som
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finns i alla typer av sociala system. Det finns också en rad exempel på att de olika systemen
för att ersätta förlorad arbetsinkomst fungerar som kommunicerande kärl och människor kan
flyttas mellan dessa utan att det medicinska tillståndet eller arbetsförmågan har förändrats.
Lokala och regionala variationer i den registrerade ohälsan kan därmed bero på att de sociala och medicinska systemen för att möta människor som drabbats av sjukdom fungerar på
skilda sätt på grund av att levnadsförhållandena varierar. Sjukdom är inte ett statiskt begrepp
och vem som skall räknas som sjuk är beroende av en rad omständigheter vid sidan av de medicinska problem som människor drabbas av. Sjukvårdens lokala organisation, tillämpningen
av sjukförsäkringens regelsystem, sociala och ekonomiska förhållanden, allmänhetens föreställningar om sjukdom och attityder till sjukskrivning och olika aktörer sätt att försöka hantera de konkreta problem som finns i relationen mellan hälsotillstånd och arbetsmöjligheter
för att nämna några omständigheter av betydelse i sammanhanget. De stora sociala och regionala skillnaderna i ohälsotal ger en god illustration till komplexiteten i de sociala och medicinska system som byggts upp för att hantera konsekvenserna av alla de sjukdomar, svagheter
och lidanden som alltid varit en del av människors individuella och sociala liv.
Om denna korta artikel tillåter någon slags slutsats så måste den nog handla om att detta
sociala och medicinska system som bland annat innefattar regler för sjukskrivning formats
under en drygt hundraårig process och därför kanske till viss del är föråldrat. Framförallt har
det tidigare så viktiga särskiljandet mellan medicinska, sociala och psykologiska problem och
verksamhetsområden kommit att framstå som mer och mer anakronistiskt. Att ohälsotalen
ökat samtidigt som andra mått på hälsa visar på en positiv utveckling är kanske ett tecken på
att de sociala och administrativa system med vilka man hanterat sjukdom och sjukdomarnas
konsekvenser inte är tillräckligt väl anpassade till de många faktorer som påverkar människors arbets- och vardagsliv.
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Om konsten att odla morötter i styv lera
Peter Rundkvist
peter.rundkvist@telia.com
Hjärnkontoret HB

Förutsättningarna
I Erik Anderssons lysande lilla roman ”Den larmande hopens dal” förekommer en sammankomst i Svenskamerikanska Intressegemenskapsföreningen. Det hela utspelar sig på Erska
fest utanför Sollebrunn i Västergötland. En docent i bebyggelsehistoria håller ett föredrag för
en uppspelt samling bönder. Han har rest i USA och konstaterat att det platta och bördiga
Iowa en gång var världens operatätaste område. Ett tusen operahus, närmare bestämt.
Iowaborna var nämligen inte mer intresserade av opera än västgöten i gemen. Däremot
ville man gärna träffas under glada former, och underhållning hade man inget emot. De
flesta operahusen var väldigt små, och de få operor som sattes upp spelades av resande
små operasällskap. Mest var det nog enklare teaterpjäser eller dans till lokala kapell som
fick folk att strömma till. Eller sådant som trollkarlar, tankeläsare, föredragshållare. 1

Bönderna är klentrogna, men vid gott mod. När docenten påminner dem om Vara konserthus,
Trollhättans kulturhus och Göteborgsoperan stiger stämningen. Han menar att kulturinstitutioner är som forntida gravskick: under ständig påverkan och förändring från omvärlden.
Det är som vädret. Det kommer också till oss utifrån. ”Ett lågtryck över Brittiska öarna
förstärks och kommer i natt in över Dalboslätten.” Det innebär dock inte att lågtrycket på
något vis tillverkades i Tullamore eller Inverness. Till varje liten ort på vårt stora klot
kommer vädret någon annanstans ifrån. Hela atmosfären är ett svårtolkat system av orsaker och verkningar. 2

Docenten bjuds på en rejäl sejdel av den synnerligen lokala brygden ”môsavatten”, och kommer till sin slutsats:
Domarringen är framför allt en form. Och en form kan under en begränsad tid bära ett
visst innehåll, men alla former är som såll, de töms ut och måste ersättas. Det speciella
med gravmonumenten är att de är gjorda av sten och ligger kvar i alla tider om de inte är i
vägen för någon som vill fram där med sin åker. Det normala för former är annars att de
försvinner när de tjänat ut, precis som operahusen i Iowa, byggs om till något annat eller
rivs. 3

Morotens form
”Kultur är att ge tillvaron form, och det kommer alltid att finnas olika utformningsmöjligheter”, säger Dag Østerberg i ”Det Moderne”. Det här är välkänt för alla som någon gång odlat
morötter. Moroten, liksom, palsternackan, rättikan och sellerin formar sig efter omgivningarna. En lucker och lätt sandjord ger välväxta pålrötter, förutsatt att näringsbalansen och vattentillförseln är den rätta. För mycket kväve gynnar bara blasten, för lite vatten i början torkar ut
den späda plantan, för mycket vatten i slutet ger röta och mögel. Styv lerjord är närmast
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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hopplöst, roten orkar inte borra sig nedåt i den motsträviga leran, och slutresultatet blir i bästa
fall en platt och trubbig liten rotfrukt som kan duga till cocktailtilltugg.
I Västergötland är lerorna mestadels tunga; det är förvisso gammal havsbotten. Den som
vill odla sina rötter här måste arbeta hårt och vara uthållig. När impulserna utifrån kommer
ställs man som morotsodlare inför ett val: hålla på sitt, titta ner i trädgårdslandet och fortsätta.
Eller blanda in nytt material i myllan, kanske rent av se sig om efter en ny täppa. Det kommer
alltid att finnas nya utformningsmöjligheter.
1970-talet var för många av oss en tid fylld av sådana val. Vi ville, och vi ansåg att vi
kunde, omforma kulturen. Många drogs till städernas smältdeglar där idéer, erfarenheter och
visioner blandades till en märklig brygd av här- och nuorienterade förväntningar på ”allt genast”, i kombination med politiska utopier som utlovade det perfekta samhället men krävde
offer, underkastelse och disciplin på den långa vägen dit.
Andra reste åt motsatt håll, ut på gröna vågen för att bryta nya morotsland och återskapa
livsformer som gått förlorade men som hägrade som ett romantiskt färgat alternativ. Att ta
kontroll över sina egna livsbetingelser, att skapa sociala och ekonomiska strukturer på egna
villkor som alternativ till det moderna samhällets modeller; allt detta blev en annan sorts kollektivism – och kollektiv – som verkligen ville omformulera begreppet ”kultur”.
Och hur gick det? De flesta insåg nog efterhand att det inte var helt lätt att omforma moroten. För den som var född och uppvuxen i den styva lerans landskap, hägrade helt klart
andra alternativ än de tusenåriga gånggrifternas orubblighet. Det var svårt att se dem som enbart form som skulle kunna fyllas med nytt innehåll. Att bryta upp familjestrukturer, bygga
nya modeller för samlevnad, vänskap, arbete och intellektuell utveckling visade sig vara betydligt svårare än vi anat för oss som försökte. Sociomaterian spjärnade emot, ville inte låta
det nya gro. Tistel smög sig in mellan vänner, kärlekar tog slut, barn blev besvikna… Och
ändå såg vi den obändiga kraften i detta nya växande. Det gick inte heller att vända om och ge
upp. Vi var tvungna att gå vidare på den alternativa vägen, men hur?

Kulturella möjligheter
Dag Østerberg ser moderniteten som en kultur bland ett oändligt antal andra möjliga. Det är
paradoxalt: föreställningen om det moderna är på god väg att bli den första globala kulturbilden, en idéram som omfattas av de flesta på alla kontinenter, inom alla religioner och politiska system. Dessutom gör Østerberg en åtskillnad mellan modernitetens kultur och modernitetens teknologi. Modernisering förknippar vi normalt med teknologiska framsteg, Men
teknologisk utveckling hänger inte nödvändigtvis samman med framväxten av ”det moderna”,
så som vi tänker oss det från upplysningstiden och naturvetenskapens födelse. En mer avancerad och effektiv teknologi leder inte i sig till en firare och mer förnuftig tillvaro; sådant avgörs
ju av de sociala och politiska omständigheter som teknologin ingår i. Och den moderna teknologin kan inte få global hegemoni, eftersom det skulle leda till ett ekologiskt sammanbrott
om hela jordens befolkning skulle uppnå samma konsumtionsnivå som västvärldens. En
grundläggande inre motsättning kännetecknar den teknologiska kulturen: den kan inte bli universell, samtidigt som den till sitt väsen är universalistisk, d.v.s. den kan användas av alla.
Modernitetens kultur däremot, rymmer inga sådana inre motsägelser eller begränsningar.
Men den är situationsbestämd, och därmed oförutsägbar. Vi kan inte förutsäga hur den kommer att utvecklas.
Modernitetens världsbild bärs upp av tre områden som ömsesidigt påverkar varandra och
bildar en helhet. Det första är vetenskapen, i synnerhet naturvetenskapen och den dyrkan av
teknologin som föds därur. Det är också förutsättningen för konsumtionssamhället. Modernismens andra hegemoniska fält är moralen och rättssystemet som är fokuserat på och främjar
individen och det individuella. Individens frihet, ansvar och rätt till ägande styr alla grund-
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läggande legala principer i den moderna världsbilden. Samtidigt är förutsättningen för detta
en stark stat, med våldsmonopol, men byggd på föreställningen om legitimitet som ges av
folkflertalets fria och individuella val.
Det tredje området, menar Østerberg, är konsten. I moderniteten är dess uppgift att upprätthålla hoppet om ett bättre samhälle och liv för alla, oavsett om det rör sig om en etablerad,
”legitimerande” konst, eller en kritiskt ifrågasättande, gränsöverskridande och provocerande.
Det avgörande är att modernitetens konst aldrig lösgör sig helt från samhället, vetenskapens,
moralens och juridikens institutioner. Den är alltid förbunden med samhället och dess utveckling, legitimerande eller kontrapunktiskt, men aldrig helt autonom. Formen kan ständigt fyllas
med nytt innehåll, men hällkistorna står kvar…

Ett alternativ
En tänkbar utveckling, menar Østerberg, är att naturvetenskapens betydelse minskar kraftigt.
Tendensen ser vi redan: de naturvetenskapliga utbildningarna får allt svårare att rekrytera elever, intresset för naturvetenskap tycks minska rent generellt bland de unga i både Europa och
Nordamerika. Utvecklingsoptimism är inte längre automatiskt kopplad till naturvetenskapliga
och teknologiska landvinningar, utan präglas alltmer av skepsis och ifrågasättande av en naturvetenskap som upplevs som hotfull: kärnkraftsolyckor, miljöhot, bioteknologins manipulationer med livets byggstenar skapar oro och misstro. Alternativa naturtolkningar upplever en
renässans med yttringar som astrologi, alkemi och österländsk naturmystik.
Även teknologin kan efterhand till stora delar tänkas vittra bort i takt med att energi- och
råvarutillgångar börjar ta slut, efterfrågan viker och den ingenjörsvetenskapliga kunskapsmassan minskar. Men en sådan utveckling behöver inte innebära att den moderna individualitetens institutioner försvinner. De föddes ju i allt väsentligt ur 1700-talets filosofiska och politiska omvälvningar som skedde innan den teknologiska utvecklingen på allvar tagit fart. Vi
kan lika gärna tänka oss en möjlig nytändning för Jung och liknande psykologiska teorier med
sin inriktning på ”individuation” (Jung var för övrigt även alkemist!), men också för Sartres
tankar om tingen och materien som laddade med existentiell symbolik.
Här ser Østerberg en öppning för en genuint postmodern kultur, med gott om utrymme för
fritt skapande, musik och andra estetiska aktiviteter som är förhållandevis billiga och inte förutsätter så mycket av vare sig teknologi eller ekonomi. Han tänker sig en multimedial performancekultur, starkt präglad av world music och andra globala kulturyttringar. Även idrottens
världsomspännande hegemoni förespås bli ännu starkare än idag.
Det blir en betydligt mer sinnlig kultur än dagens, en kultur där världen framträder som
mättad med symbolik, där den inre striden om livssynen står mellan ”jungianernas” och ”sartreianernas” uppfattningar av det symboliska. Sjukdom och död kommer att åter bli betydligt
vanligare inslag i människors vardagsliv i vår del av världen, vilket kommer att skärpa sinnena och göra skräck och fruktan till något människor måste leva med i större utsträckning än
idag. Till detta kommer också en allmän rädsla för att individualitetskulturen ska bryta samman och att vi åter ska bli reducerade till slavar och diktaturoffer utan mänskliga rättigheter.
Framstegstanken lockar inte längre. Livets mening blir att vara närvarande i nuet, i situationen, genom rent fysiska upplevelser. Idrotten blir hela världens främsta religion, och Olympiska Kommittén dess Vatikan.

Den vitalistiska kulturen
Ett annat tänkbart utvecklingsspår är en kultur där grundbegreppen är själva livet, eller det
vitala; den ständiga rörelsen eller fluxus, och det subindividuella. Även denna vitalistiska kultur står i motsats till vetenskapen så som vi känner den. Det är en känslostyrd kultur, spontanistisk och fylld av upplevelser, som strävar bort från tristess, rutiner, likgiltighet och självdis-
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ciplin. Det kan mycket väl utvecklas till en ny form av nomadiserande kultur, där människor
ständigt befinner sig i rörelse och nationsbegreppet mist sin mening. det blir en flyktig tillvaro
där människor möts och skiljs, knyter tillfälliga band som ständigt löses upp. Här vittrar också
modernitetens individbegrepp bort, liksom den starka staten; i stället uppstår lokala och globala nätverk som det sociala livets grund. Det är en utlevelsekultur, där Nietzsche och Deleuze kan bli filosofiska ledstjärnor. Och Østerberg avrundar:
En sådan amodern eller postmodern vitalistisk kultur kan bli en estetisk kultur i ordets
starkt utvidgade betydelse, en kultur som inte gör anspråk på allmängiltighet eller universalitet, och inte heller det motsatta, eftersom motsättningen mellan universalism och partikularism har överskridits. För de flesta av oss kan en sådan kultur framstå som skrämmande. Men om den också kommer att skrämma framtidens människor kommer endast
med tiden så småningom att visa sig. 4

En ny kulturform?
Vad ska man tro om detta? En desillusionerad sociologs dystopi? Eller en framskrivning av en
fullt tänkbar alternativ kultur som kan rymma en oanad mängd nya mänskliga möjligheter?
Den alternativa kulturens form var ju länge, och är väl kanske fortfarande till största delen
modernitetens motkultur. Vi som ville odla något annat än morötter hade att förhålla oss till
situationen. Vi kunde, med Sartre, utföra situerade handlingar riktade mot modernitetens telos. Men var fanns förutsättningarna för det genuint nyskapande?
Rockmusiken var en möjlighet, en vitalistisk, global, känsloutlevande kulturform, helt i
linje med Østerbergs ”fluxuskultur”. Under en tid var också försöken att förena rockmusik
och morotsodling talrika och tålmodiga. Men det var som om rockkulturen ändå inte räckte
till – för det stora flertalet var den inte tillräcklig och det fanns stora delar av livet och samhället som den inte penetrerade. Trots allt – mer form än innehåll.
En utväg blev trots allt att söka sig till akademins hällkistor. De lokala och globala nätverken kunde i alla stillhet byggas där. Möten kunde uppstå, alternativa världar konstrueras, åtminstone teoretiskt, och en växande skara av integrerade outsiders kunde skapa sig ett hyggligt liv i det framväxande kunskapssamhällets betydligt luckrare mylla. Motståndet var övervunnet, man kunde en gång för alla ställa undan lerstövlarna, lämna de uttjänta utopierna
bakom sig, och med eftertryck stämma in i docentens utrop när han till slut finner sig snuvad
på föreläsararvodet i Erska bygdegård: Å VAD JAG HATAR VÄSTERGÖTLAND…

Noter
1
2
3
4

Andersson 2008, sid. 135
Andersson 2008, sid. 139
Andersson 2008, sid. 139
Østerberg, sid. 400
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Sociosymboliska homologier.
Paul Willis teori om kulturella former
Mats Trondman
mats.trondman@vxu.se
Centrum för kultursociologi, Växjö universitetet

[…] the people, most of them, do not do what the prophet urges them to do. But they
choose to remember his urging. Why?
Michael Walzer

I ett appendix till Profane Culture från 1978 skisserar Paul Willis ”en teori om kulturella
former”. 1 Jag ska göra vad de flesta av oss gör när vi läser en text. Vi försöker, som filosofen
Michael Walzer uttrycker det, ”pussla ut” 2 vad författaren har att säga. Mitt huvudsakliga
syfte är att redovisa min konstruktion av innehållet i Willis appendix. 3 Det lagda pusslet utgör
därmed min förståelse av Willis teori. Det var Willis förhoppning att hans skiss skulle utgöra
grund för fortsatt teoretiskt utvecklingsarbete och empirisk tillämpning. 4 Drygt trettio år har
sedan dess passerat. Jag ser ingen anledning att överge förhoppningen. Jag drivs av övertygelsen att teorin är en bortglömd skattkammare för kulturanalytiskt informerade samhällsforskare. 5 När vi väl funnit gömmans innehåll kan vi påbörja arbetet med att återvinna, kontextualisera, utmana och utveckla dess erbjudanden. I detta sammanhang bidrar jag endast med ett
mindre rekonstruktionsarbete. Det rör Willis argumentation om ”objektiva möjligheter”. Resan dit är åtskilliga sidor lång. Det är min förhoppning att läsaren är beredd att finna vägen dit
värd en resa. Väl där är det min förhoppning att läsaren också lärt sig något om den samtida
kultursociologins teoretiska möjlighet.

