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Förord 
 
 
 
 
 
Denna bok speglar några av de mångskiftande frågor som ungdomskul-
turforskare i Sverige studerar idag. Varje författare är en självständig 
och personlig röst i detta forskningsfälts heterogena klangväv, men 
ingår också i en tät och brokig dialog över geografiska och ämnesmäs-
siga gränser. Denna dialog har under en rad år understötts av forsk-
ningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS), där ett sjuttiotal 
forskare ingått. Här medverkar några av dem, med bidrag som visar att 
svensk forskning om ungdomskultur har intresse för läsare med många 
skilda specialgebit och på flera olika kunskapsnivåer. 

Programmet har kretsat runt de fyra temana modernisering, kön, 
stil och sfärer, vilka tidigare i tur och ordning har belysts i en serie mer 
teoretiskt orienterade FUS-rapporter. Vid sidan av dessa sammanlagt 
sex rapporter publicerar alla forskare inom programmet var för sig och 
i olika konstellationer egna artiklar och böcker. Det gäller inte minst de 
intressegrupper inom FUS som producerat egna studier. En 
könsidentitetsgrupp har arbetat fram antologierna Ganetz & Lövgren 
(red): Om unga kvinnor. Identitet, kultur och livsvillkor, Lund: Student-
litteratur 1991, och Lövgren & Bolin (red): Om unga män, Lund: Stu-
dentlitteratur 1994. En historiskt orienterad intressegrupp driver ett eget 
tvärvetenskapligt projekt kring ungdom och kulturell modernisering i 
1930-talets Sverige, varifrån en rad rapporter kommer att utges. En mu-
sikvideogrupp har ett kollektivt projekt som utger en egen rapportserie 
med analyser av denna medieforms blandning av musik, ord och bilder. 
Såväl de tidigare FUS-rapporterna som dessa publikationer från 
intressegrupperna ger viktiga komplement till denna volym, för den 
som vill läsa mer kring dessa frågor. 

I denna avslutande sjätte antologi finns skiftande sätt att närma sig 
de fyra temana, allt från konkreta fallstudier till metodfunderingar och 
begreppsanalyser. Texterna kunde ha grupperats på många olika sätt, 
men har här ordnats efter vilket av temana som berörs mest.  
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Johan Fornäs är docent i musikvetenskap och högskolelektor i medie- 
och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation (JMK), Stockholms universitet. Han forskar själv 
bl a om rockmusik, populärkultur, medier, identitet och rörelser, och är 
den som 1987 startade och fram till dess avslutande 1994 leder forsk-
ningsprogrammet FUS. Här ger han en inledande översikt över 
forskningsfältets huvudteman. 

Thomas Johansson är forskarassistent vid sociologiska institutionen 
i Göteborg. Han disputerade 1992 på en avhandling om ungdomskul-
turer, identitet och livsstil (tillsammans med Fredrik Miegel). I denna 
volym diskuterar han det inom ungdoms- och kulturforskningen så 
centrala narcissismbegreppet. Enligt Johansson är den narcissistiska 
utvecklingen inte begränsad till relationen till de primära vårdnads-
havarna, utan den inbegriper barnets hela sociala och kulturella miljö. 
Han anser därför att en socialpsykologisk ansats skulle kunna berika 
narcissismteorin. En sådan ansats skisseras med hjälp av teoretiker som 
Giddens, Goffman och Bourdieu. 

Hedvig Ekerwald är filosofie doktor och universitetslektor vid so-
ciologiska institutionen i Uppsala. Ett av hennes specialområden är 
utbildningssociologi; doktorsavhandlingen sysslade med sambandet 
mellan social bakgrund och studieresultat. Hon har också tillsammans 
med Magdalena Czaplicka undersökt ungdomars konsumtion. Numera 
är hon engagerad i ett tvärvetenskapligt projekt om unga kvinnors var-
dagsliv och kultur i Norden, där hon bl a intresserat sig för flickors 
sexualitet. Om detta handlar också bidraget i den här boken. Det 
innehåller två delar. I den första visas hur pojkar och flickor under sin 
uppväxt socialiseras genom leksaker, seriehäften och veckotidningar. I 
den andra delen diskuteras likheter och skillnader mellan pojkars och 
flickors sexualitet utifrån Bo Lewins och Gisela Helmius’ klassiska 
undersökningar, som kritiseras för att anlägga ett ”pojkperspektiv” på 
sexualfrågorna.  

Anders Löfgren är kulturgeograf från Lund, med en doktorsavhand-
ling om ungdomars boendepreferenser och flyttning hemifrån. Han är 
idag verksam som försteamanuensis vid geografiska institutionen, 
Trondheims universitet. Hans essä kopplar samman ungdomstidens 
geografi med forskningsfältet ”lesbian/gay studies”, som är väl eta-
blerat i anglo-saxisk forskning men knappt finns alls i Norden. Tre 
trådar vävs samman: ett konstruktivistiskt perspektiv på sexuella identi-
teter, det utrymme för homosexuella som ges i moderna storstäder samt 
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den sexuella identitetens roll i ungdomars liv och i ungdomsforskning-
en. Det centrala temat – sexuella identiteter – leder essän genom flera 
andra teman, som t ex historia och modernitet.  

Yvonne Gunnarssons institutionella hemvist är antropologin, men 
hon är knuten till Statens lantbruksuniversitet i Ultuna. Hennes främsta 
intresseområde är unga kvinnor i glesbygd om vilka hon har genomfört 
flera studier. Hennes bidrag till denna antologi skildrar vad unga 
kvinnor anser vara för- och nackdelar med att bo på landsbygden, 
vilket knyter an till temat kön och identitet. En central fråga som Gun-
narsson försöker besvara är varför unga kvinnor flyttar i större ut-
sträckning än unga män. Svaret är inte enkelt utan beror av flera sam-
spelande faktorer, som kvinnors plats i familjen, möjligheter till bostad, 
utbildning och arbetsmarknad samt könsspecifika fritidssyssel-
sättningar.  

Helena Wulff är universitetslektor vid socialantropologiska institu-
tionen i Stockholm. Hon disputerade 1988 på en avhandling om 
gatukulturen bland unga flickor i London. I denna volym riktar hon 
blicken mot det sena 1980-talets New York, och mot tre grupper av 
unga svenskar som sökt sig dit: artister, au pairer och affärsmän. Med 
utgångspunkt i Eriksons moratoriumbegrepp diskuterar Wulff de unga 
svenskarnas upplevelser i ”världens centrum”. Hon beskriver deras 
gränsöverskridande liv; i en oftast lustfylld kombination av arbete och 
nöje utnyttjade de en begränsad tid till att experimentera med olika 
roller och till att rekonstruera sina identiteter. Hon pekar vidare på hur 
erfarenheterna från New York ledde till ett ökat kulturellt kapital; ett 
kapital med betydelse för det kommande vuxenlivet i Sverige. 

Göran Bolin är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap 
vid Stockholms universitet. På uppdrag av Våldsskildringsrådet har han 
studerat de filmer och videogram som blivit förbjudna i Sverige. Hans 
avhandlingsarbete rör sig inom samma område, med den viktiga 
skillnaden att han också studerar de ungdomar som använder filmerna. 
I denna volym diskuterar han hur den typ av internationella kulturer 
som dessa vålds- och skräckfilmsbytare skapar ska avgränsas. Med 
exempel från sina egna deltagande observationer visar han dessutom att 
de killar han studerat inte enbart ägnar sig åt konsumtion av film, utan 
också åt en avsevärd kulturell produktion. Genom sin konsumtion och 
produktion skapar dessa killar smakmässiga tolkningsgemenskaper i 
uttalad konfrontation med institutionella sfärer. 
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Mats Lieberg är fil dr i byggnadsfunktionslära vid Arkitektskolan, 
Lunds universitet. Hans avhandling handlade om hur ungdomar använ-
der platser i det offentliga rummet för att skapa mening och samman-
hang i sin tillvaro. Avhandlingen var baserad på en kombination av 
olika etnografiska fältmetoder, och i artikeln i denna volym diskuterar 
Lieberg vad sådan forskning egentligen betyder – för forskare såväl 
som för informanter. Han diskuterar den deltagarorienterade forsk-
ningens relevans och giltighet, och han diskuterar vilken typ av kun-
skap den kan ge. Konkreta exempel ges bland annat från Liebergs egen 
forskning. 

Erling Bjurström är doktorand i medie- och kommunikationsveten-
skap vid Stockholms universitet. Han har sedan början av 1980-talet 
forskat och skrivit om ungdomskulturer och musik. I sin tidigare verk-
samhet på Statens ungdomsråd utförde han en rad undersökningar, bl a 
om ungas musiksmak, vilket också är ämnet för hans avhandling. Lars 
Lilliestam, medförfattare till Bjurström i denna antologi, är fil dr i 
musikvetenskap vid Göteborgs universitet, med populärmusikaliska 
traderingsformer som specialområde. Tillsammans har de tidigare gjort 
en studie av musikens betydelse i TV-reklam, men här skriver de om 
stil som begrepp i samhällsteori respektive musikteori. De kritiserar 
den engelska subkulturforskningen för att alltför mycket betona sam-
stämmigheter och slutgiltiga betydelser, och därmed inte se att alla 
stiluttryck rymmer inre motsägelser, får sina betydelser relationellt och 
aldrig är statiska. Utifrån detta synsätt utvecklar författarna en modell 
för analys av populärmusikaliska genrer och dessas inbördes relationer 
och förbindelser med olika publikgrupper.  

Mats Franzén är docent och lärare i sociologi vid Uppsala universi-
tet. Han har skrivit en rad artiklar och böcker, bl a om ungas liv på Sö-
der i Stockholm under 1930-talet. I föreliggande artikel utreder han 
begreppen sport och idrott samt presenterar en typologi över olika 
sportgrenar. Dessa resonemang aktualiserar inte bara stiltemat. Både 
modernitets- och könstemat genomsyrar resonemangen om olika sport-
grenars förändrade kulturella och sociala betydelse, t ex gäller det 
diskussionen om den samtida sportens överbryggande av gränserna till 
modeindustrin och ungdoms- och populärkulturen.  

Ulf Lindberg är fil lic i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. 
Han har länge forskat om ungdomskultur och pedagogik inom Pedago-
giska gruppen i Lund, och har tillsammans med Johan Fornäs och Ove 
Sernhede genomfört en större studie av rockspelandets läroprocesser. 
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Han arbetar för närvarande på en doktorsavhandling om rocktexter. Det 
är också temat för hans artikel här, som använder olika psykoanalytiska 
och texttolkande teorier för att förstå denna i ungdomskulturen så 
centrala men av forskningen så försummade genre, med dess många 
intrikata förbindelser mellan litterärt och musikaliskt språk.  