Teorin om kulturella former
Willis teori konstrueras i två steg. Jag inleder med samhällsteoretiska antaganden. Dessa utgör det ramverk inom vilken teorins kärna ska förstås. Först redovisas antagandena. Därefter
exemplifierar jag dem med en återkoppling till de kulturella former som Willis studerar i Profane Culture, nämligen ”motorcykelpojkar” och ”hippies”. Dessa exempel erbjuder läsaren en
första möjlighet att förstå vad en kulturell form kan vara. I ett andra steg konstrueras teorins
kärna. Den rör något jag kommer att bestämma som elementära former, kulturell nivå och
analytisk brännpunkt. Precis som Willis anser jag att teorin om kulturella former i grund och
botten rör sociosymboliska homologier. Det betyder, för att förse läsaren med en viss förförståelse, att vi ska intressera oss för överensstämmelser mellan människors sociomateriella
liv i samhället och hur de uttrycker och förstår sina liv i termer av smak och stil. Om teorier,
som filologen Bruno Gentili formulerar det, ”förstås som ansträngningar att lösa problem”, 6
så undrar vi hur människor sätt att symboliskt artikulera sina liv är förbundna med de villkor
som formar deras sätt att tänka, förstå, känna och handla – både när de återskapar och förändrar sina sätt att leva sina liv.

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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Samhällsteoretiska antaganden
De samhällsteoretiska antagandena redovisas i tretton med varandra analytiskt förbundna
punkter. Tillsammans utgör dessa antaganden, vilket inte nog kan betonas, det ramverk inom
vilket kärnan i teorin om kulturella former ska förstås.
1. Samhället är en sociomateriellt strukturerad helhet i vilka individer lever sina liv. Dessa
liv kan inte förstås friställda från sina samhälleliga sammanhang.
2. Inom ramen för denna helhet lever olika individer under mer eller mindre skilda existensvillkor, vilka ofrivilligt tenderar att dominera och forma deras möjligheter och begränsningar redan från livets början. Hit hör främst materiella och sociala villkor.
3. Individer som lever under likartade sociomateriella villkor kan sägas ha samma sociala
position.
4. Individer med samma sociala position hör till samma sociala grupp. En sådan grupp – i
en sociomateriellt strukturerad helhet av skilda villkor och positioner – utgör den sociala och
kulturella existensens minsta enhet.
5. Individer som inom ramen för en strukturerad helhet delar villkor, position och grupptillhörighet tenderar att uppleva en mer eller mindre starka känsla av ett ”vi” som erfars som
”människor såna som oss”. Willis skriver om en ”känsla av positionalitet” och ”subjektivitet”.
Jag kallar det delad subjektivitet.
6. Den sociala gruppen är sammanhanget för individers sociokulturella uttrycksformer och
praktiker. I grupptillhörighetens delade villkor, position och subjektivitet visar gruppens medlemmar hur de tänker, känner, uttrycker sig och handlar. Dessa uttrycksformer är ’sociala’
eftersom de hanterar sociala villkor och relationer och de är ”kulturella” därför att de är betydelsebärande och meningsskapande.
7. Sociokulturella uttrycksformer och praktiker ska också förstås som ett uttryck för en
grupps relationer till andra grupper med andra villkor, positioner och subjektiviteter. Följaktligen måste förståelsen av en specifik grupps uttrycksformer och praktiker relateras till vad
jag kallar relationellt spänningsfält av sociokulturell distans mellan ett ”vi” och olika grupper
av ”dom”. ”Vi” uttrycker oss och handlar som ”såna som oss” gör därför att andra grupper
gör vad ”såna som dom” gör.
8. Sociokulturella uttrycksformer och praktiker kan förstås som symbolisk artikulation. En
sådan artikulation är ett uttryck för meningsskapande inom ramen för en sociomateriellt strukturerad helhet av relationella villkor, positioner, grupper och subjektiviteter i den egna tillhörighetens och sociala distansens tjänst. En symbolisk artikulation är därmed på en och
samma gång en konfirmering (av ”oss”) och en utmaning (av ”dom”).
9. Symboliska artikulationer är inte direkta representationer av verklighet. De är just symboliseringar av hur ”vi” i vår grupp betecknar oss själva genom meningsskapande självförståelseformer och sociokulturellt distanserad kommunikation med andra som också artikulerar
sig symboliskt. Den strukturerade helheten av relaterad olikhet kan alltså inte reduceras till
beskrivningar och analyser av materiella och sociala strukturer. Samtidigt som vi talar om en
sociomateriell strukturerad helhet av olika villkor, positioner, grupper, subjektiviteter, uttrycksformer och praktiker i tillhörighet och distans, så behöver vi även tala om en symbolisk
strukturerad helhet inom vilken olika sociala grupper inför sig själva och i relationer till andra
grupper symboliskt artikulerar sig själva.
10. Artikulationer som inom ramen för en sociomateriellt och symboliskt strukturerad
helhet symboliserar olika villkor, positioner, grupper och subjektiviteter kan därmed förstås
som gruppers självförstående, självcelebrerande och självkonfirmerande uttrycksformer och
praktiker.
11. Det är genom självförstående, självcelebrerande och självkonfirmerande symbolisk
artikulation som en social grupps medlemmar kan bestämma sig själva och mer eller mindre
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påtagligt utmana andra. En sådan artikulation kan bli till symboliskt motstånd mot en dominerande sociomateriell och symbolisk ordning. En viss social grupp med specifika, underordnade sociala positioner och delade subjektiviteter kan således med sina uttrycksformer och
praktiker utgöra en specifikt socialt distanserad och symboliskt artikulerad motkultur.
12. På så sätt kan en social grupps symboliska artikulering – genom sin kreativa symbolisering av tillhörighetskänsla och motkulturell utmaning – bli till levd kultur som genom självförstående, självcelebrerande och självkonfirmerande uttrycksformer och praktiker bidrar till
social reproduktion av gruppens och dess medlemmars positioner och identiteter inom ramen
för den strukturerade helheten. I den kreativa grupputmaningens symboliska artikulation finns
en för aktörerna själva dold logik, en social reproduktion av en sociomateriell strukturerad
helhet av skilda existensvillkor, sociala positioner, sociala grupper och delade subjektiviteter.
13. De teoretiska antagandena rymmer också, som jag ser det, en teoretisk förhoppning om
att symboliska artikulationer kan utgöra redskap för sociokulturell förändring. Måste en
grupps symboliska artikulationer vara ett med en obönhörlig reproduktionslogik? Kan vi inte
tänka oss motsatsen, nämligen att sådana artikulationer kan utgöra medel för ny självförståelse och därmed förändring av villkor, positioner och subjektiviteter? Kanske kan en sådan
förändring också avse förståelseformer och känslor av solidaritet bortom polariserade gruppers ”vi” och ”dom”? Jag menar att Willis teori om kulturella former sår några teoretiska frön
till en sådan möjlighet. Till detta ska jag återkomma.
Genom att analysera symboliska artikulationer inom ramen för en symboliskt strukturerad
helhet kan vi således förstå den sociomateriellt strukturerade helhetens levda former. Därmed
har värdet av kulturanalys i samhällsvetenskapen legitimerats. Innan det är dags att konstruera
teorins kärna är det på sin plats att först exemplifiera betydelsen av det samhällsteoretiska
ramverket och ge en första mer empiriskt baserad definition av kulturell form.

Kulturell form i levd och teoretisk form
Vad innebär då dessa samhällsteoretiska antaganden för studier av konkreta, levande kulturer?
I Profane Culture utforskar Willis två strategiskt valda sociala grupper. Båda synliggör sig
själva med påtagligt särskiljande symboliska artikulationer. Den ena gruppen är motorcykelpojkar, eller ”rockers”, med rötter i arbetarklassen. Den andra är hippies, också kallade
”heads”, ofta med medelklassbakgrund. Båda grupperna har sina rötter i det sena 1960-talet.
Willis metod är etnografisk och inkluderar kvalitativa intervjuer. Den vägleds av de ovan
formulerade samhällsteoretiska antagandena. Hans kulturanalys fokuserar hur motorcykelpojkar och hippies blir ”något i världen” genom det sätt på vilket medlemmarna i respektive
grupp symboliskt artikulerar sina egna villkor, positioner och subjektiviteter som stil, medvetande och känslor. På så sätt blir den ”direkta erfarenheten” till ”sätt att leva” inom en strukturerad sociomateriell och symbolisk helhet. Genom kreativt skapande handlingar symboliseras
villkor, position och subjektivitet och blir till mening för gruppen och dess samhälleliga omgivning. Det meningsskapande livet är därmed, med Willis egen formulering, ”inbäddat i
verkligt erfarenhetsengagemang med världen”. Han summerar engagemanget som det kulturella livets dialektik. Utfallet av denna dialektik mellan villkor, position och subjektivitet och
sociokulturella uttrycksformer och praktiker är ett slags ”vardagslivets profana konst”. Som
jag uppfattar det sammanfattar begreppet kulturell form – villkorens symbolisering förstådda
inom ramen för de samhällsteoretiska antagandena – just det kulturella livets dialektik som
process och utfall. När, som exempel, motorcykelpojkar symboliserar sina villkor, positioner
och subjektiviteter skapas en kulturform med specifika val av motorcyklar, styren, sätt att
köra, kläder, musik, frisyrer, språk, förståelseformer och känslostrukturer som skiljer sig från
andra gruppers kulturella former. Det är i den sociala gruppens självförstående, självcelebrerande och självkonfirmerande uttrycksformer och praktiker den kulturella form skapas och
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upprätthålls som också bidrar till social reproduktion av gruppens villkor, position och subjektivitet. Motorcykelpojkarna reproducerar en viss form av maskulin, populärkulturell och
motkulturell arbetarklasskultur. En sådan kulturell form tenderar inte att ta dem till universitet
och konsthallar. Också hippiekulturens kulturella form kan förstås som förnufts- och upplevelsemässiga meningssystem som snarare motverkar än underlättar medelklasskarriärer
inbäddade i traditionell meritokratisk logik.
Willis teori om kulturella former avser således en teoretisk förståelse av hur och varför
skilda, men till varandra relaterade, sociala grupper attraheras av, utvecklar, återskapar och
förändrar olika förståelseformer, känslostrukturer, praktiker, stilar och smaker. Följaktligen
utgör förståelsen av sociosymboliska homologi teorins brännpunkt, det vill säga, åter igen,
former för överensstämmelser mellan sociala gruppers villkor, positioner och subjektiviteter
och symbolisk artikulation. En kulturell form är därmed ett utfall av det kulturella livets dynamik förstådd som en specifik social grupps erfarenhetsengagemang med världen.

Kärnan i teorin om kulturella former
Jag bestämmer teorins kärna med fem elementära former, en kulturell nivå och en analytisk
brännpunkt. Elementära är de former som tillsammans bidrar till att konstituerar en social
grupps kulturella form. Dessa är, med Willis begrepp, social grupp, kulturell sak, kulturell
relation, kulturellt fält och indexikalt fält. Den kulturella nivån synliggör vad jag kommer att
förstå som kulturella formers analytiska egenvärde. Den analytiska brännpunkten avser den
teoretiska förståelsen av kulturella relationer mellan de elementära former som tillsammans
konstituerar en kulturell form. Jag inleder med att definiera kulturell form. Därefter följer en
kort argumentation om kulturella formers egenvärde. Slutligen visar jag i en betydligt längre
argumentation hur en kulturell form med egenvärde kan analyseras i termer av relationer
mellan elementära former. Till denna analys hör en särskild teoretisk fördjupning med avseende på relationen mellan social grupp och kulturell sak. Det är denna analys som fått ge
namn åt Willis teori om kulturella former, nämligen sociosymboliska homologier. Det är i
detta sammanhang jag bidrar med den utlovade rekonstruktionen av vad läsaren kommer att
förstå som ”objektiva möjligheter”.

De elementära formerna
Den första elementära formen är social grupp. Vi har tidigare konstaterat att en sådan grupp
avser individer som delar existensvillkor, social position och subjektivitet. Kanske kan vi tala
om en ”dubbel bestämning”, då Willis förstår grupp som medlemmarnas gemensamma yttre
sociomateriella villkor och inre delade upplevelser. Om gruppen inte lever med en delad subjektivitet, tänker jag, så finns det heller ingen grogrund för gemensam symbolisk artikulation.
Därtill är en social grupp, vilket framgått av de samhällsteoretiska antagandena, situerad inom
ramen för en vidare sociomateriell och symboliskt strukturerad helhet.
Den andra elementära formen benämns kulturell sak. 7 En sådan ”sak” utgör samlingsbegrepp för, som exempel, olika typer av objekt. Dessa kan vara artificiella, till exempel bilar,
möbler och kläder. De kan också vara mer eller mindre naturgivna som natur- och kulturlandskap. Också TV-program, idrott och musik, det vill säga utfall av egna eller andras organiserade praktiker i form av bild, rörelse och ljud, är kulturella saker. Programledare, idrottare och
artister torde därmed kunna förstås på samma sätt. Även abstrakta fenomen som föreställningar, värderingar och ideologier utgör kulturella saker. Willis nämner därtill samhälleliga
institutioner. Kanske kan, som exempel, utbildning, skola och pedagogik, ses som kulturella
saker. Föräldrars val av skola och pedagogik skulle därmed förstås som symbolisk artikulation? Som vi ser försöker Willis definiera kulturell sak med en rad olika exempel. Det är
troligen bäst att hålla bestämningen av kulturell sak öppen och låta den avse alla de objekt,
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fenomen, praktiker, roller, abstraktioner och institutioner som omger en social grupp i samhället och som därför finns tillgängliga som medel för symboliska artikulationer. ”Kulturell”
är då varje tänkbar ”sak” som är utsatt för en grupps omsorgsfulla selektion för eget meningsskapande. En social grupp har med andra ord att förhålla sig till en värld full av mer eller
mindre funktionella och expressiva saker tillgängliga för just sådant meningsskapande. Alla
dessa kan, som jag förstår det, förstås som kulturella saker.
En kulturell relation, den tredje elementära formen, förbinder en social grupp med en
kulturell sak. Jag ser en sådan relation som svaret på den fråga som vägleder varje social
grupps strategi för meningsskapande: vilken sak med vilken mening, mer eller mindre given
eller möjlig att förändra, kan bäst symboliskt artikulera vår sociala grupptillhörighet så att det
känns rätt för oss i relation till andra? Denna meningsskapande process – upprättandet av en
kulturell relation mellan grupp och sak – ska inte förstås som driven av för gruppens medlemmar medvetna och explicita syften och intentioner. Den meningsskapande relationen ska
snarare ses som en överensstämmelse – en homologi – mellan den sociala gruppens karaktäristiska sensibilitet (det sociala och emotionella) och den kulturella sakens mening (eller
möjlighet till mening) (det symboliska) inom ramen för en vidare sociomateriell (det materiella i termer av skillnader mellan grupper) och symbolisk strukturerad helhet (det vidare symboliska). Följaktligen ställs och besvaras den just formulerade frågan med utgångspunkt i
gruppens vardagsförnuftiga förståelse av sig själva och andra grupper och i den känslostrukturella upplevelse som genereras och levs tillföljd av de kulturella relationer som prövas,
förkastas, upprättas och förändras. Därför är en homologi mellan grupp och symbolisk artikulation just sociosymbolisk.
En social grupp upprättar självklart kulturella relationer till flera kulturella saker. Den
fjärde elementära formen avser därför de med varandra mer eller mindre överensstämmande
kulturella saker som konstituerar en social grupps samlade kulturmönster. Willis använder begreppet kulturellt fält. Ett sådant fält är svaret på frågan om vilka saker som passar ihop för
individer med likartade positioner och subjektiviteter i en konkret social grupp. Vi har således
inte endast en kulturell relation mellan social grupp och kulturell sak. Vi har också meningsbärande relationer saker emellan, det vill säga kulturella fält.
Social grupp, kulturell sak, kulturell relation och kulturellt fält är de fyra elementära
former som formellt – i teorins form – definierar en kulturell form: en social grupps levande
kultur i termer av symboliska artikulationer förstådda som kulturella relationer till flera interrelaterade kulturella saker som tillsammans bildar ett kulturellt fält.
Inom ramen för en sociomateriellt och symboliskt strukturerad helhet finns flera till varandra relaterade sociala grupper. Följaktligen finns det flera mer eller mindre olika kulturella
former. Beskrivningen av olika sociala gruppers kulturella former och deras relationer till varandra kallar Willis indexikalt fält. Ett sådant fält definieras således av olika mer eller mindre
polariserade kulturella former. Jag läser det indexikala fältet som en femte elementär form. En
analys av kulturella former kan inte endast fokusera varje enskild grupps kulturella form. Den
måste även, vilket redan betonats, förstå varje kulturell forms tillblivelse, reproduktion och
förändring i relation till andra kulturella former.

Den kulturella nivåns egenvärde
En kulturell form är, menar Willis, ingen spegelbild av en grupps sociomateriella liv. Den är
en symbolisering av medlemmarnas delade villkor, position och subjektivitet bestämd av just
kulturella relationer till kulturella saker inom ramen för en sociomateriell och symboliskt
strukturerad helhet i meningsskapandets tjänst. Det innebär att en kulturell form, när den väl
är genererad och levd i det indexikala fältets offentliga ljus, inte endast är en symbolisk artikulation av en grupp, sak och relation, den är samtidigt tillgänglig som en med symbolisk
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mening laddad modell för andra att förhålla sig till. Som ”modell för” kan en kulturell form i
sin helhet eller i delar verka som en möjlighet också för andra gruppers meningsskapanden.
Betydelser kan helt eller delvis tas över, omdirigeras, blandas och förändras. Så kan nya
expressiva användnings- och förståelseformer och känslostrukturer som inte svarar mot den
sociala grupp som först symboliskt artikulerade formen bli till. En kulturell form har med
andra ord en meningsgenererande sociokulturell energi. Den utgör ett redan reellt existerande
och verkande symboliskt material för nyanvändning. Det är i dessa tre av mig etiketterade betydelser – symbolisering, modell för andra och meningsgenererande sociokulturell energi –
som en kulturell form, som meningsbärarare, kan sägas ha ett egenvärde. Det är detta värde
som motiverar samhällsvetenskapen – i mitt fall kultursociologin – att rikta intresset mot vad
Willis benämner en ”kulturell analysnivå”.