Elisabeth Tegner är knuten till etnologiska institutionen vid Göte-
borgs universitet. Där skriver hon en avhandling om ungdomar och 
dans som sätter housekulturen i centrum. Under flera år har hon bedri-
vit etnografiska studier vid rave-parties inte bara i Göteborgstrakten, 
utan även utomlands. I Tegners bidrag till denna antologi profileras 
housekulturen mot ett annat aktuellt och omdiskuterat fenomen, näm-
ligen cyberpunken, som har påverkat housekulturen på flera plan. 
Tegner diskuterar vad som förenar respektive skiljer house och cyber-
punk, vilket knyter an till temat stil och uttrycksformer. 

Ulla-Britt Kotsinas är docent i nordiska språk vid Stockholms uni-
versitet. Hennes avhandling handlade om vuxna invandrares talspråk, 
ett ämne som hon sedermera återkommit till i flera olika sammanhang. 
Hon har skrivit om invandrarungdomars språk men även gjort en stor 
undersökning av hur vanliga ungdomar i olika Stockholmsförorter 
uttrycker sig. Hennes bidrag i den här boken handlar dels om vad de 
olika ungdomsgrupperna talar om (framför allt hur de ser på varandra 
när det gäller kläder, ungdomsstilar och språk) och dels om vilket språk 
de själva använder. Skillnaderna mellan grupperna avspeglar en polari-
sering mellan olika delar av Stockholmsregionen. 

Hillevi Ganetz är doktorand i medie- och kommunikationsveten-
skap vid Stockholms universitet. Där skriver hon på en avhandling om 
kvinnliga svenska rocktexter och det är också temat för hennes artikel 
här, som närmare bestämt handlar om den intertextuella förbindelsen 
mellan poeten Edith Södergran och rockmusikern Eva Dahlgren. Ge-
nom att analysera två texter som handlar om ungdom – Vierge moderne 
och Ung och stolt – visar hon hur intimt form och innehåll är 
sammanvävda med varandra. De skillnader i synen på ungdom som 
finns mellan de två texterna förklaras utifrån ett modernitetsperspektiv, 
vilket främst knyter artikeln till temat modernisering och historia. 

Peter Dahlén är högskolelektor i medie- och kommunikationsve-
tenskap vid högskolan i Gävle/Sandviken. Såsom doktorand i medie- 
och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet skriver han 
avhandling om sport i film och TV ur ett historiskt perspektiv. Hans 
text i denna antologi beskriver hur relationen mellan ungdom och 
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vuxenvärld – i synnerhet mellan unga män och fadersfigurer – har 
skildrats i svensk film, från 1930-talet och fram till idag. Fyra faser kan 
urskiljas: uppgörelser med starka fadersauktoriteter, besvikelse inför 
vuxengenerationens bristande förmåga att hantera moderniteten, 
vanmakt under dominerande mödrar, fram till dagens ungdomsfilmer 
och sökandet efter återkopplingar till föregående generationer. I och 
med detta perspektiv belyser artikeln inte bara FUS’ modernitets- och 
könsteman utan kan också relateras till Ove Sernhedes artikel.  

Ove Sernhede har utbildning och yrkeserfarenheter som socialar-
betare och psykoterapeut. Tillsammans med Johan Fornäs och Ulf 
Lindberg har han tidigare forskat om ungdomars rockspelande. Som 
doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet skriver han nu på 
en avhandling om svart musik och vit adolescens, vilket även är temat 
för hans bidrag i denna antologi, som kulturhistoriskt belyser olika fa-
ser och positioner i vita ungdomars fascination inför afroamerikansk 
kultur. Det handlar främst om unga mäns symboliska broders- och 
fadersrelationer, och tydliga paralleller (men också vissa tyngdpunkts-
skillnader) finns till Dahléns periodisering av ungdomsfilmer. Förutom 
historia och modernitet knyter artikeln främst an till temat kön och 
identitet.  

 
Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till denna volym och alla de 
nära sjuttio forskarna i FUS-nätverket för idéer och inspiration – inte 
minst för de oerhört värdefulla diskussioner som fördes runt flera av 
bidragen till denna bok vid ett seminarium på Sunnersta utanför Uppsa-
la i september 1993. För generöst ekonomiskt bistånd till vår forskning 
och våra publikationer tackas Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 
Forskningsrådet (HSFR), för vår institutionella förankring tackas Av-
delningen för medie- och kulturteori vid Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet, och för ett 
troget publicerande av vår antologiserie tackas Brutus Östlings Bokför-
lag Symposion.  

 
 

Stockholm mars 1994 
 
Johan Fornäs   Ulf Boëthius    
Michael Forsman   Hillevi Ganetz   Bo Reimer 



Johan Fornäs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Litteratur 
 
Andersson, Dick & Ove Larsson (red) (1987): Va’ säjer dom? – ungdoms-

forskarna, Stockholm / Malmö: Socialstyrelsen / Utbildningsproduktion AB. 
Bay, Joi & Kirsten Drotner (red) (1986): Ungdom, en stil, et liv. En bog om ung-

domskulturer, København: Tiderne skifter. 
Bergqvist, Kerstin m fl (1990): Vad kan ungdomsforskare vara bra på? Vem är 

ungdomsforskarna bra för?, Stockholm: USU. 
Bjurström, Erling (1980): Generationsupproret. Ungdomskulturer, ungdomsrörel-

ser och tonårsmarknad från 50-tal till 80-tal, Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 

Bjurström, Erling & Johan Fornäs (1988): ”Ungdomskultur i Sverige”, i Ulf Him-
melstrand & Göran Svensson (red): Sverige – vardag och struktur, Stockholm: 
Norstedts. 

Bloch, Ernst (1959/1977): Das Prinzip Hoffnung. Erster Band, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp. 

Boëthius, Ulf (1989): När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslittera-
turen” i Sverige 1908-1909, Stockholm: Gidlunds. 

Bourdieu, Pierre (1979/1984): Distinction. A social critique of the judgement of 
taste, London / New York: Routledge & Kegan Paul. 

Carle, Jan & Hans-Erik Hermansson (red) (1991): Ungdom i rörelse. En antologi 
om ungdomars levnadsvillkor, Göteborg: Daidalos. 

Chaib, Mohamed (red) (1993): Drömmar och strömmar. Om att tolka ungdomars 
värld, Göteborg: Daidalos. 

Chodorow, Nancy (1979/1988): Femininum – maskulinum. Modersfunktion och 
könssociologi, Stockholm: Natur och Kultur. 

Dahlén, Peter & Margareta Rönnberg (red) (1990): Spelrum. Om lek, stil och flyt i 
ungdomskulturen, Uppsala: Filmförlaget. 

Drotner, Kirsten (1991): At skabe sig – selv. Ungdom, æstetik, pædagogik, Køben-
havn: Gyldendal. 

Drotner, Kirsten & Monica Rudberg (red) (1993): Dobbeltblikk på det moderne. 
Unge kvinners hverdagsliv og kultur i Norden, Oslo: Universitetsforlaget. 

Fornäs, Johan, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (1984/1991): Ungdomskultur: Identi-
tet och motstånd, Stockholm / Stehag: Symposion (4:e upplagan). 

Fornäs, Johan (1987): ”’Identity is the Crisis’. En bakgrund till kulturella uttrycks-
formers funktioner för ungdomar i senmoderniteten”, i Ulla Carlsson (red): 
Forskning om populärkultur, Göteborg: Nordicom-Sverige. 

Fornäs, Johan, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (1988): Under rocken. Musikens roll 
i tre unga band, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Fornäs, Johan & Michael Forsman (red) (1989): Rum och rörelser. Om ungas inre 
och yttre livsrum, Stockholm: Byggforskningsrådet.  

24 



UNGDOM, KULTUR OCH MODERNITET 

Fornäs, Johan, Hillevi Ganetz & Tove Holmqvist (red) (1989): Tecken i tiden. Sju 
texter om ungdomskultur, Stockholm / Stehag: Symposion.  

Fornäs, Johan, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (1990): Speglad ungdom. Forsk-
ningsreception i tre rockband, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Fornäs, Johan, Ulf Boëthius & Sabina Cwejman (1990a): Metodfrågor i ungdoms-
kulturforskningen. FUS-rapport nr 1, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Fornäs, Johan & Ulf Boëthius (1990): Ungdom och kulturell modernisering. FUS-
rapport nr 2, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Fornäs, Johan, Ulf Boëthius & Sabina Cwejman (1991): Kön och identitet i föränd-
ring. FUS-rapport nr 3, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Fornäs, Johan, Ulf Boëthius, Hillevi Ganetz & Bo Reimer (1992a): Unga stilar och 
uttrycksformer. FUS-rapport nr 4, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Fornäs, Johan, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz & Bo Reimer 
(1992b): Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige – en presentation, 
Stockholm: FUS. 

Fornäs, Johan & Göran Bolin (red) (1992): Moves in modernity, Stockholm: Alm-
qvist & Wiksell International. 

Fornäs, Johan, Ulf Boëthius & Bo Reimer (1993): Ungdomar i skilda sfärer. FUS-
rapport nr 5, Stockholm / Stehag: Symposion.  

Fornäs, Johan & Göran Bolin (red) (1995): Youth culture in late modernity, 
London: Sage.  

Fornäs, Johan (1995): Late modern cultural theory (preliminär titel), London: Sage.  
Frykman, Jonas (1988): Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinio-

nen, Stockholm: Natur och Kultur. 
Ganetz, Hillevi & Karin Lövgren (red) (1991): Om unga kvinnor. Identitet, kultur 

och livsvillkor, Lund: Studentlitteratur. 
Geertz, Clifford (1973): The interpretation of cultures. Selected essays, New York: 

BasicBooks. 
Gillis, John (1981): Youth and history, London: Academic Press. 
Habermas, Jürgen (1990): Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet 

och samhälle, Göteborg: Daidalos. 
Hannerz, Ulf (1992): Cultural complexity. Studies in the social organization of 

meaning, New York: Columbia University Press. 
Henriksson, Benny (red) (1989): Ung på 90-talet. Ungdomen i det postmoderna 

samhället, Saltsjö-Boo: Glacio. 
Hermansson, Hans-Erik (1988): Fristadens barn. Om ungdomars livsstilar, 

kulturer och framtidsperspektiv i 80-talets Sverige, Göteborg: Daidalos. 
Johansson, Thomas & Fredrik Miegel (1992): Do the right thing. Lifestyle and 

identity in contemporary youth culture, Stockholm: Almqvist & Wiksell Inter-
national.  

Jonsson, Britta (red) (1991): Så tuktas ungdomen. Forskning om ungdom och 
offentliga sektorn, Stockholm: HLS Förlag. 

Kleven, Kari Vik (1992): Jentekultur som kyskhetsbelte, Oslo: Universitetsforlaget. 
Lieberg, Mats (1992): Att ta staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i off-

entlig miljö, Lund: Byggnadsfunktionslära. 
Lundmark, Lars-Erik & Kjell Stridsman (red) (1985): Sen’ kommer en annan tid. 

En antologi om barns och ungdomars livsformer, Stockholm: Socialstyrelsen / 
Liber / Allmänna Förlaget. 

25 



JOHAN FORNÄS 

26 

Löfgren, Anders & Margareta Norell (red) (1991): Att förstå ungdom. Identitet och 
mening i en föränderlig värld, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Lövgren, Karin & Göran Bolin (red) (1994): Om unga män, Lund: Student-
litteratur. 

Mitterauer, Michael (1986/1991): Ungdomstidens sociala historia, Göteborg: Röda 
Bokförlaget. 

Nielsen, Anne Maj m fl (red) (1993): Køn i forandring. Ny forskning om køn, so-
cialisering og identitet, København: Forlaget Hyldespjæt. 

Nissen, Jörgen (1993): Pojkarna vid datorn. Unga entusiaster i datateknikens 
värld, Stockholm / Stehag: Symposion Graduale. 

Palmgren, Cecilia, Karin Lövgren & Göran Bolin (red) (1992): Ethnicity in youth 
culture, Stockholm: USU. 

Ricoeur, Paul (1983/1984): Time and narrative. Volume 1, Chicago / London: The 
University of Chicago Press. 

Rindberg, Ingrid (red) (1990): Ungdomskultur. Svensklärarföreningens årsskrift 
1990, Stockholm: Svensklärarföreningen. 

Stafseng, Ola (1990): Ungdomsforskning i Sverige. En vetenskaplig granskning, 
Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Statens ungdomsråd (1978): Till varje pris. Debattinlägg om fritidens kommersiali-
sering, Stockholm: Statens ungdomsråd / Liber. 

Statens ungdomsråd (1981): Ej till salu. Rapportserien Till varje pris’ slutrapport, 
Stockholm: Liber Förlag. 

Sørensen, Anne Scott (1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom, Århus: BUKS. 
Tham, Amelie (red) (1991): Perspektiv på barn och ungdom, Stockholm: Utbild-

ningsradion. 
Ungdom och vanmakt (1992), Stockholm: Allmänna Barnhuset. 
Wulff, Helena (red) (1989): Ungdom och medier. Klass, kommersialism och kreati-

vitet, Stockholm: Centrum för masskommunikationsforskning. 
Young. Nordic journal of youth research (1993), vol 1: 1-4. 
Ziehe, Thomas (1982/1986): Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser, Stockholm: 

Norstedts. 
Ziehe, Thomas (1989): Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet, Stock-

holm / Stehag: Symposion. 
Öhlund, Thomas & Göran Bolin (red) (1994): Ungdomskulturforskningen idag och 

i morgon, Stockholm: USU. 



Kön och identitet 



 



Thomas Johansson  

Narcissism, fragmentering 
och ontologisk trygghet 
 
 
 
 
 
Inom den nordiska och internationella ungdoms- och kulturforskningen 
har den teoretiska diskussionen om narcissism och den narcissistiska 
personlighetstypen intagit en central position.1 Termen narcissism har 
ofta använts för att beskriva en för konsumtionssamhället typisk per-
sonlighetstyp som präglas av egoism, självupptagenhet, individualism 
och relationssvårigheter. Framväxten av den narcissistiska personlig-
hetstypen har relaterats till en betydande fragmentering av den moderna 
kulturen och en upplösning av alla värden.2 

Som alla känner till präglas ungdomsåren av mer eller mindre dra-
matiska förändringar av identiteten och självbilden. I ljuset av det 
förflutna värderar och omvärderar ungdomar sin livssituation, sina 
framtidsplaner, relationer etc. Ungdomsåren har beskrivits i termer av 
en andra individuation, ett socialt moratorium, en krisperiod, en över-
gångsfas etc. De ökade kraven på självpresentation och strävan efter en 
perfekt kropp sätter stor press på de individer som genomgår denna 
utvecklingsfas. Samtidigt som deras egen identitetsuppfattning vacklar 
och präglas av en drastisk och bitvis stormig utveckling måste ung-
domar orientera sig i en värld där sociala och kulturella markörer 
ständigt ”flyter” och förändras. En stor del av det som beskrivs som 
tecken på narcissistiska störningar kan kanske tolkas i termer av 
anpassningsstrategier i en allt mer komplex värld.3 

           
1 Se Ziehe (1975 och 1982/1984), Lasch (1978/1982), Fornäs m fl (1984/1991), 
Fornäs (1991) och Ramström (1991). 
2 Lasch (1978/1982) och Featherstone (1991a). 
3 Georg Simmel (1903/1981) har beskrivit hur individer använder olika typer av 
strategier för att anpassa sig till den framväxande ”moderniteten”. Han nämner 
bland annat den blasé attityd som bär stora likheter med vissa narcissistiska 
mekanismer. 

29 



THOMAS JOHANSSON 

Inom ungdomskulturforskningen har Thomas Ziehe lyft fram de 
positiva dragen i den narcissistiska personligheten: den ökade sub-
jektiva känsligheten för signaler från andra och det ökade kravet på 
subjektivering (Ziehe 1989). Ziehes ambivalenta, men i jämförelse med 
vissa tidigare ansatser mer ”positiva” tolkning av de narcissistiska 
tendenserna i samhället har kritiserats av Ramström (1991), som utifrån 
ett psykiatriskt perspektiv betonar vikten av att skilja mellan normal 
och patologisk narcissism. Enligt Ramström uppvisar den narcissistiskt 
störde individen snarare en oförmåga att identifiera sig med andra och 
utveckla ett empatiskt förhållningssätt till sin omvärld (jfr Kernberg 
1975/1983).4 

Enligt min uppfattning har många av de författare som är delaktiga 
i denna diskussion i allt för stor utsträckning fastnat i ett förenklat och 
alltför lineärt synsätt på relationen mellan individuell utveckling och 
samhällsförändringar, samt en rigid uppdelning i normalt och pato-
logiskt beteende. Såväl Lasch som Ziehe följer troget det traditionella 
analytiska förhållningssätt som har utvecklats inom en lång rad kul-
turteorier som t ex frankfurtskolans analyser av den auktoritära per-
sonligheten eller David Riesmans teori om inifrånstyrda och utifrån-
styrda karaktärer.5 Inom denna forskning finns en tendens att antingen 
projicera samhälleliga patologier på individen eller tvärtom. 

Jag kommer i stället att förespråka en analys av narcissismen som 
(a) tar fasta på de psykologiska och socialpsykologiska mekanismer 
som är verksamma i bildandet av ett själv; (b) betraktar den narcissis-

           
4 På senare år har man inom psykiatrin i allt större utsträckning uppmärksammat de 
s k narcissistiska störningarna och andra typer av identitetsstörningar. Det har pro-
ducerats ett antal textböcker varav Otto Kernbergs Borderlinetillstånd och 
patologisk narcissism (1975/1983) och Heinz Kohuts Att bygga upp självet 
(1977/1986) har varit av stor betydelse för den teoretiska och kliniskt orienterade 
diskussionen av dessa tillstånd. Det bör här påpekas att det finns stora skillnader 
mellan Kernbergs och Kohuts teoretiska tolkningar av narcissismen. Dessa 
författare har även utvecklat helt olika terapeutiska metoder. För den som är 
intresserad av skillnader och likheter mellan Kernberg och Kohut rekommenderas 
Kernberg (1975/1983 s 269ff).  
5 De teorier som sysslar med teoretiska analyser av olika sociala karaktärsdrag 
präglas av en hög abstraktionsnivå. Även om det i viss utsträckning är fruktbart att 
analysera samhället och kulturen utifrån psykologiska och psykiatriska teorier leder 
det ofta till förenklingar och förhastade slutsatser om identitetsutveckling, sam-
hällsdynamik och kulturell förändring. Den klassiska studien The authoritarian 
personality utgör ett stilbildande verk på detta område (Adorno m fl 1950). En 
liknande studie är David Riesmans The lonely crowd (1950).  
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tiska utvecklingen som en kontinuerlig process som leder till en mer 
eller mindre stabil identitet och (c) betonar sambandet mellan kropp, 
kulturella fält, symbolskapande och narcissism. Enligt min åsikt är det 
inte lika väsentligt att diskutera om vi har fått en ny narcissistisk per-
sonlighetsyp eller att tala om narcissistiska karaktärsdrag som att fråga 
oss om vi kan använda narcissismteorierna för att fördjupa förståelsen 
av den samtida människans identitetsskapande. 
 
 
Spegling, idealisering och brist 
 
Den naturliga utgångspunkten i en diskussion om narcissism är Freuds 
essä Zur Einführung des Narzissmus från 1914.6 Freud diskuterar sedan 
vid ett antal tillfällen narcissismen, men lyckas aldrig helt integrera 
dessa teoretiska fragment med den övriga teorin.7 I Freuds essä från 
1914 kan man urskilja några teman som har återkommit inom olika 
narcissismteorier: primärnarcissismen, autoerotiken, det oceaniska till-
ståndet samt utvecklingen av ett idealjag. Narcissismen betraktas som 
ett ursprungligt tillstånd där libidon riktas mot och fixeras vid den egna 
kroppen och jaget och där det inte existerar några gränser mellan själv 
och objekt. Även i många moderna narcissismteorier utgår man från 
dessa mer ”regressiva” komponenter av den narcissistiska utvecklingen 
(Alford 1988). Narcissismen tolkas med andra ord i termer av en 
regressiv längtan att sammansmälta med andra individer och uppleva 
pre-oidipala, gränslösa och oceaniska tillstånd.8 

Inom den moderna psykoanalytiska teoribildningen förekommer 
emellertid vissa inriktningar och skolor som har utvecklat ett relationis-
tiskt perspektiv på människan och hennes närmaste omgivning.9 Enligt 
min uppfattning betonar sådana författare som Heinz Kohut, D W 
Winnicott, Harry Guntrip och Daniel Stern de ”progressiva” och in-
tegrativa aspekterna av den narcissistiska utvecklingen.10 Inom objekt-

           
6 Freud (1914/1984); jfr även Laplanche & Pontalis (1967/1988). 
7 Freud (1914/1984 och 1917/1979); jfr Frimodt (1983/1985). 
8 Lasch (1978/1982), Alford (1988), Frosh (1991) och Fornäs (1991). 
9 Se bland annat Kohut (1975, 1977/1986 och 1984/1988) samt Tudor-Sandahl 
(1986 och 1992). 
10 Johan Fornäs har i ett antal artiklar och böcker diskuterat de regressiva och pro-
gressiva dragen i den narcissistiska utvecklingen och relaterat dessa till ungdoms-
kultur, populärmusik och förändrade socialisationsformer. Den kanske mest utför-
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relationsteorin och självpsykologin studerar man t ex hur människor 
lyckas differentiera mellan själv och objekt och utveckla inre strukturer 
som ger en viss stadga åt personligheten och identiteten. Ur detta 
perspektiv handlar det inte i första hand om uppdämd libido och lös-
görandet av libidon från objekten, utan om samspelet mellan föräld-
rarna och barnet samt föräldrarnas förmåga eller oförmåga att empa-
tiskt bekräfta barnets utvecklingssträvan. 