Den analytiska brännpunkten
Brännpunkten i Willis teori om kulturella former avser tre olika men med varandra förbundna
sätt att förstå kulturella relationer mellan social grupp och kulturella saker. En sådan teoretiskt
informerad kulturanalys försöker besvara en rad frågor. Hur kan ett indexikalt fält av kulturella former beskrivas? Varför artikulerar sig en social grupp symboliskt genom att upprätta
relationer till vissa men inte andra saker? Är en specifik grupps val av saker godtyckligt? Får
en sak sin betydelse genom att en särskild grupp med specifika betydelser väljer den? Eller
har det, tvärtom, med saken i sig själv att göra? Finns det kulturella saker med redan existerande, rent av givna, betydelser, som de har i sig själva, som lockar vissa grupper till meningsskapande relationer? Kan sådana relationer mellan grupp och saker förändra kulturella fält
och former på det indexikala fältet? Hur går, i så fall, något sådant till? Jag konstruerar brännpunkten i Willis teori om kulturella former som svar på frågor som dessa.
Willis föreslår att den kulturella relationen mellan grupp och sak kan analyseras på tre
olika sätt eller nivåer. Jag använder hans begrepp och skriver fortsättningsvis om indexikal,
sociosymbolisk och integrativ analys. En indexikal analys beskriver hur olika sociala grupper
är relaterade till kulturella saker. Framför mig ser jag ett antal tabeller som beskriver de
kulturella former som tillsammans utgör det indexikala fältet. Trots sin uppenbara styrka – att
förse oss med kvantitativa bestämningar av sociala gruppers kulturmönster med avseende på
existerande kulturella former – har den indexikala analysen också sina begränsningar. Den
kan inte bidra till en förståelse av varför en viss social grupp har upprättat meningsskapande
relationer till specifika kulturella saker. Den kan bara säga att en kulturell form tenderar att
vara relaterad till en specifik social grupp. Inte heller kan den bidra till en förståelse av hur
kulturella former blir till. Än mindre kan den ha något att säga om hur sådana former kan
förändras över tid. Det är dock ingen dålig början att veta hur det indexikala fältet gestaltar
sig i stort. Därmed känner vi det vidare kulturmönster inom vilken analysen av kulturell form
kan fördjupas.
En sociosymbolisk analys försöker förstå varför en viss social grupp i den symboliska
artikulationens tjänst har upprättat en kulturell relation till vissa och inte andra kulturella
saker. Den vilar på tre teoretiska utgångspunkter. En social grupps val av saker – den kulturella relationen – är inte godtycklig. En grupp väljer inte vilken kulturell sak som helst. Inte
heller kan en kulturell sak av slumpmässiga skäl attrahera vilken grupp som helst. En kulturell
relation måste förstås i termer av vad som för gruppens medlemmar upplevs som ”rätt” sak att
välja. Jag kallar denna första utgångspunkt för praktiskt förnuft och känsla. Följaktligen måste
det, för det andra, finnas en meningsskapande parallellitet mellan gruppens förnuft och känsla
och kulturella sakers meningsbärande möjligheter. De innebär, för det tredje, att valda kulturella saker tillsammans – som kulturell form – måste ”serva” gruppen med avseende på ”rätt”
mening, känsla, praktik och estetik. De omsorgsfullt selekterade sakerna måste därmed kunna
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verka som legitimerad symbolisk artikulering för det praktiska förnuftets och känslans självförståelse, självcelebrering och självkonfirmering. Kanske kan vi sammanfatta de tre teoretiska utgångspunkterna med att säga att den sociosymboliska homologin avser en förståelse av
hur det sociomateriella livet i grupp symboliseras så att just det sociomateriella bekräftas på
den kulturellt meningsskapande nivån. Genom förståelsen av symbolisk artikulation – förstådd som just kulturell relation mellan social grupp och kulturell sak – kan en kulturanalytiskt informerad samhällsvetenskap komma åt kognitiva, sociala och emotionella sensibilitetsformer som oftast inte kan explicitgöras i den teoretiska förståelsens form av gruppens medlemmar. Det är nämligen svårt, för att inte säga omöjligt, att på en och samma gång i vardagspraktik upprätthålla och analytiskt avslöja symboliska artikuleringar. Det gäller även den
teoretiskt informerade kulturanalytikern i den egna symboliskt artikulerande vardagspraktiken.
Till skillnad från den indexikala nivån kräver den sociosymboliska analysen tillgång till
gruppmedlemmarnas egna vardagliga förståelse av sig själva och de relationer de upprättar till
de för dem betydelsebärande kulturella sakerna. Den kräver också kontakt med de vardagliga
sociala interaktions- och uttrycksformer genom vilka sociosymboliska homologin upprättas,
levs och förstås i praktiken. Följaktligen är den sociosymboliska analysen mer tolkande. Den
kan omöjligt känna sig tillfredsställd med enbart statistiska beskrivningar av det indexikala
fältet. Den kräver etnografisk metod i kombination med kvalitativa intervjuer. 8 I centrum för
en sociosymbolisk kulturanalys på etnografisk och kvalitativ grund står förståelsen av den
mening som kulturella relationer mellan grupp och sak frambringar i de symboliska artikulationernas form.
Hur kan då dessa meningsskapande kulturella relationer mellan grupp och sak förstås
teoretiskt? I avsikt att pröva olika förståelseformer konstruerar Willis tre tänkbara svarsalternativ. Med det tredje alternativet lär vi känna hans eget teoretiska ställningstagande.
Willis analytiska poäng, för att förse läsaren med en förförståelse, är att vissa kulturella saker
är bärare av mer attraherande möjligheter än andra. Att så är fallet gör dem särskilt lockande
att använda i den symboliska artikuleringens tjänst. Låt mig konstruera den argumentation
som tar Willis till denna slutsats. Det ska visa sig att kulturella saker inte är kärl tomma på
mening. Inte heller är de kärl med i förväg helt och hållet givna meningsinnehåll. Vissa kulturella saker har i sig själva större, med Willis begrepp, ”objektiva möjligheter” att bli valda
än andra. Det är förståelsen av dess möjligheter jag nu ska försöka, för att återanvända Walzers ordval, ”pussla ut”. Jag ska också på eget bevåg försöka att något rekonstruera förståelsen
av dem.
En första teoretisk möjlighet är att en social grupp genom att skapa en relation till en sak
gör denna till en kulturell – meningsbärande – sak. Med en sådan förståelse har saken i sig
själv ingen given mening. Det är den sociala gruppen – dess karaktär, förväntningar, förståelse och användning – som bestämmer sakens meningsinnehåll. Följaktligen är det första
svaret att sakens mening är sociokulturellt konstruerad. Vi kan lägga till att gruppens meningsskapande relation till en specifik sak också måste förstås i relation till andra sociala
gruppers redan upprättade relationer till andra kulturella saker. Det är därför, menar jag,
rimligt att tala om ett i varje nutid begränsat valfält av just med mening redan ockuperade
kulturella saker.
Willis ser två problem med den sociokulturella argumentationen. För det första blir kulturella sakers meningsinnehåll historiskt tillfälliga. Det är svårt, hävdar han, att förstå varför
saker kan bevara betydelser över längre tid. Det är också, för det andra, svårt att förstå varför
en specifik grupp väljer att upprätta en relation till en sak och inte en annan om ingen i förhand existerande mening finns. Valet av kulturell sak blir därmed alltför godtyckligt.
Trots sin kritiska hållning iscensätter Willis ett försök till försvar av det första svarsalternativet. Frågan är hur en kulturell sak av sociokulturella konstruktionsskäl kan få mening så att
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det framstår som om den i sig själv är bärare av ett givet och över tid varaktigt meningsinnehåll. Willis ber läsaren att föreställa sig en ”originalposition” i vilken en meningsskapande
process har sitt ursprung. En viss social grupp upprättar en relation till en sak. En meningsskapande process – inriktad mot och alltmer förbunden med en specifik sak – är därmed satt i
rörelse. Willis beskriver denna process i termer av ”substansiering” och ”ackumulering”. Över
tid fördjupas den kulturella relationen mellan grupp och sak. Saken får sitt alltmer omfattande
och tydliga meningsinnehåll. Den har ockuperats av en ackumulerad, specifik meningssubstans. Dess mening värderas, uppskattas och tas alltmer för given. Inte endast av den involverade gruppen utan också av omgivningen. Därmed har saken blivit kulturell. Dess meningsinnehåll har institutionaliserats. Det kan nu verka som om den kulturella saken är bärare av ett
givet meningsinnehåll – ett innehåll med ett självevident och från de producerande sammanhang friställt egenvärde. Den har blivit till ’en sån sak’ för ’såna som dom’. Som sådan kan
den länkas till en, med Willis term, ’kulturell minnebank’. Dess betydelse kan därmed bevaras
och verka över tid. Vad som ser ut som given mening är inget annat än sociokulturellt konstruerad mening. Att tillskriva kulturella saker i sig själva mening är inget annat än att misskänna meningsskapandets sociokulturella karaktär. Så lyder huvudbudskapet i det första
svarsalternativets förståelse av den kulturella relationen mellan grupp och sak. Willis känner
sig dock inte till fullo tillfredsställd med denna förståelse. Han vill rädda den teoretiska möjligheten att kulturella saker har en egen attraherande energi. Varför skulle de annars väljas i
originalpositionen? Willis vill således inte acceptera godtyckliga val av på mening tomma
kulturella saker.
Med det andra teoretiska alternativet prövar Willis möjligheten att förstå varje kulturell sak
som bärare av en egen, inre, given meningsstruktur: att en kulturell saks meningsinnehåll är
essentiellt given av saken i sig själv. Om den första förståelsen av sakers mening som sociokulturell konstruerad utgör tesen, så är argumentationen för essentiellt given mening antitesen. Den andra förståelsen är alltså att en kulturell sak alltid har samma inre, immanenta
kvaliteter. Med andra ord: en sak är, den blir inte, kulturell. En kulturell sak kan följaktligen
liknas vid ett kärl med en i sig själv inneboende betydelse. En social grupp upprättar en kulturell relation till en kulturell sak därför att den har ett eftertraktat meningsinnehåll som är
givet och oföränderligt. Följaktligen kan en grupps relation till en sak inte påverka dess betydelse. Gruppen kan endast välja en sak därför att dess medlemmar attraheras av dess givna
essens. Betydelsen av en specifik sak är därmed alltid densamma oavsett vilken grupp som
upprättar en kulturell relation till den. Sakens givna betydelse, inget annat, förklarar den
kulturella relationen mellan grupp och sak.
Den som låter sig informeras av det andra svarsalternativets huvudbudskap kan enligt
Willis endast göra två analytiska operationer. I den första bestäms värdet i den kulturella sakens givna meningsinnehåll – det som kan attraherar. Den andra beskriver hur den sociala
grupp som upprättar en kulturell relation till en specifik kulturell sak – i den egna symboliska
artikulationens tjänst – förhöll sig till valet av värdet i det givna meningsinnehållet. Willis
finner denna förståelse behäftad med en rad problem. Vem äger legitimerad kompetens och
därmed rätten att objektivt bestämma en kulturell saks givna sanningsessens? Saken kan
knappast berätta om det själv. Det är också svårt att bestämma hur det kan komma sig att en
inre, given sanning kan finnas till. Hur kan vi förklara att en kulturell sak har en given betydelse friställd från sociomateriellt och symboliskt strukturerade helheter och sociala gruppers
bedömning och användning av kulturella saker? Därtill kan antitesen om essentiellt givet
meningsinnehåll inte förklara hur kulturella sakers betydelser kan förändras över tid. Inte
heller hur samma sak kan användas av olika grupper med olika symboliska utfall och effekter.
Finns det kanske en Gud i meningsmaskineriet? En möjlighet är att hävda att endast ett fåtal
upphöjda individer med specifika egenskaper kan avtäcka varje saks givna essens och att
förändringar av meningsinnehåll kan förklaras av att alla andra bedömare och användare
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missförstår och missanvänder den bakom feltolkningarna sanna betydelsen. En sådan hållning
kräver dock stark tilltro till de människor, eller väsen, som kan avtäcka sakernas givna sanning. 9 Det är om möjligt än svårare att förstå varför ett visst givet meningsinnehåll, som bara
finns där, kan förändras över tid och tilltala olika sociala grupper. Vi är därmed tillbaka till
den punkt i vilken invändningarna mot antitesen tog sin början. Vem bestämmer och hur bevisas kulturella sakers evigt sanna mening? Willis slutsats är att det andra alternativet, precis
som det första, taget i sin helhet, är ohållbart. Följaktligen söker Willis tes och antites sin
syntes.
Willis egen förståelse av den kulturella relationen mellan grupp och sak avser vad han själv
benämner objektiva möjligheter för meningsskapande. Det innebär att kulturella sakers meningsinnehåll är sociokulturell konstruerade men med oundviklig utgångspunkt i just objektiva
möjligheter (och begränsningar) framtvingade av varje saks egen interna, givna meningsstruktur. Med andra ord rymmer Willis syntes selekterade aspekter från både tesens och
antitesens teoretiska argumentationslinjer. När en social grupp upprättar en kulturell relation
till en specifik kulturell sak så är det just den specifika sakens redan existerande och givna objektiva möjligheter som plockas upp i den sociosymboliska artikuleringen av gruppens subjektiva erfarenheter av sina sociomateriella och positionella villkor. Den kulturella relationen
är alltså inte helt och hållet godtycklig. Den valda saken har redan när relationen upprättas
någon form av inre, given mening som gör den vald. Men när den väl är vald sätts också en
sociokulturell meningsproduktion i rörelse. Utgångspunkten för denna produktion är den
kulturella sakens inre meningsstruktur som just ”objektiv möjlighet”. Med andra ord har den
valda kulturella sakens något i och för sig själv specifikt attraherande som inte är sociokulturellt konstruerat. Dessa objektiva möjligheter verkar som förslag till ett nytt meningsskapande. Också i icke förväntade riktningar. Det är denna inte helt godtyckliga men samtidigt
osäkra tillblivelseprocess som enlig Willis utgör hjärtat i den fluktuering i vilken generering
av kultur och mening flyter, bevaras och förändras. Just därför kan samma kulturella sak användas av olika grupper. Med utgångspunkt i givna objektiva möjligheter utvecklas olika användningsområden och meningsinnehåll. Willis tänker sig därtill att saker kan väljas som
ännu inte varit använda i den symboliska artikuleringens tjänst. Jag tror Willis tänker på saker
som i ett visst historiskt ögonblick helt och hållet är bestämda av sin funktion men som genom användning görs alltmer expressiva. Dessa sakers objektiva möjligheter kan då kreativt
utforskas och meningsexploateras. Det betyder alltså att en kulturell sak, trots sin, inre, givna
objektiva möjlighet, till följd av den kulturella relationen mellan grupp och sak, inte alltid får
en och samma betydelse. De betydelser som följer av sociokulturell användning och kreativ
utforskning av en kulturell sak kan med utgångspunkt i samma objektiva möjligheter få
många olika betydelser. Dessa ”nya” betydelser står dock i en eller annan meningsberoende
relation till varje saks objektiva möjligheter. Utfallet av den kulturella relationen mellan
grupp och sak är därmed, med Willis ordval, ”polyvalent”. Den kan rymma många bindningar
och varierande betydelser. Telefonen utgör, tror jag, ett bra exempel på en sådan kulturell sak.
När jag var barn innebar en telefon en ”svart klump” från statliga Televerket. Dess objektiva
möjlighet var till att börja med enbart funktionell. Med en telefon i lägenheten kunde man
ringa till sin farmor och tacka för en födelsedagspresent. En telefon hade en given funktion
och ingen utforskad estetik. Sedan dess har telefonen blivit en alltmer mångbetydande
kulturell sak. Samtidigt som den bibehållit sin ursprungliga, ”rena” funktion – att ringa till en
farmor – så blir dess funktioner all fler. Numera kan vi, som exempel, spela spel, fotografera,
lyssna på musik och svara på e-post. Detsamma gäller telefonen som estetisk stilmarkör. Inte
endast ser telefoner olika ut, vi kan också symboliskt artikulera oss själva genom att klä den i
en mängd olika accessoarer. På så sätt kan telefonen färg- och stilmässigt matcha val av andra
kulturella saker. Telefonen har blivit en av många kulturella saker som tar plats i de flesta av
våra kulturella former. När den ringer kan omgivningen höra den låt du för tillfälligt valt att
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presentera sig själv med. Du kan också försöka att ställa dig över alla dessa stilmarkörer genom att jobba hårt på att hitta en alldeles vanlig, traditionell ringsignal. Därmed har du, antingen du vill eller inte, just intagen en smakposition, som vore du en motkultur vars symboliska
artikulation är högst traditionell. Originalpositionens objektiva möjlighet kvarstår dock: att
kommunicera med någon som inte finns alltför nära. Men också upplevelsen av vad som är
alltför nära förändras över tid. Under min uppväxt kunde jag inte ringa någon som bodde i
huset jämte. Inte ens i samma kvarter.
Låt mig så långt sammanfatta. I det första teoretiska alternativet är all mening ett utfall av
sociokulturell konstruktion. Enligt denna tes ryms ingen given meningssubstans hos den
kulturella saken i sig själv. Saken är ett kärl som genom gruppens försorg får sitt innehåll. I
antitesen, däremot, är saken ett kärl med ett givet och oföränderligt innehåll. Följaktligen är
det tredje alternativet en syntes. Från tesen hämtas den teoretiska insikten att sakens mening
är sociokulturellt konstruerad. Denna konstruktion tar dock sin utgångspunkt i kulturella sakers objektiva möjligheter. Med utgångspunkt i varje kulturell saks attraherande möjlighet elaborerar en social grupp och dess medlemmar det hos saken givna meningsinnehållet. Därmed
lånar syntesen en tankefigur från antitesen, nämligen att saker är bärare av ett givet meningsinnehåll men inte i den oföränderliga bemärkelse som antitesen hävdar. Om Willis har rätt
finns det något hos kulturella saker som utgör den oundvikliga startpunkten för vidare meningsutveckling.
Vad är det då Willis i mer konkret bemärkelse kan tänkas avse med att kulturella saker i
sig själva rymmer en given mening som attraherar en viss social grupp för vidare meningsskapanden? Det är mitt i denna brännpunkt som Willis teori blir som mest spännande och
ofärdig. Låt mig därför i den immanenta kritikens anda utforska några tänkbara exempel på
objektiva möjligheter. Avsikten är att bidra med en början till en, vad jag uppfattar som, nödvändig utveckling av Willis syntes om sakers objektiva möjligheter. Det är min övertygelse
att den teoretiska förståelsen av den kulturella relationen mellan social grupp och kulturell sak
behöver breddas och preciseras. Jag ska därför formulera en ny tes öppen för såväl antites
som syntes. Min tes är utfallet av en kort diskussion av tre strategiskt valda exempel på kulturella saker. Mitt första exempel är alkohol. Det råder, som jag ser det, inget tvivel om att
alkohol – i sig själv – rymmer en objektiv möjlighet, nämligen att bli alkoholpåverkad. Saft,
som exempel, erbjuder inte samma möjlighet. Alkoholens objektiva möjlighet är så stark att
den kan bedömas som oundviklig. Ingen kan dricka stora mängder alkohol utan att bli påtagligt alkoholpåverkad. Valet av typ av alkohol, däremot, kan förklaras av faktorer som tid,
plats, ålder, klass, kön och etnicitet. Att föredra vitt vin framför ren vodka är betydelsebärande. Lageröl kan ha en annan mening än färsköl. Min erfarenhet av att bo i England säger
mig att den unga generationen av män betydligt oftare ber om en lager än den äldre generationen, som föredrar, om den finns att tillgå, den lokala färskölen. Val av alkoläsk eller lagrat
franskt slottsvin har också påtagliga konnotationer för symbolisk självartikulering. Vi kan
därtill lätt tänka oss sociosymboliska homologier mellan olika sorters alkohol, dryckesvanor,
platser, situationer och beteenden. Alkoholens symboliska artikulationsmöjligheter är många
och varierande. En del alkoholpåverkade blir våldsamma. Andra blir glada, vågar dansa och
kan bedyra sin kärlek till en man eller kvinna vars objektiva möjligheter attraherar. Ytterligare
andra tar chansen att berätta om sin utsatthet eller framgång. Det går även att bli allt mer
berusad medan man i vänners lag talar om vad som finns förvarat i den egna exklusiva
vinkällaren. Alkohol erbjuder objektiva möjligheter utifrån vilka en rad sociokulturella meningsprocesser kan utvecklas, etableras, reproduceras och förändras. Alltfler kan, som exempel,
bli vinkonsumenter med intresse för tillverkare, distrikt och druvsorter. Det torde betyda att
många kan vara alkoholkonsumenter utan att intressera sig för den objektiva möjligheten att
bli alkoholpåverkad. Det är rimligt att ta för givet att det finns de som upprättar en kulturell
relation till alkohol utan att detta meningsskapande bestäms av den objektiva möjligheten att
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bli alkoholpåverkad. Jag vill dock hävda att även de som ser alkohol som något annat än ett
medel för att bli påverkade måste förhålla sig till alkoholens objektiva möjligheter. De måste
se till att inte titta för djupt i de flaskor vars innehåll attraherar dem. Jag uppfattar alkohol som
ett möjligt typexempel på Willis syntes om objektiva möjligheter som grund för fortsatt sociokulturell meningsproduktion. Inte heller är det svårt att se hur val av alkohol kan samspela
med upprättandet av kulturella relationer till andra saker som val av utbildningsvägar, kläder,
TV-program, musiksmak, soffor och semestermål. Alkohol som symbolisk artikulation blir
därmed en kulturell sak bland andra strategiskt valda saker på ett visst kulturellt fält som tillsammans med andra fält utgör det indexikala fältets utbud av kulturella former, det vill säga
den kulturella nivåns egenvärde.
Jag lånar mitt andra exempel från socialhistorikern Hugh Cunningham. I The Invention of
Childhood (2006) berättar han om hur den medeltida ”fotbollssäsongen” började i november
på Alla Helgons Dag. Det var den dag man i enlighet med medeltida tradition slaktade djur.
”Grisens urinblåsa”, konstaterar Cunningham, ”tillhandahöll möjligheter för idrott”. 10 I bästa
fall, rätt behandlad, kunde grisblåsan hålla en hel säsong, det vill säga till nästa års slakt. Det
är uppenbart att en grisblåsa rymmer helt andra objektiva möjligheter för fotboll än en grisknorr. Det är alltså lätt att förställa sig en originalposition i vilken någon upptäcker en full
grisblåsas förmåga att rulla om markens topografi så tillät. En medeltida fot träffar blåsan och
vips har vi en av många möjliga historiska startpunkter för allt som samtida fotboll är och kan
representera. En välfylld grisblåsa kan än idag i sig själv utgöra en objektiv möjlighet att uppfattas som boll. Samtidigt torde grisblåsan spelat ut den originalpositionens roll den fick under
medeltiden. Barn växer inte längre upp utan boll och med slakt på Alla Helgons dag. Alkoholen, däremot, har, oundvikligen så, kvar en än idag för många attraherande objektiv möjlighet.
Detsamma gäller den moderna fotbollen med alla dess sociokulturella meningsmöjligheter.
Mitt tredje exempel gäller det amerikanska bilmärket Cadillac. I sin avhandling Culture
Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden (1997) skriver Tom O’Dell om ett
med avsikt på intentionerna misslyckat lanseringsförsök i Sverige. Tillverkarens avsikt var att
sälja Cadillac till ett framväxande skikt av övre medelklass. Reklamkampanjen föreslog i bild
och text, med Willis begrepp, en sociosymbolisk homologi mellan Cadillac och den utvalda
målgruppen. Någon kulturell relation mellan social grupp och kulturell sak kom dock aldrig
till stånd. Den svenska medelklassen attraherades inte av det amerikanska bilmärket som
medel för symbolisk artikulation. Därtill hann lanseringen inte mer än inledas förrän raggarna
hade gjort bilmärket Cadillac till den mest betydelsebärande kulturella saken i den sociokulturella konstruktionen av sin egen kulturella form. Ockuperad av för marknadsförarna fel
meningssystem lades den svenska lanseringen ner. Sedan dess är varje Cadillac bärare av ett
meningssystem som varje ägare med varierande grad av distans måste förhålla sig till i sitt
eget symboliska artikulationsarbete. Det torde dock vara mer möjligt idag för en man eller
kvinna från den övre medelklassen att köra lite Cadillac under några fina sommardagar. Detta
som en del i en omförhandling av vem man kan vara som övre medelklass, till exempel i
betydelsen mer spännande, utlevande och ”easy going” än vad en tjänsteman på Länsstyrelsen
förväntas vara. När så sker ”lånar” tjänstemannen något av den objektiva möjlighet som varje
Cadillac är bärare av tack vare den sociosymboliska homologin mellan raggare och Cadillac.
På så sätt kan Cadillacen idag – på den kulturella nivån – fungera som ”modell för” ett ”nytt”
sociokulturellt meningsskapande med originalpositionens meningsinnehåll som grund. Låt oss
kalla det meningsskapande omförhandling av objektiva möjligheter.
Så till min kritik och analytiska poäng. Först tänkte jag så här. Till skillnad från alkohol
och grisblåsa går det inte att hävda att en Cadillac, i sig själv, till följd pressad plåt och
inredningen, är bärare av en objektiv möjlighet i den essentiella bestämningens betydelse. En
Cadillacs meningssystem är och kan inte vara annat än sociokulturellt konstruerad. Likväl
skulle jag vilja rädda Willis syntes med ett teoretiskt tillägg. Innehållet i detta tillägg är exakt
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det samma som Willis själv formulerar när han utforskar tesen om sociokulturell konstruktion
av meningsinnehåll. Självklart måste vi kunna tänka oss att kulturella saker, till exempel en
bil som Cadillac, verkar som om de var bärare av en objektiv möjlighet. Den analytiska poängen är då att alla saker som blivit kulturella är bärare av objektiva möjligheter. Följaktligen finns det åtminstone två typer av objektiva möjligheter. En typ, exemplifierad av alkohol
och grisblåsa, har essentiellt givna objektiva möjligheter. Kanske ska också telefonens funktion föras till denna typ. Vi får då skilja på grisblåsan, vars funktion inte är fotboll men blir till
fotboll, från telefonens, som blir till med intentionen att verka som kommunikationsteknik.
Den andra typen, däremot, är endast bärare av sociokulturellt konstruerade meningssystem.
Också dessa – mitt exempel var Cadillac – kan verka som objektiva möjligheter. Kulturella
saker attraherar inte endast när de har essentiellt bestämda objektiva möjligheter. De attraherar också till följd av att de redan är ockuperade av sociokulturellt konstruerade meningssystem. När Willis i sin argumentation mot den sociokulturella tesen hävdar att dess problem
är att den inte kan förklara varför en kulturell sak väljs för första gången, så måste vi först
konstatera de flesta saker som väljs redan är bärare av ett konstruerat meningssystem. Och om
vi till varje pris måste försöka fastställa en originalposition, om det nu överhuvudtaget är möjligt, så hamnar vi i fall som telefon, alkohol och grisblåsa. En Cadillac, däremot, må vara tillverkad med en viss marknadsintention, och/eller som ett uttryck för tillverkarens egen symboliska artikulation (eller smakpreferens), men den har ingen givet, essentiellt meningsinnehåll. Kanske skulle Willis vilja hävda att en Cadillac i raggarnas ögon erbjöd just sådana
essentiella objektiv möjligheter. En Cadillac är stor, vräkig, ljudlig och amerikansk, nog
skulle den utgöra en utmärkt motkulturell symbolisk artikulation i ögonen på andra, till exempel en välartad medelklass och polis. Särskilt om man också använder en sydstatsflagga.
Nog överensstämmer en sådan flagga – i raggarnas kulturella form – väl med Elvis Presleys
musik, frisyr och kläder. Nog kunde en sådant kulturellt fält av saker symbolisk artikulera att
nu hade minsann också arbetarklassens pojkar i den symboliska marginalen jobb och pengar.
Nog skulle de allt göra sig synliga mitt i normalitetens offentliga centrum. Jag har dock svårt
att kalla dessa exempel på objektiva möjligheter något annat än sociokulturellt konstruerade. I
en annan tid och på en annan plats hade det kanske varit de med överordnade positioner som
känt behovet av att välja det största och mest vräkiga. Så skilda aktörer som kungahus, fabrikörer, stora småföretagare, ledande bolsjeviker och nazister kan utgöra exempel. Det finns alltså, som jag ser det, ingen anledning att ställa Willis tes mot syntesen. Det finns kulturella saker som attraherar med objektivt givna möjligheter, som alkohol och grisblåsa, och det finns
kulturella saker vars sociokulturella energier verkar som om de vore essentiellt givna fast de
är sociokulturellt konstruerade. I fallet alkohol torde den objektiva möjligheten – att bli alkoholpåverkad – alltid finnas där som möjlighet för attraktion eller avståndstagande. En välfylld
grisblåsa kan ännu rulla men dess objektiva möjlighet som fotboll måste nog betecknas som
borttynad. Samtidigt är essentiella, ursprungliga och använda objektiva möjligheter alltid
övertäckta med lager av sociokulturellt konstruerade meningssystem. Både alkohol och
fotboll är kulturella saker förknippade med en ofantlig mängd symboliska artikulationsmöjligheter. Willis teori om kulturella former behöver därför bättre precisera skilda kulturella sakers
olika, eller lika, möjligheter att attrahera sociala grupper med objektiva möjligheter. Dessa
möjligheter kan, som sagt, vara essentiellt givna. Men de kan också vara enbart sociokulturellt
konstruerade. I båda dessa fall är de objektiva möjligheterna endast början på en ständigt
pågående och oavslutad sociokulturell meningsproduktion. En teori om kulturella former förstådda som sociokulturella homologier kan därför inte nöja sig med att beskriva indexikala
fält och kulturella sakers objektiva möjligheter. Den måste också intressera sig för hur alla
existerande objektiva möjligheter av sociokulturella skäl ständigt utgör startpunkter för förändring. Med andra ord kan objektiva möjligheter bli till nya objektiva möjligheter.
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Nå, stämmer nu denna teoretiska argumentationslinje? Bör man skilja objektiva möjligheter vars meningsinnehåll är essentiellt givna (alkohol och grisblåsa) från de som endast är
sociokulturellt konstruerade (Cadillac)? När jag kritiskt granskar denna tes tycker jag mig se
ett problem. Jag bestämmer alkoholens och grisblåsans objektiva möjligheter med funktioner.
Alkoholen är ett medel med vars hjälp man kan bli alkoholpåverkad. Grisblåsans funktion –
för grisen – är inte fotboll – men i vårt erfarenhetsengagemang med världen kan vi människor
lätt upptäcka att en full blåsa rullar. Och så kan en medeltida ”fotbollssäsong” börjar på Alla
helgons dag. Vad skiljer då en Cadillac från detta resonemang? Också den har ju en funktion.
Den är tillverkad för att vara ett färdmedel. Detsamma gäller telefonen. Med den kan man
kommunicera med en farmor på en födelsedag. Samtidigt kan vi inte nöja oss med en ny
antites som endast parafraserar Willis antites: att objektiva möjligheter ska förstås som essentiellt givna och orubbliga funktioner. Vi vet ju att funktionerna endast är startpunkter för
ständigt pågående och oavslutade sociokulturella konstruktioner av meningsinnehåll. Är då en
ny syntes att det bästa är att förstå objektiva möjligheter som de funktioner – ”naturliga” (som
grisblåsan) eller artificiella (som alkohol, grisblåsa och telefon) – som ligger till grund fortsatt
sociokulturella konstruktioner? I många – men inte alla – fall tror jag att det kan vara så.
Åtminstone i själva originalpositionen när, som exempel, telefonen är en ”svart klump” från
Televerket. Men när väl sociokulturell meningsproduktion är igång kan kulturella sakers meningsinnehåll som objektiva möjligheter inte vara något annat än sociokulturellt producerade.
Möjligtvis kvarstår en invändning. Varför ses produktion av artificiella funktioner som icke
sociokulturellt producerade? Telefoner växer ju trots allt inte på träd – de tillverkas. Förvisso
tillverkas telefoner men kanske kan vi tänkas oss att de i originalsituationen tillverkas endast
med en intention som rör funktion. Om så är fallet kan säkert ifrågasättas. Trots allt hade även
den första telefonen en estetik – den såg ut på ett visst sätt och inte ett annat. Jag finner det
dock rimligt att anta att det krävde årtionden innan tillverkaren av telefoner i allt större
utsträckning såg dem också som objekt för smak- och stilbildning. Idag kan vi inte tänka oss
en produktion av telefoner som inte samtidigt utvecklar funktion och estetik. Det innebär att
telefoner idag produceras som sociokulturellt objektiva möjligheter för fortsatt sociokulturellt
meningsskapande. Det är, vad jag kan förstå, vad kampen mellan LM Erikson och Nokia
handlar om. Insikten om det sociokulturella meningsskapandet är därmed sedan länge ett med
produktionen av i stort alla tänkbara objekt. Vi lever oundvikligt i en sociomateriellt och symboliskt strukturerade helhet definierad av kulturella sakers sociokulturellt konstruerade objektiva möjligheter. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att finna saker som ännu inte är
kulturella. Om kulturella sakers ”essentialitet” endast kan förstås som funktionella, så befinner vi oss idag i en värld där dessa funktioner – naturliga eller artificiella – är så övertäckta
av sociokulturellt konstruerad mening att den ursprungliga funktionen inte har någon avgörande betydelse bortom alla de betydelser den redan är inbäddade i. Det som lockar köparen av
en viss telefon, något tillspetsat, är inte att den går att använda till telefonsamtal. Den objektiva möjlighetens oskuldsfullhet tycks mig sedan länge förbi. Att förstå objektiva möjligheter
är därför nästan alltid att förstå sociokulturellt konstruerad mening. Men kanske ska vi inte
utesluta att det ännu kan finnas saker med ”rena” funktioner utan redan presenterad mening
att upptäcka och exploatera. Möjligen finns det saker med en funktion som kan ges en annan
funktion med avsikten att ges nytt meningsinnehåll. Det senare är dock, som vi redan visat,
inte särskilt nytt. Grisblåsan är just ett sådant exempel. Till slut kan jag inte komma fram till
något annat än att det är Willis inledande tes som bär den mest avgörande insikten i hur
objektiva möjligheter bör förstås. Vi väljer förvisso inte saker godtyckligt? När vi väljer saker
är de redan ockuperade av ett eller flera meningsinnehåll. Dessa meningsinnehåll förstås bäst
som sociokulturellt konstruerade. Ofta med meningsinnehåll som bär över tid. Men självklart
kan de också förändras, omförhandlas, glömmas bort och överges. De kan även vara olika för
olika. Och gamla traditionella betydelser kan återanvändas i helt ny eller gammal betydelse.
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Det är denna argumentation som utgör min nya tes fast den är så gammal. Se den som en
objektiv möjlighet för de antiteser och synteser jag själv saknar förmåga att formulera. Det är
så jag tänker nu.
Bundna som de är i tid och rum kan indexikal och sociosymbolisk analys inte förstå förändringar i de kulturella relationernas meningsskapande. Följaktligen är det den tredje analysnivåns uppgift att bidra med en teoretisk förståelse av hur kulturella former kan förändras.
Willis väljer att kalla den integrativ analys. I min konstruktion avser denna analys två relaterade dimensioner av förändring. Den första fokuserar hur sociosymboliska homologier kan förändras genom att social grupp och kulturell sak influerar och modifierar varandra. Denna
analys rör vad jag skulle vilja kalla interna förändringsprocesser med avseende på den kulturella relationen mellan grupp och sak. Den andra dimensionen intresserar sig för hur en social
grupps medlemmar kan förändra förståelsen av sig själva, sin position och subjektivitet i den
sociala världen till följd av en förändrad symbolisk artikulation, vilken, som förståelseform
och praktik, bidrar med nya förutsättningar för just gruppens självförståelse i relation till den
vidare sociomateriella världen. Denna dimension rör således externa förändringsprocesser, då
den avser hur förändringsprocesser i teorins brännpunkt länkas till innehållet i det samhällsteoretiska ramverket. Följaktligen rymmer den integrativa analysen en dubbel dialektik. Först
intresserar den sig – internt – för hur den kulturella relationen mellan grupp och sak kan förändra en grupps symboliska artikulation av sig själv. Willis förstår en sådan artikulation som
en dialektik mellan den sociala gruppens sensibilitet – utforskande och bearbetning av egna
erfarenheter och självförståendeformer – och kulturella saker som attraherar med olika typer
av objektiva möjligheter. Det händer, som sagt, något med saker när grupper använder dem
som medel för symbolisk självartikulation. Men det händer också något med gruppen när den
artikulerar sig genom relationer till saker. Däri den dubbla dialektikens relevans för att förstå
förändring: att en social grupp, i ljuset av existensens kreativa agentskap, söker sig till kulturella sakers meningsmöjligheter, som förändras så att de i egenskap av nya symboliska artikulationer tillhandahåller nya betydelser som också kan sätta gruppens självförståelseformer i
rörelse. Och så länge det finns mänskligt liv, så finns det möjligheter till nya meningsmodifieringar. Kan vi rent av tala om kulturella former som oundvikliga ontologiska varaformer? Säger de inte något om just människans vara i världen? ”Människan”, skriver kognitionsforskaren Peter Gärdenfors i Den meningssökande människan (2006), är ”ständigt på jakt
efter mening”. 11 . ”Människan är”, skriver han också, ”det meningssökande djuret” 12 eftersom
”inga andra djur bekymrar sig om mening”. 13
Eftersom förändringar av kulturella sakers meningsinnehåll kan bidra till att förändra
sociala gruppers förståelse av sig själv, andra och omvärlden har den integrativa analysen fått
oss att förstå att förändrade kulturella former kan leda till social förändring. Nya kulturella
former kan följaktligen bli till ”modeller för” nya förståelseformer och känslostrukturer hos
gruppens medlemmar. Jag skulle därför vilja hävda att förändrade kulturella former blir till
nya objektiva möjligheter. Inte endast för upprättande av nya kulturella relationer mellan
grupp och sak utan också mellan vad gruppens medlemmar är och vad de skulle kunna bli.
Därmed har vi förstått den integrativa analysens dubbla relevans. Internt förändras meningsinnehållet mellan grupp och sak. Externt får gruppen nytt meningsmaterial för självförståelse.
Utfallet är självklart inte givet. Kulturella former, som ”nya” eller ”gamla” meningssystem,
kan bidra både till möjligheter och begränsningar. Kanske är det rimligt att tänka sig att
kulturella former genom det sätt de förstås och används av gruppens medlemmar tenderar att
rymma både möjligheter och begränsningar. När Philip Roth i romanen Amerikansk pastoral
skriver om en ung mans uppväxt i en specifik samtidsbestämd judisk kultur förstår vi, hoppas
jag, precis vad det kan vara att på en och samma gång formas av och leva i en kulturell forms
möjligheter och begränsningar:
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Mr Levov var en av de judiska fäder som kom från slummen och vars opolerade, obildade
syn på världen drev fram en hel generation av uppåtsträvande universitetsutbildade
judiska söner: en far för vilken allting är en oavvislig plikt, för vilken allting är antingen
rätt eller fel, inget däremellan, en far vars blandning av ambition, fördomar och
övertygelser är så opåverkad av hänsyn att han inte är så lätt att göra sig fri från som han
verkar. Begränsade män med obegränsad energi; män snabba att visa vänlighet och
snabba att tröttna; män för vilka det viktigaste i livet är att aldrig ge upp, hur svårt det än
verkar. Och vi var deras söner. Det var vårt jobb att älska dem. 14

Kanske är det så att begränsningar kan vara möjliggörande precis som möjliggöranden har
sina begränsningar? Också min egen klassresa från 50- och 60-talens folkhem på Tegelviken
vid Kalmars södra infart till ett i stor utsträckning väldigt annorlunda akademiskt präglat liv
kan ges en liknande förklaring. Hur jag under de sena tonåren i sökandet efter identitet upprättade kulturella relationer till saker som musik och litteratur som blev till symboliska artikuleringar som ledde till nya kulturella former. Detta sökande hade i sin tur – i huvudsak till
följd av en komplex familjedramatik – sina socio-existentiella förklaringar. Att utfallet kan
beskrivas som en klassresa kunde jag inte förstå medan det pågick. Jag kände endast sötman i
alla de betydelser som mina nya kulturella relationer försåg mig med genom mina evigt återkommande besök i skivaffärer och boklådor. När åren gick sökte mig också sorgen efter barndomslandskapets förlorade gemenskaper. Långt senare – i min avhandling Bilden av en klassresa (1994) – kunde jag i teoretisk och empirisk form blottlägga den kulturella nivåns betydelse i min egen och andras sociala rörelse. Symbolisk artikulering kan, med andra ord, ha sin
egen frigörande kraft. Kanske är det så därför att det är de kulturella formernas expressiva
kraft som skapar meningsinnehållets första kognitiva instans? Och kanske var det, som kulturfilosofen Ernest Cassirer formulerade det i The Philosophy of Cultural Forms (1929), med
”vetenskapens framväxt” som ”den rent expressiva funktionen tappar mark” 15 därför att ”den
rena ’bilden’ av livet transformeras till sakernas existens och till kausala relationer dem
emellan”. 16 Likväl kan förståelsen av människan och världen inte reduceras till och bli ett
med en sådan rent vetenskaplig förståelseform. Ty om så skedde skulle, åter med Cassirers
ordval, ”levandets fundamentala fenomen som sådant försvinna”. 17 Om det är något som
alltid och för evigt präglar Paul Willis envisa, profana vetenskap om kulturella former så är
det just detta: att livets kulturella, konstfyllda dialektik mellan materialitet och kulturella
formers meningsfulla expressivitet – life as art – aldrig kan försvinna annat än i alltför kulturellt omusikaliska teorier och empiriska analyser. Willis är och förblir den levda kulturens och
dess uttrycksformers försvarare och utforskare. Frånvaron av en analys av kultur är inte det
levda livets bekymmer – endast akademins. En sociolog berättade en gång för mig att ordet
kultur fick honom att vilja ladda pistolen. Parafraseringar, om än i symboliserande form, kan
ibland vara mycket olustiga.