Sedan 1970-talets slut har Heinz Kohuts självpsykologi haft ett 
stort inflytande på analyserna av såväl patologisk som normal narcis-
sism. Kohut anser att den psykoanalytiska driftsteorin utgör en bristfäl-
lig förklaringsmodell för olika typer av identitetsstörningar. Även om 
den klassiska psykoanalysen belyste och förklarade ”den skuldmedvet-
na människans” (neurotiska) problem har den avgörande brister när det 
gäller att förklara ”den tragiska människans” (narcissistiska) problem.11 
Kohut hävdar således att narcissismen har en egen utvecklingslinje. 

Utgångspunkten för Kohuts beskrivning av den narcissistiska ut-
vecklingslinjen är förekomsten av en sund exhibitionism. Barnet behö-
ver få känna sig grandiost och allsmäktigt. Om det inte får ett adekvat 
svar (spegling) på hela sin person störs denna exhibitionism och i för-
längningen kan detta leda till en fragmentering av självet. Det nar-
cissistiska utvecklingsförloppet bidrar till skapandet av två inre struktu-
rer: det grandiosa självet och den idealiserade föräldraimagon. Inne-
hållet i det grandiosa självet är storhetsfantasier av olika slag. Dessa 
fantasier omvandlas successivt till inre psykiska strukturer genom att 
föräldrarna speglar barnet och utsätter det för optimala frustrationer. 
Den idealiserade föräldraimagon utgör ett försök att bibehålla den sym-
biotiska föreningen med ett perfekt objekt. I egenskap av ett speglande 
eller idealiserat objekt utgör föräldragestalten ett självobjekt. Själv-
objektet blir en fungerande och sammanhållande del av barnets 
outvecklade själv. Barnets insikt att föräldrarna inte är ofelbara och att 
de ibland t o m är maktlösa leder emellertid till en avidealisering och 
gradvis internalisering av ett mer differentierat självobjekt. Genom 
omvandlande internaliseringar av självobjekten skapas nya strukturer, 
som ökar självets styrka, samtidigt som behovet av självobjekten 
minskar.12 

           
liga diskussionen finns i hans text ”Narcissus och det Andra. Könsordningens sär-
skiljanden och sammanfogningar” (1991).  
11 Kohut (1975, 1977/1986 och 1984/1988); Sjöbäck (1984). 
12 Se Kohut (1975 och 1977/1986) och Frimodt (1983/1985). 
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Genom att använda dessa begrepp beskriver Kohut hur individen 
successivt bygger upp inre psykiska strukturer genom att interagera 
med föräldrarna. En yttre trygghet omvandlas således till en inre trygg-
het. Barnet lär sig att uthärda det som Kohut kallar optimala frustra-
tioner. En förutsättning för att individen på ett adekvat sätt skall ge-
nomgå denna utveckling är att föräldrarna kan spegla och bekräfta sitt 
barn. Om föräldrarna har en bristande empatisk förmåga eller barnet på 
andra sätt utsätts för traumatiska frustrationer kan detta leda till en 
extremt fluktuerande självaktning och olika typer av narcissistiska 
störningar. Individen kommer att befinna sig i ett tillstånd av ständig 
objekthunger för att kunna täcka över den ”psykologiska” brist som 
uppstått. 

Vikten av att erbjuda barnet en trygg och förutsägbar omgivning 
betonas av de flesta psykoanalytiker. Erikson talar t ex om ”grundläg-
gande tillit”, Winnicott om ”good enough mothering” och ”holding”, 
Kohut om ”optimala frustrationer” etc. Även om de flesta psykoanaly-
tiker således är överens om att barnet successivt utvecklar en inre 
trygghet i form av psykiska strukturer, varierar åsikterna när det gäller 
individens möjligheter att övervinna den grundläggande bristen och 
utveckla det som Winnicott kallar ”det sanna självet”.13 Enligt Lacan 
leder detta bristtillstånd till en ständig jakt efter imaginära identifika-
tioner och fruktlösa försök att via språket fylla det eviga tomrummet 
inom människan.14 Winnicott betonar i stället människans möjlighet att 
utveckla ett mellanområde, d v s ett ”område” som varken finns inuti 
individen eller utanför i världen, utan mellan barnet och objektet.15 Han 
beskriver detta område på följande sätt: 

 
Detta mellanområde av mänskligt liv kan betraktas som om det upptog ett po-
tentiellt utrymme, som förnekade föreställningen om tomhet och skilsmässa 
mellan mor och barn och alla följdföreteelser som härstammar från detta 
fenomen. Detta potentiella utrymme varierar mycket från den ena individen till 
den andra, och dess grundval är barnets tillit till modern som upplevts under en 

           
13 Winnicott (1971) och Tudor-Sandahl (1992). Inom psykoanalysen kan man ur-
skilja en uppdelning mellan de som förutsätter att det är möjligt att uppnå ett sant 
eller äkta själv (som t ex Winnicott och Guntrip) och de som betonar det omöjliga i 
denna strävan (t ex Lacan och stora delar av den franska psykoanalysen). 
Diskussionen om autenticitet och äkthet intar även en central position inom ung-
doms- och populärkulturforskningen. Se Fornäs (1992) för en diskussion av olika 
typer av autenticitet. 
14 Lacan (1949/1989) och Reeder (1990). 
15 Winnicott (1971); jfr Ogden (1986). 

33 



THOMAS JOHANSSON 

tillräckligt lång tid vid det kritiska stadium då jaget skils från icke-jaget, när 
etablerandet av ett fristående ”själv” är i sitt första skede. (Winnicott 1971 s 
141) 

 
Även om det finns stora skillnader mellan Lacans och Winnicotts tolk-
ning av psykoanalysen finns det också vissa likheter: betonandet av 
språket och symbolerna, det kulturella skapandet och människans stän-
diga önskan att återupprätta det primär-narcissistiska paradiset.16 

Inom narcissismteorierna kan man iaktta en förskjutning från ett 
intresse för ”libidons riktning” mot en fokusering på relationen mellan 
barnet och föräldrarna (mest modern) och utvecklandet av ”inre objek-
trelationer”. Den narcissistiska utvecklingen berör därmed grund-
läggande aspekter av individens identitetsutveckling: utvecklandet av 
inre objektrelationer och ett sammanhållande själv, differentieringen av 
självobjekten, separations- och individuationsfasen etc. Detta innebär 
emellertid inte att individen utvecklar en absolut autonomi, utan 
snarare att han eller hon lär sig att relatera till och lita på sin omgivning 
samt hantera den grundläggande brist som präglar människans exi-
stentiella tillvaro. Inom den feministiska psykoanalysen och kultur-
teorin har man också betonat att det alltid rör sig om en relativ autono-
mi eller individuation.17 I ett större perspektiv handlar således den nar-
cissistiska utvecklingen om människans relation till sin sociala och kul-
turella omgivning och om hennes möjligheter att lita på att denna om-
givning är hanterlig, begriplig och meningsfull (jfr Antonovsky 1987). 
 
 
Ontologisk trygghet 
 
Författare som Christopher Lasch (1978/1982) och Richard Sennett 
(1977) har framför allt betonat de ”regressiva” och ”patologiska” as-
pekterna av narcissismen. Enligt dessa författare innebär narcissismen 
ett konstant sökande efter identitet. Ett sökande som riktas inåt mot 
           
16 Den amerikanska psykoanalytikern Thomas H Ogden utvecklar i sin bok The 
Matrix of the Mind (1986) Winnicotts resonemang om mellanområdet och symbol-
skapandet. Det finns även stora likheter mellan Winnicotts mellanområde och det 
som Charles Sanders Peirce (1990) kallar ”tredjehet”, d v s en kategori som för-
medlar relationen mellan subjekt och objekt och som är nära förknippad med 
Peirces teckenlära (semiotik). Jfr även Joachim Israels relationistiska 
socialpsykologi (1979).  
17 Chodorow (1978/1988) och Gilligan (1982/1985). 
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självet snarare än mot realiserbara mål. Dessa författare utgår med 
andra ord i sin samhälls- och karaktärsanalys från en freudiansk narcis-
sismteori och en ”pessimistisk” kulturteori. Lasch (1985 s 16) skriver t 
ex: ”Det minimala eller narcissistiska jaget är framför allt ett jag som är 
osäkert på sina egna konturer och längtar efter att antingen omskapa 
världen till sin egen avbild eller att i en lycksalig förening 
sammansmälta med sin omgivning” (jfr primär narcissism). Anthony 
Giddens (1991) har kritiserat dessa författare och menar att det finns 
stora brister i deras samhälls- och kulturanalyser. Han menar vidare att 
de gör en otillräcklig teoretisk analys av förhållandet mellan mikro- 
och makronivån samt av förutsättningarna för mänsklig handling. 

I en teoretisk narcissismanalys som betonar den gradvisa differen-
tieringen mellan självobjekten, separation och individuation och byg-
gandet av självet, kan man använda vissa av Giddens begrepp för att nå 
en större förståelse för hur den sociala och kulturella omgivningen 
inverkar på denna utveckling. Det centrala i en sådan analys av narcis-
sismen är betydelsen av en trygg, empatisk och stödjande omgivning 
och utvecklandet av vad Giddens kallar ”ontologisk trygghet”. Han an-
vänder detta begrepp för att beskriva människans grundläggande behov 
av en förutsägbar omgivning över vilken hon har en viss kontroll. 
Giddens betonar vikten av att kunna lita på att det finns en viss kon-
tinuitet och stabilitet i det otal relationer på olika nivåer som utgör indi-
videns sociala nätverk. En sådan tillit utvecklas redan i barndomen. 
Giddens utgår här från Eriksons beskrivning av det första utveck-
lingsstadiet där konflikten handlar om ”tillit” respektive ”misstro” 
(Erikson 1968/1981). Om individen inte utvecklar en tillit till sin när-
maste omgivning kommer den att upplevas som hotfull och okontrol-
lerbar. I förlängningen kan en sådan brist på tillit och en ”holding en-
vironment” leda till att individen utvecklar svåra psykotiska eller nar-
cissistiska störningar. 

Giddens menar att upprätthållandet av olika vanor och rutiner 
fungerar som ett slags försvarsmur mot existentiell ångest. Speciellt 
viktig är den grundläggande tilliten i situationer då individen genomle-
ver drastiska förändringar i sitt liv, som t ex under tonårsperioden. Den 
tillit som individen utvecklar i relation till sina föräldrar och den 
närmaste omgivningen fungerar som ”emotionell vaccination”, d v s ett 
inre stöd i farofyllda och hotande situationer. Detta kan liknas vid en 
”skyddande kokong”. De ritualer och rutiner som människor utvecklar i 
sitt vardagsliv, och som beskrivits av bl a Erving Goffman (1966), kan 
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analyseras i termer av ”coping-mekanismer” som används för att 
hantera olika mer eller mindre oväntade situationer. 