Ett försök till avslutning
Jag ser Willis teori om kulturella former som ett forskningsprogram som försöker förstå det
som hos det mänskliga samhälleliga varat aldrig kan gå förlorat. Som teori måste den därför
söka en vetenskaplig form som inte är främmande för människors ”levande kulturer”. En
sådan form kan inte misskänna att allt sociomateriellt liv är symboliserat. Också Willis teori
om kulturella former som sociosymboliska homologier är och måste vara en kulturell form.
Den hör, som jag uppfattar det, till den hermeneutiska vetenskapstraditionens tankefigur. Som
sådan är den en vetenskaplig kulturell form som bidrar till att synliggöra andra kulturella
former. Det är så jag har följt och tänkt, för att återkoppla till mitt bidrags inledande citat,
”profetens uppmaning”.
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Jag står här också med en ny fråga? Vad ska vi göra med Willis teori idag? Jag tror den
behöver problematiseras, breddas, preciseras och iscensättas. Hur ska den förstås och sättas i
arbete i dagens samhälle? Inte behöver den väl i individualiseringens tidevarv reduceras till en
teori om sociala grupper? Och även om vi på goda grunder fortsätter att intresserar oss för
sociala grupper, så måste förståelsen av dem inte reduceras till olika typer av mot- och subkulturer. Med vilka kulturella relationer och kulturella saker byggs dagens betydelsebärande
kulturella former? Jag skulle också vilja försöka situera Willis teori i relation till tidigare
tanketraditioner. Otvetydigt är det möjligt att spåra släktskap, om än icke medvetna sådana,
till antiken, Spinoza, Giambattista Vico, Kant, nykantianismen, John Stuart Mill, Durkheims
religionssociologi, filosofisk hermeneutik (Hans-Georg Gadamer), symbolisk interaktionism
(Herbert Blumer) och olika former av modern antropologi (Mary Douglas, Daniel Miller) och
kultursociologi (Jeffrey C. Alexander, Pierre Bourdieu). Därtill funderar jag över de empiriska undersökningsområden inom vilka det skulle vara analytiskt produktivt att sätta Willis
teori om symboliska former i arbete. På vilka typer av problem skulle den kunna erbjuda intressanta svar? Jag har svårt att tänka mig någon kontext, teoretisk tradition och empiriskt
undersökningsområde som inte kan utforskas i Willis teoris anda. Inte minst tycks den mig
erbjuda kultursociologin en oundviklighetens teoretiskt informerad tankefiguration. Hur ska
vi förstå varför vi väljer vissa idrotter, konstarter, pedagogiker, partier, byggnader, partners,
vänner och så vidare? Hur ska vi förstå barndom, socialisation och förändring? Vad är och hur
förstås och verkar kategorier som klass, kön, etnicitet och sexualitet? Är de inte just
symboliserande kulturella former? När leder policyarbeten till de effekter de eftersträvar? Hur
blir våra mest grundläggande tankekategorier till i sina möjliggörande och begränsande former? Kanske kan teorin till och med hjälpa oss att överbrygga kultursociologins eget inre
spänningsfält mellan kultur som analysinstrument för social reproduktion och kultur som
symboliskt meningssystem för solidaritetens och rättvisans möjligheter. I Willis klassiker
Learning to Labour (1977) gäller reproduktionens logik. Det visar sig att den kulturella form
som arbetarklasspojkarna i motkulturen utvecklar får dem att (upp)leva reproduktionen av den
egna klassens villkor som ett riktigt, ja, rent av, vinnande val. Men i enlighet med den integrativa analysen av sociosymboliska homologier kan kulturella former – relationen mellan grupp
och sak – också generera social förändring. Plötsligt finns i Willis tänkande en tankefigur som
i allt större utsträckning återfinns i den nya amerikanska kultursociologi som byggs av främst
Jeffrey C. Alexander. 18 I hans senaste bok – The Civil Sphere – skriver han:
Vi behöver en nytt begrepp för det civila samhället som en civil sfär, en värld av värden
och institutioner som på en och samma gång generar kapacitet för social och demokratisk
integration. En sådan sfär förlitar sig på solidaritet, på känslor för andra som vi inte
känner men som vi respekterar av principiella skäl, inte av erfarenhet, till följd av vår
föreställda förpliktelse till en gemensam sekulär tro. 19

Hur för vi den nödvändiga förståelsen av kulturella former till den sociala och mångkulturella
integrationens sfär? Hur ser de symboliska former – den kultur 20 – ut som trots ökade sociomateriella skillnader och polariseringar i samhället genererar den samhälleliga solidaritetens
och gemensamhetskänslans kulturella former? Hur kämpar vi för en gemensam, utvidgad och
försvarbar normalitet? Det är som jag nu ser det kultursociologins samtida roll. 21
Kanske bör man tillägga, för att parafrasera Cassirers kulturfilosofi, att kultursociologin
inte är något rike för sig själv. 22 I sina bästa stunder erbjuder den en kulturell form – en alldeles egen kulturell nivå – för förståelse av andra kulturella former. Dess objektiva möjlighet,
förvisso sociokulturellt konstruerad, är att symboliskt artikulera vad Cassirer kallar ”kulturens
självmedvetande”. 23 Tänk att jag fann fröet till denna tankefigur i ett appendix tillkommit
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innan cultural studies körde fast i polariteternas analyser i ett postmodernt landskap av alltför
fritt flytande kulturella saker och skingrade gemensamheter.
Kvarstår nu bara att gratulera Erling Bjurström på sextioårsdagen. Det var just du Erling
(och Paul Willis) som kom att representera de ”objektiva möjligheter” som fick mig att förstå
att också jag kunde bli kultursociolog och ungdomsforskare. This note is for you! Long may
you run!
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Boken är baserad på Willis doktorsavhandling – Popular Music and Youth Culture Groups in Birmingham –
från 1972.
Walzer fomulerar det på följande vis: ”[…] I shall take a ‘contructivist’ position […]. I shall do what most of
us do with any book we read: try to puzzle out what the author is saying” (2002: 193). Mitt syfte är därmed
att försöka presentera, åter med Walzers ordval, ”a systematic fashion” (ibid.).
Jag är fullt medveten om att Willis till och från under de senaste dryga 30 åren återkommit till det aktuella
appendixets teoretiska teman. I detta sammanhang har jag dock valt att endast fokusera hur teorin
formulerades för första gången – i sin originalposition. Det finns anledning att återkomma till senare källor i
mitt fortsatta arbete med teorins utveckling. Det bör också påpekas att Profane Culture och dess appendix
utgör en sammanfattad kortversion av Willis avhandling – Popular Music and Youth Groups in Birmingham
– framlagd vid universitetet i Birmingham 1972. Också till denna ämnar jag återvända.
Redan i första stycket av detta appendix skriver Willis att teorin “provides some technical terms and distinctions which might aid those concerned with rigorous model-building or with their own social research”
(1978: 189).
Det är härvidlag viktigt att påpeka att Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede i Ungdomskultur.
Identitet och motstånd (1984/1987) lät översätta en artikel av Willis som rymmer en kort introduktion till just
hans teori om kulturella former: ”Symbol och praxis: Rockmusikens sociala betydelse hos ett
motorcykelgäng”.
Gentili (1990: ix).
Willis engelska ordval är ”cultural item”.
För mitt och Willis sätt att se på etnografi och etnografi och kvalitativa intervjuer, se Willis & Trondman
(2000); Trondman (2008b).
Härvidlag finns självklart ytterligare ett alternativ, nämligen att meningsinnehållet är sociokulturellt
konstruerat men att det inom ramen för en konstruerad tradition kan finns experter som av olika skäl är bättre
skickade att bedöma innehåll och kvalité än andra. Även om det inte finns någon given sanningskvalitet i vin
eller musikgenrer, så kan vinexperten eller kännare av Chicagoblues, Coltrane eller Schubert bättre än
amatören avgöra vad som är ett bra vin, en Muddy Waters epigon och en inte särskilt välspelad ”Der Tot und
das Mädchen”.
Cunningham (2006: 44).
Gärdenfors (2006: 7).
Gärdenfors (2006: 9).
Gärdenfors (2006: 9).
Roth (1997: 18).
Jag citerar här Cassirer från Edward Skidelsys bok Ernst Cassirer. The Last Philosopher of Culture (2008:
117).
Se Skidelsky (2008: 117).
Se Skidelsky (2008: 117).
För en inroduktion till Alexanders kultursociologi, vilken skiljer på ”sociology of culture” och ”cultural
sociology”, se Alexander & Smith (2003).
Alexander (2006: 4). Min översättning.
Med kultur avser jag här den amerikanske antropologen Clifford Geertz numera klassiska definition,
nämligen kultur som “the frame of meaning within which we enact our lives” genom att “learning how, as
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21
22
23

being from elsewhere with a world of one’s own, to live with them”. Något som förutsätter att vi intresserar
oss för “who they think they are, what they think they are doing, and to what end they think they are doing it”
(se Trondman 2008a).
För en fördjupad diskussion och tillämpning av denna tanke, se Trondman (2010).
Se Skidelsky (2008: 102).
Se Skidelsky (2008: 102).
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Digitaliseringen av musik har fått långtgående konsekvenser för dagens musikproduktion exempelvis eftersom hemmastudioinspelningar och distribution av musik har blivit enklare och
billigare med digitala lösningar. 1 Den medietekniska förändringsprocessen har också haft
betydelse för konsumtionen av musik, då användare lätt kan skicka musik till varandra via
Internet och bära med sig 1000-tals låtar i sin iPod. 2 Även musikbranschens ekonomi och
många länders upphovsrättsliga lagstiftning har förändrats i efterdyningarna av övergången
från analog till digital teknik. Den omfattande debatt i vilken bland annat skivbolagens intresseorganisationer drivit på lagförändringar som kommit till stånd i Sverige under 2009 kan
knappast ha undgått någon: digitalisering har därmed haft stor betydelse för människors sätt
att använda musik. 3 Förändringen av det format som musiken sparas på från analogt till digitalt bör dock ses som en del i en ständigt pågående medieteknisk förändring snarare än som en
revolution. Rädslan för vad ny teknik kan ha för effekter på skivbolagens ekonomi är nämligen knappast ny utan det finns det många likheter mellan debatten om kassettband på 70-talet
och den om fildelning på 00-talet. 4 Det är ett antal tekniska, sociala och kulturella förutsättningar som samverkar när dagens musikutbyten på till exempel The Pirate Bay tar form, en
del av dessa är nya i och med digitaliseringen medan andra föregår denna. Tekniska förändringar får dock betydelse för människor och därför vill jag närmare diskutera hur det digitala
MP3-formatet hanteras när tonårstjejer samlar, lagrar eller kastar musik samt vilken betydelse
digitaliseringen av musik fått för denna process. Jag använder mig av delar av mitt avhandlingsmaterial och diskuterar hur en särskild grupp tjejer hanterar MP3-filer och CD-skivor –
det är alltså utifrån ett exempel som den mer generella frågan om digitalisering och samlande
undersöks. 5
MP3, egentligen MPEG-1 audio layer 3, är ett format för komprimerad datalagring som
oftast används för att komprimera sånger så att de tar upp mindre plats på exempelvis en
hårddisk. Det finns även andra format för komprimering av musik som exempelvis MP4afiler men ”MP3” eller ”MP3-fil” fungerar i vardagsspråk ofta som en samlingsbenämning för
alla komprimerade digitala musikfiler. MP3-filen skiljer sig från tidigare musikformat som
vinylskivor och CD-skivor eftersom den inte har en fristående fysisk form utan tar form på en
hårddisk eller mediespelare. Lagrade på dessa apparater kan de synas och höras – men inte
luktas eller kännas. Skivsamlingar som tidigare tagit plats, när skivorna väller ut ur hyllor
eller organiseras pedantiskt av samlaren, samlat damm eller dammats av, luktat och känts förändras i och med MP3-filen då de blir inneslutna i en apparat.
Skivsamlingar har i den västerländska kulturella föreställningsvärlden inte i första hand
förknippats med tjejer, enligt populära föreställningar om skivsamlare är dessa snarare vuxna
män, dessa män kan både vara unga och gamla.6 Den symboliska idén om skivsamlaren behöver naturligtvis inte återspegla verkligheten. Erling Bjurström har undersökt relationen mellan
samlande, män och kvinnor i ett svenskt sammanhang konstaterat att uppfattningar om skivsamlaren beskriver denne som en man, trots att de samlare han intervjuat även känner kvinnor
som samlar på skivor. 7 Det förefaller rimligt att skivsamlare, som Bjurström konstaterat, kan
vara både män och kvinnor, barn, tonåringar och pensionärer, men föreställningarna om vem
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skivsamlaren är konstruerar vilka som anses vara ”experterna” och vilka skivsamlare som
passar in denna konstruktion. Enligt Walter Benjamin är samlande motsatsen till användbarhet eftersom dess primära funktion är samlande för samlandets skull. 8 Med andra ord är skivsamlingen inte i första hand till för att lyssnas på, även om de flesta samlare också är intresserade av att lyssna på musiken de samlar på. Enligt Will Straw har verksamheten – att samla på
musik – två huvudsakliga funktioner för samlaren: samlingen blir en symbol för status och
kulturellt kapital och den ger samlaren en känsla av njutning. 9 Den första funktionen är
symbolisk och den andra är affektiv men ingen av dem involverar nödvändigtvis att man lyssnar på musiken man samlar på. Den första funktionen av samlandet består därmed av ett ackumulerat värde som överstiger det monetära värdet på skivsamlingen, även om den också
kan vara värd mycket pengar. Skivsamlingen är ett så kallat symboliskt kapital genom vilket
samlaren vinner status inom vissa kretsar. 10
På grund av att aktiviteten konnoterar ett maskulint expertskap präglas skivsamlandet av
föreställningar om genus. 11 De apparater som står bredvid den fysiska skivsamlingen, utrustningen man lyssnar på musiken med har också sammankopplats med maskulinitet. Timothy
Taylor menar att mäns intresse för och makt över de stereoapparater som blev vanliga i hemmet på 1950-talet lät dem ta hemmet i symbolisk besittning genom att kontrollera ljudlandskapet i hushållet. 12 Den medieteknik som används för att lyssna på musik har ofta konnoterat
manlighet, särskilt om den ansetts tekniskt avancerad, vilket i sin tur påverkat musikbruket:
exempelvis hur discjockeys förhåller sig till frågor om teknik och genus. 13 Anna Gavanas har
visat att inte bara skivorna i sig utan även utrustningen de spelas på och genrerna musiken
delas in i kodas utifrån genus av utövarna och att denna kodning sätter upp hinder för kvinnliga utövare eftersom dessa inte anses ha samma självklara plats i en specialiserad och tekniskt avancerad musikkultur. 14 Alltså blir föreställningarna om kön, musiksamlande och teknik inte bara uppfattningar som sprids via exempelvis populärkultur utan får även sociala och
kulturella effekter.
Samtidigt som skivsamlande och tekniskt avancerad utrustning kodas maskulint behöver
annat samlande inte vara manligt kodat eftersom samlande är en praktik där den samlande
handlingen kan ske i relation till helt olika sorters objekt. Vinylskivor och suddgummin har
olika symboliska konnotationer men de orsakar inte nödvändigtvis olika känslor av njutning
eller tillfredställelse. Tjejer i tonåren kan uppfattas som samlare men deras samlingar förväntas inte bestå av skivor som genererar kulturellt kapital bland andra skivsamlare. 15 Kvinnor är
till skillnad från vad man kan tro när man tänker på skivsamlande i majoritet bland samlare,
men samlar ofta på exempelvis konst och böcker. 16 Relationen till saker, som man samlar på
eller som pryder ens hem, kan ge människor en förankring i världen. Gregory Noble menar att
objekt och de minnen som kopplas till dem ger människor en ontologisk trygghet: man känner
sig förvissad om sina relationer till andra människor, till ett kulturellt och socialt sammanhang, ens eget vara i världen. 17 Detta kan ske med hjälp av helt olika objekt, minnen och det
kan vara olika identiteter som förankras men processen av objekt och upplevelsen av trygghet
är densamma. Egentligen är det alltså objekten (skivor) och tekniken de förknippas med snarare än samlandet i sig som kodas maskulint. Samlandets symboliska funktion som statusmarkör och dess erfarenhetsmässiga njutningseffekt är inte en genuspräglad praktik. Med denna
bakgrundskunskap om dagens tekniska utveckling och skivsamlande som praktik blir det särskilt intressant att se hur MP3-filen brukas och talas om. Förändras samlandet när ett nytt musikformat inordnas i tidigare symboliska föreställningar om musiksamlande och vilken betydelse har genusrelationer för bruket av MP3-filer?
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Tonårstjejer och MP3-filer
Den studie om tjejer, musik och genusskapande som den här artikeln bygger på genomfördes
från november 2005 till juni 2006 i en mellanstor svensk stad. I studien ingick tjugotre tonårstjejer mellan fjorton och sexton år som under perioden för studien gick i åttonde eller nionde klass på två högstadieskolor. De flesta av dem bodde i områden som angränsade till
skolornas närområde och dessa kännetecknades av social och etnisk mångfald. Genom deltagande observation och intervjuer – både enskilda och i grupp – undersöktes deras musikbruk i
relation till deras genusskapande: metoden var medieetnografisk och även deras musik samlades in under fältarbetet. De tjejer som deltog lyssnade på stora mängder musik: oftast musik
som var populär och låg på försäljningslistor, de populäraste genrerna var rock, R&B och
hiphop. 18 Det vanligaste formatet för att lyssna på musik var MP3-filer även om några
enstaka tjejer köpte CD-skivor. MP3-filerna fick man oftast av vänner: de skickades på
Internet via Instant Messaging (IM) program i vilka man kan föra ett skrivet samtal i realtid
med andra användare. Ibland överfördes de till tjejernas datorer via MP3-spelare, USBminnen, mobiltelefoner eller på annat sätt. Men tjejerna laddade också själva ned MP3-filerna
från fildelningsprogram. 19 Efter att de hade införskaffat den musik de gillade behövde de
också lagra den, för att kunna lyssna på låtarna. Även om man inte lagrar musik med ett långt
tidsperspektiv eller katalogiserar den på ett klassiskt samlarvis – i vilket samlingen i sig själv
ger status och njutning – så lagrar alla som lyssnar på musik den på något sätt. Lagring är en
förutsättning för upprepat lyssnande men inte samma sak som systematiskt samlande. Här använder jag mig av samlande för att beteckna ackumulerandet av musik som skapar en samling
som ger status och njutning medan lagring är sparande av musik som sker primärt för att man
ska kunna lyssna på den igen. Gränserna mellan samlande och lagrande är naturligtvis inte
skarpa, man kan tala om grader av samlarbeteenden och det är inte bara den arketypiska skivsamlande manliga figuren som upplever status och njutning av sin sparade musik – vilket
kommer att visas.
Skiftet från vinyl-, CD-skivor och kassettband till MP3-filer har som sagt förändrat hur
musik kan samlas och lagras. Både Jonathan Sterne och Chris Anderton har i sin forskning
hittat användare som organiserade musiksamlingar som bestod av MP3-filer. 20 Detta skedde i
mappar på datorn eller på CD-skivor som de brände, de delade in efter genrer, artister och
album. För användarna var det enligt Sterne och Anderton viktigt med ovanliga inspelningar
och en ”fullständig” samling av en artists musik oberoende av vilket format musiken lagrades
på. Deras informanters samlande påminde på så sätt om skivsamlandets stereotyp: de var personer med särskilt intresse för sina musiksamlingar, betonade organisering och de var i regel
vuxna män. Deras samling utgjorde ett symboliskt kapital som gav dem njutning.
Riktigt så gick insamlandet och lagringen av musik inte till bland tjejerna jag mötte i min
studie. Hur lagringen ofta fungerade bland dem illustrerar jag med ett citat från ett samtal med
Julia. 21 Citatet är taget från en intervju som genomfördes en dag när jag var hemma hos henne
och vi satt framför hennes brors dator och lyssnade på musik efter skolan. Datorn var den lagringsplats där hon hade majoriteten av sin musik men hon hade problem med att hitta en låt
som hon vill spela för mig:
Julia: Men jag tror jag har den här [ hon letar bland sin brors MP3-filer]. Nej, jo men den
ska, nej, han har tagit bort den. Har han väl också tröttnat på den. Han lyssnar också på
henne [artisten i fråga].
Ann: Om man tröttnar på låtar, kastar du dem bara då?
Julia: Ja, jag kastar dem och sedan när jag vill ha dem så skickar någon eller så laddar jag
ner. [skratt]
Ann: Du bränner inte ut dem på skivor eller något sådant?
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Julia: Nej.
Ann: För att spara?
Julia: Nej, jag lyssnar inte på skivor. Men, eller så låter jag dem bara vara, ibland tar jag
bort dem från mappen [den som är kopplad till uppspelningsprogrammet] bara och sedan
så lyssnar jag när jag vill ha dem.
Ann: Tills datorn blir full?
Julia: Nej, den blir ju aldrig full eftersom det, man kan ha hur mycket som helst, låtar tar
inte så mycket plats. Fast jag brukar rensa lite då och då.