Individens biografi och identitet upprätthålls således genom den re-
gelbundna interaktionen med andra i vardagslivet och genom utveck-
landet av olika rutiner, ritualer och beteenden. En persons identitet är 
emellertid inte lokaliserad i beteendet eller i de andras reaktioner, utan i 
hans eller hennes reflexiva förmåga att skapa en berättelse om sig själv 
där olika händelser kontinuerligt integreras och blir till en del av 
individens biografi. 

 
A stable sense of self-identity presupposes the other elements of ontological 
security – an acceptance of the reality of things and others – but it is not 
directly derivable from them. Like the other existential dimensions of 
ontological security, feelings of self-identity are both robust and fragile. 
Fragile, because the biography the individual reflexively holds in mind is only 
one ”story” among many other potential stories that could be told about her 
development as self; robust, because a sense of self-identity is often securely 
enough held to weather major tensions or transitions in the social 
environments within which the person moves. (Giddens 1991 s 55) 

 
Den senmoderna miljön innebär bl a ökade valmöjligheter när det gäl-
ler livsstil, smak, utformandet av relationer och livsplaner. Detta sätter 
också en större press på individen och leder till en ökad narcissistisk 
sårbarhet (jfr Ziehe 1989). Individen kan aldrig helt eliminera den 
grundläggande upplevelsen av ett bristtillstånd. I en ständigt förän-
derlig omgivning kan han eller hon aldrig vara helt säker på att erhålla 
den bekräftelse och spegling som behövs för att bibehålla en nå-
gorlunda fast identitet. Individen ställs ständigt inför nya valsituationer 
och risker, vilket ställer stora krav på det reflexiva organiserandet av 
intryck, upplevelser och händelser. Även om individen har utvecklat en 
förmåga till inre differentiering och ”mogna” objektrelationer innebär 
inte detta att den narcissistiska utvecklingen är färdig eller att 
identitetsarbetet är avslutat. Det är inte enbart föräldrarna som speglar 
och ”lär” individen att lita på sin omgivning; individen utvecklar också 
en narcissistisk relation till själva omgivningen, språket och ”struk-
turerna”. Vi speglar oss ständigt i en omgivning som är någorlunda för-
utsägbar och kontrollerbar. Vår identitetsuppfattning är intimt samman-
kopplad med denna omgivning och de relationer vi ständigt utvecklar 
och förnyar. Om man ska förstå den narcissistiska utvecklingen måste 
man därför utveckla en socialpsykologisk teori om denna relation. 
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Fortsättningsvis kommer jag att antyda hur man kan utveckla en sådan 
teoretisk ansats. 
 
Symbolisk demokratisering 
 
Den klassiska freudianska narcissismteorin präglas i stor utsträckning 
av en bristfälligt utvecklad kunskap om hur relationen mellan barnet 
och föräldrarna påverkar uppkomsten och utvecklingen av narcissismen 
(Stern 1985/1991). Denna brist har tyvärr också i allt för stor ut-
sträckning präglat debatten och diskussionen om modernitet och narcis-
sism.18 Den narcissistiska utvecklingen är nära sammankopplad med 
barnets ökade tillit till sin närmaste omgivning och dess möjligheter att 
kommunicera med andra människor. Utvecklandet av ett reflexivt 
självmedvetande och en begynnande identitet äger rum i en social och 
kulturell kontext. Barnet speglar sig inte enbart i föräldrarnas 
responser, blickar och leenden, utan även i den bekräftelse det erhåller i 
form av språklig gemenskap och möjligheter att förstå och påverka sin 
sociala, kulturella och materiella omgivning. 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är det intressant att studera den 
narcissistiska utvecklingen i relation till specifika symboliska fält och 
konkreta sociala situationer. På samma sätt som barnet lär sig att lita på 
”the holding environment”, d v s föräldrarnas förmåga att härbärgera 
barnets känslor och möta dess utvecklingssträvan på ett positivt sätt, lär 
det sig också att lita på språket, kulturella koder, sociala ritualer och 
tingens relativa beständighet. Individen är genom sin habitus och de 
roller han eller hon ”spelar” djupt förankrad i den sociala och kulturella 
miljön. Men på samma sätt som barnet utsätts för frustrationer och 
bristsituationer i relation till sina primära vårdnadshavare, utsätts det 
också för besvikelser, risker och bristsituationer i relation till den 
närmaste symboliska och sociala omgivningen. Barnet utvecklar därför 
olika typer av försvar och skyddande mekanismer. 

Tesen om den ökade omfattningen av narcissistiska personlighets-
störningar är nära relaterad till analyser av det senmoderna samhället. 
De relativt snabba förändringarna av symboliska koder, sociala miljöer, 
roller, värden, normer och attityder leder till en ökad känsla av 
otrygghet och ”hemlöshet”. På samma sätt som det bildas inre objektre-
lationer och självobjekt utvecklas det också en inre tillit till den sociala 

           
18 Se t ex Lasch (1978/1982 och 1985) eller Frosh (1991). 
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och kulturella omgivningen (jfr Giddens’ struktureringsteori). Dessa 
inre strukturer skapas och förändras ständigt i relation till omgivningen. 
En omgivning som förändras drastiskt och där individen plötsligt 
berövas den trygghet som ett någorlunda stabilt socialt fält eller en 
väldefinierad social situation utgör leder ofta till sociala störningar i 
självet. Detta aktiverar de djupare narcissistiska strukturer som Kohut 
benämner det grandiosa självet och det idealiserade självobjektet, vilket 
leder till objekthunger och störningar i självbilden. I sin förlängning 
kan detta bidra till utvecklandet av det man inom psykiatrin kallar 
reaktiva tillstånd, men som i själva verket utgör en grundläggande 
aspekt av människans existentiella och sociala villkor. 

 För att illustrera mina resonemang ska jag kortfattat diskutera två 
olika hot mot den narcissistiska jämvikten: (a) förändringar i den 
symboliska miljön och (b) förändringar av det sociala samspelets rituel-
la element. Dessa båda hot är nära förknippade med mer omfattande 
sociala och symboliska förändringar i det senmoderna samhället.19 

 I samtida ungdomskultur kombinerar man olika stilar, smaker och 
artefakter och skapar effektfulla livsstilar och ”postmoderna collage”.20 
Postmodernismens analyser talar om en ”ytlig kultur” (depthless 
culture), om ”identitetsspel” och en decentrering av jaget, en 
upplösning av olika gränser och sociala kategorier och en långt driven 
estetisering av vardagslivet.21 Det man ofta saknar i denna form av 
teoretiserande är en mer djupgående analys av hur estetiseringen av 
vardagslivet tar sig uttryck i olika sociala och kulturella kontexter. Här 
kan man ha stor nytta av Mike Featherstones analyser av sambandet 
mellan postmodernismen och de sociala strata han kallar de nya 
kulturförmedlarna. Dessa består av sådana yrkeskategorier som har till 
sin uppgift att skapa nya moden och smakinriktningar (designer, 
journalister, regissörer och konstnärer). De är ständigt på jakt efter nya 
kulturella produkter och upplevelser och är engagerade i produktionen 
av populära pedagogiker och vägledningar i levnadssätt och livsstilar.22 
Estetiseringen av vardagslivet och nedbrytandet av olika kulturella 
gränser måste analyseras i relation till dessa grupper som sprider nya 
kulturella definitioner och sensationer. 

           
19 Se bl a Featherstone (1991a), Frosh (1991), Fornäs (1992) och Reimer (1992). 
20 Hebdige (1979) och Ziehe (1989). 
21 Se bl a Jameson (1991) och Dahl (1992). 
22 Featherstone (1991a) och Johansson (1992). 
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I Pierre Bourdieus termer är det inom det sociala rummet och de 
olika symboliska fälten som individens identitet och livsstil formas 
(Bourdieu 1979/1984, 1992 och 1993). Ett fält definieras genom att 
man bestämmer vilka intressen, kapitalformer, aktörer och relationer 
som är specifika för fältet. ”För att ett fält skall fungera krävs dels 
insatser, dels människor som är beredda att spela spelet och som har en 
habitus som innefattar både kunskap om och erkännande av spelets 
inneboende lagar, dess insatser etc” (Bourdieu 1992 s 42). Det är när 
man studerar identitetsspel och förekomsten av ”postmoderna collage” 
inom ett specifikt fält som det är möjligt att nå en djupare förståelse för 
hur identiteten, narcissismen och livsstilen förändras och formas. 

Individerna är genom sin habitus förankrade i olika fält och erhåller 
därmed en specifik position inom dessa. Habitus ger tillgång till 
symboliska koder, kroppsspråk, gester, stil, smak etc och definierar 
relationen mellan olika individer. Individen erhåller i samspel med 
andra individer inom samma fält en ständig bekräftelse på sin status 
och identitet. Detta skapar en form av ontologisk trygghet och bidrar 
till att individen får narcissistisk tillfredsställelse. Drastiska för-
ändringar inom fältet och snabba förskjutningar med avseende på de 
positioner som individerna tillförsäkras genom sina kulturella pre-
ferenser kan därför leda till en ökad narcissistisk sårbarhet. 

Den amerikanske kultursociologen Stuart Ewen har myntat ett i 
detta sammanhang brukbart begrepp – ”symbolisk demokratisering” – 
som han använder för att försöka förstå hur relationen mellan de sym-
boliska koderna och referenten, d v s den sociala och materiella ”verk-
ligheten”, har förändrats i det senmoderna samhället.23 Kortfattat 
innebär Ewens tes att sådana symboler som tidigare var kopplade till 
status, makt och det goda livet, nu har lösgjorts från sina tidigare re-
ferenter och blivit tillgängliga för i princip alla medborgare. Denna 
symboliska demokratiseringsprocess korresponderar inte nödvändigtvis 
med en reell ekonomisk och politisk demokratiseringsprocess. Ewen 
talar därför om en illusorisk transcendens av klass och status. De 
kollapsande distinktionerna mellan populär- och finkultur och den 
progredierande estetiseringen av vardagslivet kan därför delvis förstås i 
termer av en symbolisk demokratisering. Dessa förändringar är 
emellertid inte enbart imaginära, utan har även en effekt på maktförhål-
landen och relationer mellan olika aktörer inom de symboliska fälten. 
Detta leder till en förvirring inte minst när det gäller de reella 
           
23 Ewen (1988) och Johansson & Miegel (1992). 
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maktförhållandena och identitetspositionerna. Graden och utbredningen 
av den symboliska demokratiseringsprocessen varierar förmodligen 
mellan olika fält och sociala skikt i samhället (Featherstone 1991a). 
Dessa effekter måste därför studeras inom specifika fält och relateras 
till mer konkreta sociala och kulturella processer. Därefter kan graden 
av symbolisk förvirring relateras till självpatologier (Kohut), identitets-
kriser (Erikson), patologisk narcissism (Kernberg) och jaginskränk-
ningar (Anna Freud). På detta sätt kan man påbörja utvecklandet av en 
socialpsykologisk och kulturteoretisk förklaring till dessa tillstånd. 
 
 
Jaget och kroppen 
 
Den amerikanske socialpsykologen Erving Goffman har i en rad texter 
analyserat ”presentationen av jaget i vardagslivet”.24 I hans analyser 
står den sociala situationen, interaktionen, ”spelet”, normerna, kroppen, 
ansiktet, blickarna och den rituella ordningen i centrum. Under 
samspelet med andra förväntas individen äga vissa attribut, egenskaper, 
upplysningar etc som sammantaget utgör en konsekvent enhet och 
lämpar sig i en viss social situation. Individen projicerar sedan detta jag 
i samspelet med andra individer och gör anspråk på att accepteras av 
dessa. När en individs projicerade jag på ett eller annat sätt hotas under 
samspelet kan han agera på olika sätt för att skydda sig och undertrycka 
tecken på skam och bryderi. Vid de tillfällen då individen misslyckas 
med att upprätthålla en social mask och stil skapas ofta skamkänslor 
och den narcissistiska jämvikten hotas. Det finns således ett intimt 
samband mellan förmågan att upprätthålla det sociala spelet, narcissism 
och utvecklandet av skamkänslor (Kinston 1983). 

Individer strävar hela tiden efter att upprätthålla en funktionell jäm-
vikt i samspelet med andra och att bevara sin fattning. Strävan efter 
jämvikt spelar en viktig roll i kommunikationen. Denna strävan ga-
ranterar att de närvarande kommer att anpassa sig till de rådande 
reglerna för social samvaro och att självbehärskning och stil kommer 
att upprätthållas. Individen strävar således hela tiden efter att fullgöra 
sina sociala förpliktelser och att undvika alltför många ”bristfälliga” 
relationer som förorsakar honom eller henne obehag. Om individen ska 

           
24 Se Goffman (1961/1970 och 1966); jfr Denzin (1992). 
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kunna spela det sociala spelet på ett adekvat sätt måste jaget behandlas 
med tillbörlig respekt och rituell omsorg. 
 

Det är precis lika viktigt att inse att om individen skall kunna spela detta slags 
heliga spel, då måste också spelplatsen lämpa sig för det. Omgivningen måste 
garantera att individen visas respekt och inte behöver betala ett alltför högt pris 
för att handla välskickat. De sedvänjor som ger uttryck för vördnad och skick 
måste vara institutionaliserade så att individen kan projicera ett livsdugligt, 
heligt jag och fortsätta spelet på den rätta rituella grunden. En omgivning är 
sålunda, uttryckt i aktivitetens ceremoniella komponent, en plats där det är lätt 
eller svårt att spela det rituella spelet att ha ett jag. (Goffman 1961/1970 s 84) 

 
I Behavior in public places (1966) analyserar Goffman mer i detalj hur 
individen presenterar sig i vardagslivet och hur han/hon på olika sätt 
skyddar sig i känsliga situationer. Den individ som inträder i olika 
sociala situationer bär på en social fasad (personal front), d v s en kläd-
stil, make-up, frisyr och andra typer av estetiska dekorationer. Det finns 
mängder av mer eller mindre synliga sociala regler och normer som 
reglerar det sociala samspelet i olika situationer. För att individen ska 
kunna undvika att bli kränkt eller hotad måste han eller hon ha 
möjlighet att skydda sitt jag. Individen kan bl a försvara sig mot hot 
genom att använda involveringsskydd (involvement shields), d v s hitta 
olika platser där man kan dölja sig och ägna sig åt vissa mindre 
passande aktiviteter. Detta blir ett sätt att kringgå de ”strängare” regler 
som sätter ramarna för beteendet i en viss social situation. 

En central del av Goffmans analys handlar om hur individen kan 
”bevara ansiktet” i olika situationer. ”Samtidigt som en persons sociala 
ansikte kan vara hans mest personliga egendom och centrum för hans 
trygghet och glädje, är det dock bara ett lån till honom från samhällets 
sida” (Goffman 1961/1970 s 15). Genom olika typer av ”ansiktsbeva-
rande” aktiviteter kan således en person motverka händelser vilkas 
symboliska följder hotar ansiktet och i förlängningen självkänslan (och 
den narcissistiska balansen). En viktig aspekt av denna aktivitet är 
självbehärskningen, d v s personens kontroll av sin förlägenhet och 
förmåga att upprätthålla en yttre fasad. 

I det senmoderna samhället har kraven på en korrekt och acceptabel 
presentation av jaget i vardagslivet ökat (jfr Featherstone 1991a och b). 
Disciplin och hedonism betraktas inte längre som motsatta fenomen, 
utan snarare som komplementära. Den ständiga produktionen av bilder 
och kroppsideal gör individen mer medveten om det yttre beteendet, 
kroppen och utseendet (”the look”). En central ekvation inom konsum-
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tionskulturen lyder följaktligen: ungdom=skönhet=hälsa (Featherstone 
1991b). Inom konsumtionskulturen, som enligt Featherstone också 
sammanfaller med den ”narcissistiska kulturen”, ställs allt högre krav 
på vad Goffman kallar ”det uppträdande jaget”. Personligheten blir allt 
intimare sammankopplad med individens förmåga att framställa sitt jag 
och sin kropp på ett ”vinnande sätt” (Turner 1992). Enligt Featherstone 
kan vi iaktta en ökande disciplinering av kroppen och uppkomsten av 
en kalkylerande hedonism. Njutning och disciplinering blir med andra 
ord alltmer sammankopplade.25 

Goffmans beskrivning av presentationen av jaget i vardagslivet och 
olika sätt att skydda sig och uppträda är samtidigt en analys av 
människans förmåga att upprätthålla en positiv självbild och en någor-
lunda sammanhållen bild av jaget eller självet. Enligt detta synsätt är 
emellertid individens förmåga att upprätthålla en sådan bild avhängig 
den rituella grunden för samspelet i olika sociala kontexter (se även 
Asplund 1987a och b). Man kan här tänka sig sociala situationer och 
platser där jaget är speciellt utsatt och oskyddat, som t ex anställnings-
intervjun, styrketräningshallen, badhuset, diskoteket och workout-loka-
len. I dessa sociala situationer är individen ofta avklädd och omgiven 
av speglar; ständigt påmind om hur hans eller hennes kropp ter sig i 
jämförelse med andras och tvingad att på ett eller annat sätt relatera sig 
till de normer och ideal som råder i den specifika sociala situationen 
och i samhället. De ökade kraven på disciplinerad självpresentation 
leder i förlängningen till ökade risker för narcissistiska kränkningar. 
Det är med andra ord inte enbart de inre objektrelationerna och 
representationerna som avgör om individen utvecklar ”narcissistiska 
störningar”, utan även de specifika krav och normer som råder i sociala 
situationer. Johan Asplund uttrycker detta på följande sätt: ”Vår 
identitet sammanhänger med vårt vardagsliv. Störningar av vårt var-
dagsliv medför störningar av vår identitet. Det är i vardagslivet vi är 
’oss själva’” (1987b s 134). För att förstå individens narcissistiska 
utveckling måste man därför studera de rituella grunderna för pre-
sentationen av jaget i vardagslivet. 

I detta sammanhang är givetvis den teoretiska diskussionen om 
livsstilar och livsstilsfält central. Även om man kan påvisa ganska dra-
matiska kulturella förändringar i det senmoderna samhället är det inte 
desto mindre viktigt att föra fram en balanserad bild av dessa föränd-
ringar. Ett antal svenska livsstilsstudier visar t ex att sådana faktorer 
           
25 Se också Reimer (1989) och Featherstone (1991b). 
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som klassbakgrund, utbildning och kön i stor utsträckning fortfarande 
strukturerar livsstilsfältet.26 Det verkar således som om förutsättningar-
na för att välja livsstil fortfarande är tämligen strukturerade i det sociala 
rummet. Detta innebär emellertid inte att alla livsstilar är determinerade 
av olika strukturella och positionella faktorer. Det verkar rimligt att 
anta att det faktiskt finns ett ökat utrymme för individen att välja 
livsstil, men detta ökade utrymme bör studeras i en social och kulturell 
kontext (Johansson 1993a). Det är inte så att individen ”lämnar” den 
kulturella och sociala habitus som hans eller hennes uppväxtvillkor har 
bidragit till att utforma ”bakom sig”, utan snarare så att individen i 
samband med nya influenser och upplevelser omformar och förändrar 
sin habitus. 

Goffmans analyser skapar en medvetenhet om vad som händer när 
individen reflekterar över de sociala strukturerna och när han eller hon 
bryter mot de implicita regler som ”styr” vårt handlande. Även om 
vardagslivet i viss utsträckning är ”strukturerat”, finns det stora om-
råden av den senmoderna ”vardagsterrängen” som är svagt struktu-
rerade och som skapar ett stort utrymme för en mer förutsättningslös 
social interaktion. Detta kan också leda till en ökad narcissistisk 
sårbarhet och ett ökat behov av att skydda sitt själv. 
 
 
Narcissism, identitet och regression  
 
Syftet med denna framställning har varit att kritisera vissa tendenser 
inom den forskning som behandlar den narcissistiska utvecklingen. 
Min tes är att den narcissistiska utvecklingen inte i första hand handlar 
om regressiva tendenser och en längtan efter att sammansmälta med 
den arkaiska modern, utan snarare om utvecklandet av ett själv och en 
identitet. Jag menar att man här kan tala om en ”relationistisk vänd-
ning” i synen på narcissism. I en relationistisk analys av narcissismen 
inriktar man sig inte på libidons riktning, den oceaniska känslan av 
sammansmältning, regression etc, utan i stället på differentieringen av 
de inre psykiska strukturerna, känslan av ett begynnande själv och 
tecken på intersubjektiv relatering. 