Julias sätt att organisera sina MP3-filer i datorns hårddisk verkar i exemplet vara ganska kaotiskt och de sånger som inte finns på spellistan som hon har som favorit i uppspelningsprogrammet Windows Media Player – ett program i vilket man kan skapa listor för uppspelning
av musik – var svåra för henne att hitta. Dessutom var hon inte ensam om att organisera låtarna, de var delad egendom med hennes bror som hade företräde till datorn och han kunde
också tänkas flytta på MP3-filer, kasta dem eller ändra i spellistor. I enlighet med Taylors
forskning hade männen i tjejernas hushåll företräde till användningen av de apparater som
spelade upp musik, detta rörde sig oftast om äldre bröder. 22 Ett företräde som gjorde att de
lagrade låtarna inte helt kunde kontrolleras av de tjejer som hade bröder. Vissa av tjejerna
organiserade dock sina MP3-filer i datorn efter olika system, efter artister eller musikstilar,
och brände kopior på CD-skivor ifall datorn skulle gå sönder. Men de flesta gjorde som Julia:
de lät antalet lagrade MP3-filer växa, kastas och därmed förändras utan något särskilt system.
Det betydde att tjejernas lagrade musik i regel inte var växande högar av CD-skivor (vinylskivor, kassetter) eller växande mappsystem med MP3-filer. Istället fungerade deras musiksamlingar genom spellistor som ständigt förändrades när nya favoriter kom till och gamla tappades bort eller kastades.
Datorerna var platsen där man lagrade majoriteten av sin musik. De egna MP3-spelarna var
en sekundär lagringsplats som tjejerna hade full bestämmanderätt över (även om tjejerna ofta
hade billiga MP3-spelare med litet lagringsutrymme för mellan 50 och några hundra låtar)
eftersom de i regel inte behövde dela spelarna med andra familjemedlemmar. På grund av
detta, och mobiliteten i MP3-spelaren, var den en viktig apparat för tjejernas musikbruk. Apparaterna fungerade dock snarade som spellistor än som skivhyllor eftersom innehållet i dem
regelbundet byttes ut. Om man hade för många låtar på den typ av enkla MP3-spelare de använde blev det svårt att hitta sina favoriter och detta angavs som anledning för att omskapa
innehållet kontinuerligt. Även för dessa apparater spelade de sociala förhållandena, som föräldrarnas ekonomi, och genusrelationer i hushållet, där bröderna ofta fick företräde till datorer
särskilt om de var äldre, roll. De tjejer som hade föräldrar med sämre ekonomi och äldre bröder som bodde i hemmet hade sällan egna nya MP3-spelare för att lagra eller spela musik. Om
det fanns en äldre bror i hushållet var det han som hade företräde till den bästa MP3-spelaren,
den bästa datorn, eller den enda datorn, och bredbandsuppkopplingen. Detsamma gällde inte
om tjejerna hade äldre systrar: relationerna mellan dem och medietekniken präglades tydligt
av genusskapade maktrelationer. 23 Dessa bestod inte bara av vem som ägde och hade tillgång
till de medietekniska apparaterna utan också av uppfattningar tjejerna hade: om kunskapsnivån hos sig själva och syskon. Bröder, och särskilt äldre bröder, ansågs vara bra på teknik.
Denna uppfattning hade en del förankring i verkligheten men det fanns också tjejer som uppenbarligen kunde hantera datorerna på egen hand, vilket jag kunde se under deltagande observation, men som fortsatte att tycka att killarna och männen i hushållet var experterna.
MP3-spelarna var alltså en mer individuell lagringsplats än datorerna men för den sakens
skull inte en stabil plats för samlande: tjejerna bytte ut låtarna i spelarna när de tröttnat. Natalie sa en dag när vi lyssnade på musik från hennes MP3-spelare i skolan att hon just hade
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”tömt den lite, jag hade så många, jag tröttnade på den musiken och så”. Det hände mer än en
gång att någon lovat att ge mig en låt som de gillat och som vi pratat om för att sedan upptäcka att deras pappor byggt om hårddisken i datorn, någon raderat filen, att de kastat den
eller att de bara inte kunde hitta den. Ibland såg de till att få tag på låten igen med hjälp av
fildelningsprogram eller från en kompis, men det hände också att de gav mig en ny låt de gillade istället för den de inte kunde hitta. Majoriteten av tjejerna värderade musiken efter hur ny
den var och om man hade fått tag på låtar som inte ännu var, men skulle bli, hitlåtar. Det gav
status i gruppen att kunna förse sina vänner med dessa låtar, och njutning att hitta dem samt
lyssna på dem, men att behålla dem länge var inte nödvändigt för de flesta.
Även om de inte var systematiska samlare av MP3-filer eller något annat musikformat var
samlandet inte helt frånvarande bland tjejerna: Billie hade en något annan inställning än Julia,
Natalie och de flesta andra. Hon gav mig en blandskiva hon spelat in och dekorerat, hon var
noga med låtlistan och eftersom detta inte hörde till vanligheterna under mitt fältarbete blev
jag nyfiken och frågade henne ifall hon kastade musik när hon tröttnat på den:
Billie: Det beror på vilken låt det är om det är någon låt som jag verkligen irriterar mig på
då [kastar hon den].
Ann: Mmm, men inte så ofta?
Billie: Då är det hej då. Men, nej inte så ofta.
Ann: Då måste det växa och växa och växa
Billie: Ja, det är inte så mycket som får plats på vår dator längre. [skratt]
Ann: Nej, det måste ju bli problem tänker jag, efter ett tag.
Billie: Det gör inget. Om det blir, det är inte fullt än det är, vi har rätt så mycket plats i vår
dator ändå. Det är mycket så här MB och grejer så det är mycket plats kvar. Men om det
tar slut någon gång så kan jag alltid bränna det, sen när jag vill ha det igen så kan jag
lägga till det på datorn.

Billie sparade och katalogiserade sin musik i datorn och brände regelbundet skivor med sina
favoritlåtar. Skivor på vilka hon sorterade låtarna och som hon sparade på. Hon samlade alltså
på MP3-filer snarare än att lagra dem för en kortare period hade hon ett längre tidsperspektiv,
sökte status genom den rockmusik hon samlade på och upplevde njutning och trygghet i att
kunna spara sin musik. Eftersom apparaterna som filerna lagrades på uppgraderades, byttes ut
och förändrades i snabb takt i och med den digitala teknikens utveckling förändrades dock
också hennes samling. I uppdateringar av mjukvaran kunde musik försvinna, men om datorn
gick sönder, vilket hände Majida, försvann all musik. Om MP3-filer försvann för att apparaterna de lagrades på gick sönder eller byttes skulle Billie bli tvungen att bygga om sin musiksamling igen. Därför ville hon också ha den på CD-skivor. Denna föränderlighet oroade inte
de andra tjejerna eftersom de ansåg att det var lätt att få tag på ny musik från kompisarna eller
genom fildelningsprogrammen – om det inte var exakt samma musik spelade mindre roll. För
Billie utgjorde föränderligheten i medielandskapet däremot en källa till oro eftersom hon ville
kunna återfå sin fullständiga musiksamling. Naturligtvis kan man som Billie fästa sig vid
MP3-filer trots att de saknar fristående fysisk form. Att man inte kan känna eller se MP3-filen
gör däremot att den förlorar två av de dimensioner som samlare talar om som viktiga. 24 Men
Billie kunde genom att bränna låtarna på blandskivor som hon dekorerade få tillbaka även
dessa dimensioner.
Tjejernas sätt att införskaffa och lagra musik, att skicka den till varandra eller använda fildelningsprogram eller samla den som Billie gjorde var inte förenat med någon kostnad, Att
det inte medför en ekonomisk kostad att ersätta förlorade filer var en faktor som gjorde
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bristen på systematisering och samlande begriplig. Om man dessutom tycker om den musik
som är ny just nu och artister som ständigt släpper nya låtar behöver man ju inte spara på
musiken eftersom det ständigt kommer ny musik. Detta var ett sätt att resonera som återfanns
hos en del av de tjejer som lagrade låtar tillfälligt men inte samlade. Konsekvensen av
intresset för ny musik och att de inte köpte musik blev att de pengar de hade behövt lägga på
CD-skivor, kassettband för inspelning och andra kommersiella format för musik nu kunde
användas till annat. Men sammantaget behövde inte det sätt de införskaffade och lagrade
musik på innebära en ekonomisk vinst för dem. De apparater som krävdes för att få tag på
musik gratis var inte gratis. Datorer, bredband, MP3-spelare och mobiltelefoner kostade
mycket pengar. Dessutom var tjejerna tvungna att kontinuerligt ersätta apparaterna med nya
modeller eftersom detta var ett område på vilket tekniken och apparaternas funktioner
förändrades snabbt. På grund av deras unga ålder var det oftast föräldrar som stod för inköpen
och deras intressen, kulturella och ekonomiska kapital blev avgörande för hur avancerad
teknik tjejerna hade tillgång till. 25 Cirkulationen av musik bland tjejerna byggde på att
användarna hade kompatibla medietekniska apparater och därför krävdes det att tjejerna
”hängde med” i den medietekniska utvecklingen för att kunna fortsätta att delta i
cirkulationen av musik därför blev ekonomi och genusrelationer i hemmet avgörande
förutsättningar för både lagring av och samlande på musik.

Äldre musikformat
Det var bara några få av tjejerna i studien som köpte CD-skivor i affärer eller fick dem av sina
föräldrar. CD-skivor fungerade för dem som ett kompletterande format då de också använde
MP3-filer. De tjejer som köpte CD-skivor köpte ganska få skivor men hade ändå en del CDskivor utöver den musik som de hade på sina datorer. Intresset för att köpa skivor hängde ihop
med ett specialintresse för punk och rock av lite smalare sort eller med ett ointresse för systemet av fildelning och musikutbyte. Det var två tjejer som lyssnade på punk och rock som
hade köpta CD-skivor hemma. Deras förklaring till att de köpt CD-skivor var att den musik de
ville ha tag på enligt dem var svårare att hitta via fildelningsprogrammen. Dessutom
värderade de objekten som skivorna utgjorde, utifrån en fan-position, det vill säga de var
mycket intresserade av musiken och all information de kunde få tag på om den: till exempel
bilderna och texterna som följde med CD-skivan. Lawrence Grossberg menar att ett fan
investerar mycket tid och engagemang i musik, ibland så mycket att musiken konstituerar
majoriteten av personens identitet. 26 Objekt och kunskap som knyter personernas identitet
närmare till den musik de lyssnar på är betydelsefulla för ett fan. De köpta skivorna var ett
sätt att samla på musik, som skilde sig från Billies, i vilket objektens form skänkte De tjejer
som ägde dem status – de var seriöst intresserade eftersom de lade ned pengar – och njutning
– när de tittade på skivorna. Tjejerna som hade köpta CD-skivor hemma hade också kopierat
över de köpta skivorna till sina datorer för att de skulle kunna lyssna på all sin musik när de
satt framför datorn. Då kunde de skicka låtarna som de hade fört över från skivor till sina
vänner via MSN Messenger och de kunde flytta dem till sina MP3-spelare. På det sättet ingick
deras köpta CD-skivor också i cirkulationen av musik mellan kompisar och även de som inte
köpte och samlade kunde ta del av musiken.