Den amerikanske spädbarnsforskaren Daniel Stern (1985/1991) 
hävdar att upplevelser av att uppgå i eller sammansmälta med någon 

           
26 Johansson & Miegel (1992) och Reimer (1992). 
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annan är sekundära till och beroende av att det redan existerar en käns-
la av själv och annan. Upplevelsen av att ”gå upp i någon” och sam-
mansmälta med denne är således enbart möjlig om man först har format 
ett begynnande själv. Stern är kritisk gentemot den dominerande psy-
koanalytiska ”sanningen” att det skulle existera en tidig odifferentierad 
symbiosliknande fas. Han menar i stället att barnets utveckling redan 
från början karakteriseras av bildandet av ett kärnsjälv och intersub-
jektivitet. Enligt Stern är känslan av ett kärnsjälv alltid i potentiell fara 
då det handlar om ett dynamiskt och fluktuerande jämviktstillstånd. 
Sådana störningar i självet är något vi dagligen måste leva med. Det 
finns med andra ord syntetiserande och fragmenterande krafter som 
ständigt påverkar våra möjligheter att upprätthålla ett psykiskt jäm-
viktstillstånd.27 

Utifrån dessa resonemang är det också rimligt att tänka sig en vida-
reutveckling av narcissismteorin i riktning mot en mer socialpsykolo-
gisk ansats. Utifrån teoretiker som Giddens, Ewen, Goffman och 
Featherstone kan man skissera några huvuddrag i en sådan teori. En 
grundläggande tanke är att den narcissistiska utvecklingen inte enbart 
är relaterad till relationen med de primära vårdnadshavarna, utan även 
till hela den sociala och kulturella miljö som omger barnet. Barnet är 
deltagare inte bara i ett interpersonellt fält, utan även i ett större socialt 
och kulturellt fält. Vidare bildas och utvecklas jaget genom 
interaktionen med andra individer i olika sociala situationer. Centralt i 
detta sammanhang är begreppet ontologisk trygghet. Strukturerna 
existerar inte enbart utanför individen och de är inte heller enbart be-
gränsande faktorer. Individerna är ständigt involverade i olika sociala 
och kulturella sammanhang och det är enbart i relation till dessa som 
identitetsutveckling, narcissism och livsstilsval kan begripliggöras (Jo-
hansson 1993a och b). 

Om vi vill försöka förstå ungdomars uppväxtvillkor och de svårig-
heter de stöter på under sin utveckling till vuxna måste vi därför 
studera hur störningar i självet kan relateras till olika sociala och kultu-
rella villkor i de livssammanhang där ungdomar agerar och utvecklas. 

           
27 Även om Sterns teoretiska antaganden är mycket omdebatterade utgör de en 
spännande utgångspunkt för en diskussion av olika ”psykoanalytiska sanningar”. 
Om Stern skulle ha ”rätt” innebär det stora revideringar av den psykoanalytiska 
teoribildningen. Sterns resonemang har också stora likheter med Kohuts 
självpsykologi, som ju i själva verket utgör en långtgående kritik av den 
traditionella psykoanalysen.  
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När vi diskuterar narcissismen berör vi centrala frågor som rör 
människors livsvillkor och behov av grundläggande trygghet samt för-
måga att orientera sig och skapa mening i tillvaron. Narcissismen 
handlar i stor utsträckning om besvikelsen över att aldrig nå fram till 
denna trygghet. Det handlar med andra ord om begäret och människans 
grundläggande existentiella livsvillkor.  

Narkissos fixeras som vi vet vid sin spegelbild, och varje gång han söker nå 
den – så upplöses den och försvinner. Hans händers försök att omsluta den 
leder bara till att den omvandlas till Intet. Narkissos kan bara följa efter in i 
Intet, eftersom han inte kan frigöra sig från bilden. Samtidigt blir denna 
perfekta och orörliga bild en helig konstruktion som aldrig får förändras, en 
magisk amulett som ska skydda mot det totala sammanbrottet. (Igra 1990 s 99) 

 
I stället för att fånga människans egoism eller en kylig och beräknad 
människotyp, anser jag att myten om Narkissos handlar om människans 
existensvillkor och eviga strävan efter identitet och behov av att 
strukturera sin tillvaro och sitt liv. I sin förlängning kan narcissismen 
givetvis leda till ett behov av att kontrollera omgivningen och tenden-
ser till att förneka och avbryta det kränkande umgänget med en värld 
som uppfattas existera ”oberoende” av individens önskningar och be-
hov, men det grundläggande behovet av trygghet och bekräftelse utgör 
samtidigt livsnödvändiga mekanismer. De narcissistiska mekanismerna 
handlar om hur individen hanterar en bristsituation. Denna brist är 
enligt min mening inte enbart något som kommer ur relationen till de 
primära vårdarna eller som uppstår då barnet kastas ut ur paradiset 
(symbiosen med modern), utan snarare något som ständigt re-
produceras i relation till en föränderlig och instabil omgivning. Dröm-
men om ett oceaniskt tillstånd, ett ursprungligt paradis, handlar kanske 
i själva verket om människans eviga strävan efter att uppnå lindring i 
sitt lidande och från den ångest som föds ur livets grundläggande 
villkor. 
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Hedvig Ekerwald 

He-Man, hästarna och 
ungdomssexologin 
 
 
 
 
 
Vid vilken ålder hade man första samlaget? Med vem skedde det och i 
vilken situation? Använde man preventivmedel? Det har varit de vanli-
gaste frågorna för den ungdomssexologiska forskningen. Tonårsgravi-
diteter och sexuellt överförbara sjukdomar har varit problem som 
motiverat forskningen. 

När jag tagit del av denna forskning har jag upptäckt något som 
inte setts som ett problem av forskarna (se exempelvis Edgardh 1992, 
Lewin & Helmius 1983 och Træen 1993): det är en påtaglig skillnad 
mellan pojkar och flickor vad gäller sexuell lust och tillfredsställelse. 
Då jag utgår från det obevisade påståendet att kvinnor är försedda med 
lika stor sexuell drift som män blir det ett vetenskapligt problem varför 
flickor ”inte vill”. Kan det vara så som sexologen Gisela Helmius 
uttrycker saken, att flickor ofta hamnar ”i ett interaktionsmönster där 
kärlek byts mot sex” (Helmius 1993b s 28), flickan får kärleken och 
pojken sexualiteten. Om denna tendens finns, varför har det inte setts 
som ett forskningsproblem? 

Låt oss se på skillnaden i tillfredsställelse. Den senaste stora under-
sökningen i Sverige om ungdomars sexualitet är SAM 73-90, en enkät-
undersökning med 1 900 ungdomar födda 1973 och undersökta som 
sjuttonåringar år 1990 (Edgardh 1992). Svarsfrekvensen är 89 procent 
för gymnasieungdomen och 46 procent för den tiondel som står utanför 
gymnasiet. Av dessa sjuttonåringar har 60 procent haft samlag och 
alltså 40 procent inte haft det. Av de samlagserfarna har en tiondel bara 
varit med om ett enda samlag. Vanligast är erfarenheten bland flickor 
på de yrkesförberedande gymnasielinjerna (y-linjerna, där ungefär 
hälften av alla ungdomar går), näst vanligast bland pojkar på samma 
linjer, sedan kommer flickorna på de studieförberedande linjerna (s-lin-
jerna) medan pojkarna på s-linjerna har minst erfarenhet. Denna skill-
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nad i erfarenhet överensstämmer med den som fanns mellan yrkes-
arbetande och studerande ungdom innan gymnasieskolan byggdes ut. 

Som tecken på sexuell tillfredsställelse ska jag här använda orgas-
men. Det har förut varit vanligare att man frågar lite vagt som Hans 
Zetterberg gjorde i den stora riksrepresentativa sexologiska undersök-
ningen 1967 (Zetterberg 1969): ”Hur var Ert senaste samlag?”, med 
fem svarsrutor graderade från ”Mycket tillfredsställande” till ”Mycket 
otillfredsställande”. Har man då ”fått” kärlek kan man tycka att samla-
get varit mycket tillfredsställande trots att man inte blivit sexuellt till-
fredsställd i fysiologisk mening. Just för mitt syfte här är denna distink-
tion viktig. 

Orgasm kan man få av både hetero- eller homosexuell samvarosex 
och ensamsex eller onani. Av ungdomarna i SAM 73-90 med samlags-
erfarenhet har 90 procent av pojkarna och 65 procent av flickorna fått 
orgasm (för flickornas del motsvarar det 39 procent av alla flickor, 
siffran för pojkar framgår inte). Av pojkar på s-linjerna, uppger 92 
procent att de onanerat, motsvarande andel av pojkarna på y-linjerna är 
84 procent. Av flickorna är det en betydligt mindre andel som uppger 
sig ha onanerat, 65 procent. Onani leder för pojkarna till orgasm medan 
det för flickorna bara gör det i 40 procent av fallen som prövat, något 
som motsvarar en fjärdedel av alla flickor. 

SAM 73-90 visar som sagt att andelen pojkar som haft samlag är 
större på y-linjerna än på s-linjerna, något som kan förklara att det är 
färre som onanerar på y-linjerna. Därför är antagligen andelarna som 
onanerat eller haft samlag bland pojkarna delvis ej överlappande, något 
som för med sig att troligen över 90 procent av pojkarna fått orgasm. 
Så är inte fallet för flickorna. Enligt tidigare undersökningar är onani 
betydligt vanligare bland flickor som redan har erfarenhet av samlag än 
bland dem som inte har det (andelen ”en tredjedel av alla” växer till 
”två tredjedelar av de som haft samlag”, Lewin & Helmius 1983 s 
217). Därför går det inte för flickornas del att addera dem som fått 
orgasm genom samlag med dem som fått det genom onani. 

Sammanfattningsvis torde det vara en dubbelt så stor andel pojkar 
(nästan alla) än flickor (färre än hälften) som har fått orgasm vid 
sjutton års ålder. 

I stället för att se flickornas bristande sexuella tillfredsställelse som 
ett problem värt att undersöka har man utgått från det som ett faktum 
som inte är värt att problematisera. Man har tvärtom nästan förutsatt att 
flickor ”inte vill”. Den syn som låg till grund för femtiotalets sexual-
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upplysning för ungdomar var att pojkar ”vill” men flickor ”inte vill” 
och hur ska vi då hjälpa flickorna? Idag är kvinnans sexualitet betydligt 
mer tillåten men ändå är sexualupplysningen framför allt inriktad på 
problemen med oönskade havandeskap och sexuellt överförda 
sjukdomar, inte på bristande lust. 

Bland kvinnoforskare har det skrivits mycket om kvinnans återhåll-
na sexualitet (se exempelvis Dworkin 1988, Ehrenreich m fl 
1986/1987, Ejlersen 1969, Hite 1976 och Koedt 1970). Men bland ung-
domssexologerna har det faktum att flickors sexuella njutning är 
mindre vanlig än pojkars aldrig problematiserats. Detta ska här diskute-
ras genom en kritik av den största ungdomssexologiska undersökning-
en i Sverige, Bo Lewins och Gisela Helmius’ Ungdom och sexualitet. 
En sociologisk studie av ungdomars sexuella föreställningar och 
erfarenheter från 1983. Jag hävdar att den bygger på det perspektiv 
som en sjuttonårig pojke kan tänkas ha, och att det perspektivet osyn-
liggör problem som har att göra med flickors sexuella villkor. Men 
innan jag kommer in på deras undersökning ska jag vidga synen på 
ungdomars sexualitet genom att diskutera hur ungdomar påverkats kul-
turellt genom sin uppväxt. Jag ger två exempel, dels leksaker från den 
tid då dagens ungdom var barn, nämligen He-Man och My Little Pony, 
dels ungdomarnas lektyr under ungdomsåren, dagens flick- och 
herrtidningar. Hur dessa produkter kan tänkas påverka ungdomarnas 
sexualitet antyds bara. Syftet är i stället att visa att skillnaderna i de 
kulturer flickor och pojkar växer upp i är avsevärda. Kulturen avgör 
vad man tycker är viktigt, värdefullt och naturligt. De kommersiella 
produkter som analyseras är en viktig del av den omgivning som ger 
dagens ungdomar deras kultur. Självklart är att varje individ har sin 
unika blandning av kulturella element från de dominerande mans- och 
kvinnokulturerna och från upproriska subkulturer. 