Slutsatser
Sammanfattningsvis var lagring på datorer och MP3-spelare det primära sättet att spara musik
som man hade införskaffat bland tjejerna i min studie. Några som brände eller köpte CD-skivor utgjorde undantag. Den musik man fick av kompisar hade för det mesta kopierats ned från
ett fildelningsprogram av någon – även om inte alla tjejerna fildelade. Lagringssystemet för
musik var bland majoriteten av tjejerna oorganiserat och tog sig sällan fristående fysisk form.
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Därför var deras samlingar sårbara för tekniska missöden och ständigt i förändring. Musiken
rörde sig mellan de olika användarna och tycktes få betydelse genom hur dessa förflyttningar
såg ut: deras användning byggde på sociala kontakter och överföring via medier. 27 Förflyttningarna av musik var gratis, de berodde främst på vilka man kände men de krävde hårdvara –
och därmed pengar – för att fungera.
Vissa dimensioner av samlande försvinner onekligen i och med digitaliseringen av musik.
MP3-formatet förändrar samlandet även om det inte omöjliggör det och en del av den förändringen är den lätthet med vilken man kan kasta och sedan återfå musik i cirkulationen av
MP3-filer. Den kommersiella delen av samlarekonomin, i vilken man bytt själva musikformaten mot pengar, har traditionellt bestått av till exempel skivbörsar och skivmässor. 28 Förutom
att samlare mötts på sådana platser, MP3-samlare kan istället mötas i fildelningsprogrammens
chat-rum, har de också genererat en ekonomisk vinst för några, och förlust för andra. Denna
ekonomi upphör att fungera i och med den sortens utbyte av MP3-filer som tjejerna ägnade
sig åt.
Betydelsen av uppfattningar om killars och tjejers tekniska förmågor och expertskap samt
de materiella relationerna till medieteknik i hemmet fick båda avgörande effekter för möjligheterna att samla och lagra. De få tjejer som samlade på MP3-filer eller köpta CD-skivor hade
också företräde till medietekniken i hemmen, de saknade bröder. Bröder hade en negativ effekt på lagrandet och samlandet på MP3-filer eftersom brödernas kontroll över lagringsutrymmet på datorn var stort. Däremot kunde bröderna bidra med mer musik att lyssna på, dock
musik som tjejerna inte valde eller kontrollerade själva. Trots de utmaningar som både teknikens form, uppfattningarna om tjejers kunskaper om teknik och de sociala relationerna i hemmet bjöd på lagrades och samlades musik av tjejerna i studien. Tillgången till musik av särskild sort och i stora mängder gav även de tjejer som snarare lagrade musiken tillfälligt både
status i gruppen och njutning när de exempelvis kunde visa mig hur mycket musik de hade
och kände till. Att deras lagring och samlande skilde sig från hur skivsamlande brukar se ut
var därmed inget hinder för att de skulle uppleva de (positiva) symboliska och kroppsliga
effekter samlandet – och lagringen – gav.
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Ayers (2006).
Bull (2007).
Söderling (2008).
Connell & Gibson (2002), McLeod (2005).
Detta är en utveckling av ett resonemang från kapitel fyra i min doktorsavhandling (Werner 2009). I avhandlingen analyseras tonårstjejers musikbruk och brukets betydelse för deras genusskapande i stort.
Straw (1997).
Bjurström (2002: 277).
I Bjurström (2002: 248).
Straw (1997).
Bourdieu (1984).
Straw (1997), Bjurström (2002).
Taylor (2001: 79f).
Gavanas (2009).
Ibid.
Jfr Ambjörnsson (1997) om tjejer och objekt.
Shuker (2004: 314).
Noble (2005).
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Werner (2009).
Det finns idag två huvudtyper av fildelningsprogram: klient-server program där det finns en central server
som samordnar filerna och ett annat system där filerna fördelas mellan användarna genom noder. I den senare
sortens fildelningsprogram kan man ladda ner en fil från flera användare samtidigt. Båda sorternas program
kräver Internetanslutning. Tjejerna använde fildelningsprogram med klient-server struktur, som DC++ och
Limewire, när de fildelade och de kallade i vardagsspråk denna aktivitet för att ”ladda ned”. De omtalade
torrent-programmen som använts av The Pirate Bay är istället system där filerna fördelas mellan användarna
via noder.
Sterne (2006), Anderton (2006).
Alla namn är fiktiva.
Taylor (2001).
För en vidare diskussion om detta se Werner (2009).
Anderton (2006).
Men alla tjugotre tjejer som ingick i studien hade dator, Internet-uppkoppling, mobiltelefon och MP3-spelare
i hushållet. Det var kvalitet och pris på dessa medier som skilde sig åt.
Grossberg (1992: 106).
Jfr. Giesler (2006), Skågeby (2006).
Bjurström (2002).
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Foton med Erling Bjurström
Sammanställda av Johan Fornäs
fornas@acsis.liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet

Bilden av Erling Bjurström fördjupas och berikas förstås väsentligt med hjälp av bilder av Erling Bjurström. Dessa fotografier täcker olika faser i hans liv och gärning, och har välvilligt
ställts till förfogande av en rad av hans vänner och medarbetare. Påfallande ofta framträder
han tillsammans med andra människor, som mer än gärna befinner sig i hans sällskap. Somliga har ibland sett likheter med berömda bankrånare eller exotiska filmcharmörer, men nog
framträder i första hand en unik egen personlighet med stark närvaro i alla olika sammanhang.
Ett stort tack till alla som ställt bilderna till förfogande för denna volym. I vissa fall har de av
estetiska skäl beskurits en aning, dock aldrig så att någon annan gestalt skurits bort.

1 och 2. Erling Bjurström 1950 och cirka 1956. Foto: Föräldrarna.
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3. Erling Bjurström med barnen Johanna och Jonas cirka 1984. Foto: Reidun Bjurström.

4. Erling Bjurström och den danska forskarkollegan Kirsten Drotner vid ett möte med redaktionen för tidskriften Young: Nordic Journal of Youth Research i Stockholm våren 1995. Foto: Johan Fornäs.
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5. Johan Fornäs, Erling Bjurström och Karin Lövgren med Passageprojektet i Leksand augusti
1998. Foto: Hillevi Ganetz.

6. Martin Gustavsson, Orvar Löfgren, Ulf Boëthius, arkitekten Bo Ahlsén, Karin Lövgren,
Erling Bjurström, Hillevi Ganetz och Hasse Huss i Passageprojektet besöker Solna Centrum
12 november 1999. Foto: Johan Fornäs.
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7. Erling Bjurström i Solna Centrums videobutik i maj 2002; fotot användes på omslaget till
Passageprojektets bok Medier och människor i konsumtionsrummet. Foto: Karin Becker.

8. Åsa Bäckström, Martin Gustavsson, Hasse Huss, Anette Göthlund, Hillevi Ganetz, Erling
Bjurström, Leonor Camauër, Johan Fornäs och Lars Kaijser med Passageprojektets maskot
Walter i Solna Centrums nya trappa, augusti 2002. Foto: Karin Becker.
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9. Erling Bjurström, Hillevi Ganetz och Karin Becker på Passageprojektets exkursion i Hyde
Park, London i oktober 2003. Foto: Johan Fornäs.

10. Hillevi Ganetz, Erling Bjurström och Karin Becker arbetar med Passageprojektets avslutande volym på University of Central London i oktober 2003. Foto: Johan Fornäs.
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11. Partnern Carin Götblad, Erling Bjurström och Hillevi Ganetz på restaurangen Carib under
Liljeholmsbron i Stockholm 9 augusti 2006. Foto: Johan Fornäs.

12. Karin Becker, Erling Bjurström, John Eade, Ulf Hannerz, Tommy Lindholm, Mats Franzén m.fl. med guiden Claes Westling under konferensen ”Cities and Media” i Vadstena Klosterhotell, oktober 2006. Foto: Johan Fornäs.
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13. Erling Bjurström och Skaradjäknen på promenad mellan läroverket och domkyrkan i Skara, september 2008. Foto: Johan Fornäs.

14. Ann Werner, Erling Bjurström, Eva Johansson, Peter Åbrodd, Anna Eskilsson och Martin
Fredriksson i Husaby kyrka, på studiebesök i Arns fotspår med Institutionen för studier av
samhällsutveckling och kultur (ISAK), september 2008. Foto: Johan Fornäs.
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15. Erling Bjurström och de två medeltida guiderna Joakim och Henrik bland Arnfilmsrekvisita i Medeltidens värld, september 2008. Foto: Johan Fornäs.

16. Professorskollegan Peter Aronsson och doktoranden Johan Jarlbrink med Erling Bjurström och övriga Tema Q på kafé i Berlin i september 2008. Foto: Johan Fornäs.
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17 och 18. Svante Beckman, Johan Fornäs och Erling Bjurström på ACSIS/Tema Q-seminarium i Norrköping 9 oktober 2008. Foto: Elaine Lally.
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19. Erika Smith, Bodil Axelsson, Erling Bjurström, Johan Fornäs, Ann Werner, Joanne Winchester, Brett Neilson, Johanna Lärkner, Elaine Lally och Martin Fredriksson då forskare från
ACSIS/Tema Q och University of Western Sydney möttes i Norrköping 9 oktober 2008. Foto:
Hélena Regius.

20. Erling Bjurström i Transsylvaniens skogar våren 2009. Foto: Carin Götblad.
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Efterord:
I Erling Bjurströms anda
Tobias Harding
tobias.harding@liu.se
Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet

Det är nu drygt sju år sedan Erling och jag träffades för första gången. Jag hade kommit till
Norrköping och Tema Kultur och samhälle som sökande till en forskarutbildning. Nu var det
dags för intervju och jag var oerhört nervös. Så här över sju år senare kan jag bara vara tacksam över möjligheten att doktorera i ett så kreativt sammanhang som inte minst Erling har
varit med och skapat på Tema Q. Det är inte utan ett visst mått av nostalgi som man till exempel läser den beskrivning av en av våra doktorandkurser som återfinns bland dessa reflektioner. Under fem år var Erling min tålmodige och konstruktive handledare. Idag har jag nöjet
att återigen arbeta med honom; denna gång i ett projekt där vi möts kring gemensamma intressen som bildning, ungdomspolitik, demokrati och kultur.
När Erlings egen handledare Johan Fornäs frågade mig om jag ville vara med som redaktör
till den här festskriften kunde jag inte annat än tacka ja. Samtidigt är akademiska festskrifter
en genre som inte enbart för med sig intresseväckande associationer. Oavsett om mediet är
elektroniskt eller den traditionella fysiska boken så finns hela tiden bilden av festskriften som
pliktskyldig ansamling av saker som inte nödvändigtvis hör samman. Jag var alltså en smula
orolig redan när jag påbörjade arbetet. Dessutom var det bråttom. Allteftersom bidragen
strömmade in började vi emellertid se mönster. Visst var ämnesvalet både olikartat och mångskiftande. Dessa reflektioner i Erling Bjurströms anda sträcker sig över en mängd olika ämnen: från Östermalmshallens konsumtionskulturer till Walter Benjamins försvunna väska, från
tonårstjejers musiksamlande till Nisse Lindmans melankoli, eller från ungdomspolitik till läkarbesök, för att bara nämna några. Ändå finns det röda trådar som löper mellan de olika bidragen, familjelikheter som binder dem samman.
De röda trådar som finns här kan vi som redaktörer knappast göra anspråk på att ha lagt ut.
Snarare finns det säkert åtskilliga som åtminstone jag ännu inte upptäckt. Ett antal röda trådar
löper dock ändå genom och mellan de olika reflektionerna. Det hela blir inte så mycket en
ansamling text som en samling texter som består av vad skilda författare på skilda grunder har
associerat med Erling, med Erlings forskning och med den forskning de har gjort tillsammans
med honom. Detta kan kanske ses som poängen med den akademiska festskriften som form;
att fira en kollega med utgångspunkt i gemensamma erfarenheter. Redan själva bredden i
volymen har någonting att säga om Erlings breda forskargärning och ännu bredare intressen.
Bland det som gör honom till en så kompetent handledare är egenskapen att kunna sätta in
även nya ämnen i ett större sammanhang. Flera talar också om hans smittande engagemang i
olika frågor. Inte minst samlandet som kulturyttring och personlig sysselsättning är något som
flera har tagit tillfället i akt att knyta an till. Andra inspireras av Erlings forskning kring smak,
stil och kultur, gärna med vägledning av teoretiker som Walter Benjamin och Paul Ricoeur;
tänkare som vi som har haft Erling som lärare ofta har haft nöjet att möta genom hans engagerande förmedling.
Även författarna kan ses som samling, i detta fall en samling av människor som samlats i
denna traditionella akademiska hyllningsform. Huvudsakligen rör det sig om forskare inom
samhällsvetenskap och humaniora, men sedan går likheterna isär (och inte ens detta gäller
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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alla). En mängd olika akademiska discipliner finns representerade i denna elektroniska volym.
Flera av oss har till och med svårt att definiera vilken akademisk disciplin vi själva tillhör.
Detta gäller inte minst flera av oss ifrån Tema Kultur där disciplinerna nu mötts och blandats i
runt ett decennium. Därtill sträcker sig emellertid även Erlings övriga nätverk in i en mängd
olika lärosätens olika ämnen och institutioner, och bildar därmed grunden för ett fortgående
akademiskt samtal. Flera av dem som deltar här kan skrivas in i en tolkande kulturvetenskaplig tradition, men det finns också andra inslag. Erlings egen bakgrund innefattar emellertid
även en stark kvantifierande ådra som även den finns representerad här.
Reflektionernas författare vänder på sina ämnen på skilda och ibland överraskande sätt.
Smak, kultur och samlande som konstruerande faktorer i vår livsvärld framträder på flera ställen. Flera gånger återkommer bilden av de vindlande passagerna, ibland manifesterade i Walter Benjamins Paris, ibland någon annanstans, som till exempel i Solna Centrum. Vid ett tillfälle dyker Erlings egen resväska upp. Läsaren kan med all sannolikhet hitta många fler röda
trådar i dessa passagers vindlingar. Denna lätt bricolageartade samling reflektioner dedicerar
vi till Erling.
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ABSTRACT
This volume – “Culturally: Reflections in the Spirit of Erling Bjurström” – celebrates the
60th birthday of a dear friend and colleague, born 13 September 1949. Erling Bjurström is
Professor and Head of the Department of Culture Studies (Tema Q) at Linköping University. He has a background in sociology at Göteborg University in the 1970s and early 80s,
then Head of Research at the State Council for Youth Affairs, and in the 1990s he presented his PhD thesis in media and communication studies at Stockholm University, and in
the last decade, he has been an anchor of the new environment for cultural research at
Linköping University in Norrköping. This Festschrift includes the following articles, all
in Swedish except the one by Jenny Lee, where the whole chapter is in English:
Johan Fornäs: “Preface: Together with Erling Bjurström”
Bodil Axelsson: “Positioned Economic and Ideological Usefulness: A Thought Experiment when the Winds of Change are Blowing”
Svante Beckman: “The Fifth Sex”
Magnus Berg: “Nicke”
Johanna Bjurström: “The King of Kurredutt Island!”
Jonas Bjurström: “Greetings from a Son”
Reidun Bjurström: “Big Sister Remembers”
Mats Brusman, Anna Eskilsson & Magdalena Hillström: “An Evening at the Incredibly
Strange Music Club: When Low Becomes Higher”
Åsa Bäckström: “Taking Place as a Skater: On Affective Learning in Sensuous Spaces”
Jens Cavallin: “Meditation on Sense, Memory, Taste and Knowledge”
Helene Egeland: “The Orient in Memory: A Brief Reflection”
Johan Fornäs: “Walter Benjamin: The Detective of Modern Dream Images”
Martin Fredriksson: “The Beauty and the Beast: A Cultural Sociological Essay on Horace
and Stig”
Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)
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Hillevi Ganetz: “The Melancholy of Nisse Linnman”
Lena Gemzöe: “Among Flâneurs, Tourists and Pilgrims: Some Reflections on Theory and
Method in Movement”
Ingemar Grandin: “Youth Culture – What Then? Music Education and Music Making in
Swedish 20th Century Generations”
Martin Gustavsson: “Make the Most of Time: Travelling with C. Tarras Sällfors 19201960”
Tobias Harding: “Can Young People be Taught Democracy? State Youth Policy and
Voluntary Associations”
Bengt Kristensson Uggla: “Phantom Pains during the Red-Letter Year: On Memory
Politics in Finland and Sweden”
Helena Kåks: “Cleaning Up Cultures: Notions of Order and Disorder in Four SelfManagement Books”
Marika V. Lagercrantz: “An Unfinished Story: On the Variety Star Anna Hofmann”
Lars Lagergren: “Ten Steps toward a PhD”
Jenny Lee: “Ways of Knowing Quality: How Notions of Quality are Negotiated in Three
Swedish Market Halls” [This chapter is published in English]
Ulf Olsson: “When Everyone is Speaking an Individual Language, You are Only One of a
Crowd: Taste and Names in Lars Norén’s Plays”
Roger Qvarsell: “The Sick as a Consumer: Notions of the Ill and Illness in Pre and Late
Modern Societies”
Peter Rundkvist: “On the Art of Growing Carrots in Stiff Clay”
Mats Trondman: “Socio-symbolic Homologies: Paul Willis’ Theory of Cultural Forms”
Ann Werner: “Collecting, Storing, Disposing: Music Collecting in Digital Format”
Johan Fornäs: “Photos with Erling Bjurström”
Tobias Harding: “Postscript: In the Spirit of Erling Bjurström”
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