Innan jag går vidare ska jag göra en självkritisk anmärkning. Denna 
text bygger på att sexuell upphetsning och tillfredsställelse är bland det 
skönaste vi kan uppleva.1 Den förutsättningen har kritiserats från 
feministiskt håll. Germaine Greer beskriver i ett samhällskritiskt och 
mycket roligt kapitel i sin bok Sexualitet och öde en ny religion som 
blivit något av ett opium för folket, nämligen ”läran om orgasmen”. 
Hon skriver om det banaliserade sexlivet i vårt samhälle, om hur 
kvinnans diffusare och varaktigare sensualism omvandlas till en kli-
           
1 Ett tack till Karin Bishop Bondestam, Magdalena Czaplicka, Gisela Helmius, 
Stina Jeffner och Eva Lundgren för värdefulla kommentarer till min artikel. 
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toriscentrerad avbild av manlig sexualitet och hon ställer samhällen där 
människorna njuter av barn mot de modernt västerländska för vilka 
gäller att ”om all glädje över barn har gått förlorad finns bara orgasmen 
kvar”. I detta orgasmfixerade samhälle anses den kvinna beundransvärd 
som ställer krav på ”allsköns bisarra och tröttande procedurer” för att 
nå målet att bli sexuellt tillfredsställd, medan ”den kvinna som inte 
känner sig besviken och som lugnt faller i sömn ’otillfredsställd’ 
däremot [är] oförbätterlig” (Greer 1984 s 205).2 

En sista anmärkning före analysen. Denna artikel bygger på förut-
sättningen att sexualiteten är en social konstruktion.3 De mest fysiolo-
giska reaktioner är kulturellt uppkomna och inlärda och det går aldrig 
att härleda en ”naturlig” sexualitet ur den kulturellt formade sexualitet 
vi här ser. Åter kan Gisela Helmius citeras: ”varhelst två människor är 
tillsammans sexuellt är samhället med som tredje part” (Helmius 1993b 
s 26). Likaså är det som uppfattas som ”kvinnligt” och ”manligt” soci-
ala konstruktioner. När orden förekommer här i texten bör de därför 
tänkas omgivna med citationstecken. 

 
 

He-Man mot My Little Pony 
 
Av åttiotalets barn, dagens tonåringar, kunde inte så sällan pojkarna ses 
i pojkklädsel med cowboy-bälte och pistoler, tuffa som bara sjutton, 
och flickorna ses i flickklädsel med spetsunderkjolar, halsband, arm-

           
2 Ytterligare ett exempel på Greers kritiska syn kan ges, ett absurt exempel där barn 
sätts mot sexuell tillfredsställelse och där hon inte dragit sig för att jämföra männis-
kor med katter: ”Men det som först väckte mina misstankar var faktiskt mina 
kattors beteende – de grät ömkligt när det var dags för den gruppvåldtäkt som 
katters parning är, och de spann oupphörligt medan de födde sina ungar, också när 
värkarna uppenbarligen var svåra, och de fortsatte att spinna under hela den tid 
ungarna diade, ända tills de var avvanda. Den segrande hankatten hade kanske nöje 
av sin korta ejakulation, men kattorna spann i åtta veckor” (Greer 1984 s 224). 
3 Jag är kritisk mot begreppet ”social konstruktion” då ordet ”konstruktion” inbe-
griper något avsett, åsyftat eller medvetet planerat. Jag menar att det som vuxit 
fram medelst sociala mekanismer är ett resultat av en kombination av avsedda och 
icke avsedda händelser. Latinets ”konstruere” betyder ”stapla upp, bygga upp, 
samla” och i den svenska användningen av ”konstruktion” finns betydelserna 
”plan” och ”ritning”. Begreppet har, menar jag, en voluntaristisk snedvridenhet i 
postmodernismen med traditioner bakåt till Berger och Luckmans klassiska 
reaktion mot positivismen (Berger & Luckman 1966). Jag använder det ändå då det 
tillhör gängse språkbruk.  
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band och hårsnoddar. Ofta lekte flickorna då med My Little Pony, och 
pojkarna med He-Man och hans vänner. My Little Pony är en serie 
kvinnliga plasthästar med man och svans som går att kamma.4 De är 
barnsligt gulliga och verkar könlösa både i sin form och sitt utseende. 
Deras namn har förstavelsen ”Baby” såsom Baby Moondancer. Häs-
tarna har flickkulturens favoriserade pastellfärger, ofta ljusblått och 
skärt. He-Man och hans vänner är plastdockor i ungefär samma storlek 
som ponnyhästarna men påtagligt manliga eller kvinnliga i sina former, 
de har mycket muskler och färgerna svart och brunt är vanliga. De har 
olika mekanismer i sig, en av figurerna kan t ex räcka ut en lång 
ödletunga om man vrider ett hjul på dess rygg. 

Till dessa leksaker utgavs seriehäften. Vi ska titta närmare på två 
av dessa och se vad skaparna av dessa kommersiella produkter tänker 
sig ska tilltala nutidens pojkar och flickor. Vad dras pojkar och flickor 
till? Det ena häftet är Masters of the Universe (1983), utgivet av Panini 
som album att samla klistermärken i. Det innehåller åtta äventyr på 36 
sidor, d v s i snitt 4,5 sidor per äventyr. Det andra är My Little Pony. 
Ponny-äventyr för flickor! (1987), utgivet av Serieförlaget. Det 
innehåller elva äventyr på 32 sidor, d v s i snitt 3 sidor per äventyr. 
Häftena är varandras motsatser. De är mycket tydliga uttryck för 
samhällets skilda könskulturer. 

Händelseförloppen i pojktidningen om He-Man är många och dra-
matiska, i flicktidningen händer det däremot inte mycket.5 Pojktidning-
en kännetecknas av action, folk som slåss och jagar varandra, i flick-
tidningen äter man mat och förtrollas. Monster, bestar, klippor, sten-
block, sprickor och klyftor är viktiga för He-Man, medan regnbågen, 
vattenfall, moln och blommor spelar stor roll för My Little Pony och 
hennes vänner. 

Jag ska återberätta två äventyr valda på måfå ur häftena – det femte 
äventyret i My Little Pony och det andra i He-Mans tidning. 
”Silverpokalen” i My Little Pony-häftet handlar om en hopptävling 
som hästarnas ledare, Majesty, utlyser: ”Den som hoppar felfritt vin-
           
4 Det går inte utifrån namnet bestämma om ponnyhästarna är ston eller hingstar 
men jag har gått igenom seriehäftet och funnit att alla gånger ett pronomen används 
om hästarna är de ”hon”. Manliga varelser är inte hästar utan helt andra arter såsom 
vattenspöket Kelpy, Molnjätten, fågeln Duck Soup eller Spike den lille draken. De 
är alla ”han”. 
5 Är det bara utifrån pojkkulturen som My Little Pony-häftet tycks händelselöst 
eller är den hedonism som jag menar präglar ponny-tidningen oförenlig med ett 
dynamiskt förlopp? 
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ner! sa Majesty. Ta tid på er, ponnyer, och hoppa försiktigt... alla har 
chansen att vinna min pokal.” Den goda kvinnliga hästen förväntar sig 
inte den bitande konkurrens som leder till att flera hoppar felfritt. Av 
medtävlarna stannar Cotton Candy för att äta en blomma och diskvali-
ficeras, Bubbles faller i vattengraven och passar på att bada, Cherries 
Jubilee stannar och pratar med några fåglar, Bow Tie stannar för att 
knyta ett av sina band, Lemon Drop råkar sätta sig i ett snår av nässlor 
– det enda obehagliga som händer i detta äventyr, och Peachy, 
slutligen, blir den som vinner pokalen. Ponnyhästarna tycker att det är 
viktigare att vara vackra med välknutna rosetter, njuta av ett bad och att 
umgås med dem man stöter på än att vinna en tävling. Även om 
tävlingen knappast är spännande att beskåda är den säkert trevlig att 
vara med i för alla deltagarna utom för den som bränner sig på nässlor. 

He-Mans äventyr heter ”Teela’s jakt”. Det handlar om Teela som 
uppfostrats av sin adoptivfader ”Man-at-arms” och som nu skulle vilja 
få vetskap om vilka som är hennes verkliga föräldrar. Adoptivfadern 
har uppfunnit en ”minnes-projektor” men Teela’s föräldrar syns inte på 
dess skärm. Teela gråter. Hon vänder sig till Oraklet vid Kristallsjön, 
något kungens trollkarl Orko förgäves varnat henne för. Kristallsjöns 
ogästvänliga trakt behärskas av Mer-Man och i närheten av Oraklets 
håla omringas hon av Skuggmonstren, som ser ut som gorillor. Hon 
försvarar sig genom att sparka dem med sina klackförsedda stövlar och 
genom att kasta in en granat mitt ibland dem. Väl inne i hålan berättar 
Oraklet för henne hur hennes adoptivfader en gång i tiden fick höra 
skriket av en hök men just där i berättelsen blir de avbrutna av He-
Mans värsta fiende, Skeletor, som med hjälp av Kristallsjöns härskare 
Mer-Man fångar Teela. I samband med Oraklets avbrutna berättelse 
ska man komma ihåg att landets nerskrivna visdom förvaras inne i en 
borg, som beskyddas av trollkvinnan Zoar och hon kan förvandla sig 
just till en hök. Hemma i Slottet talar trollkarlen Orko om för He-Man 
att Teela begett sig till en så farlig trakt som Kristallsjön och He-Man 
tar sig genast dit. Naturligtvis blir det ett fruktansvärt slagsmål mellan 
Mer-Man och hans Fish-Men å ena sidan och He-Man, hans stridskatt 
och just trollkvinnan Zoar som också kommit dit å andra sidan. Jag 
citerar: ”Men He-Man lyckas efter en hård kamp få grepp om jätten 
och kasta ner honom i en djup spricka! Ett hav av sten faller över 
monstret och begraver det för evigt. Ett rättvist slut på ett elakt väsen.” 
Teela, huvudpersonen i detta äventyr, återvänder till Oraklet, som talar 
om för henne att Zoar, Trollkvinnan, var den som givit hennes adoptiv-
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fader henne som spädbarn. Zoar kommer just då in och erkänner att 
Teela är hennes dotter men Zoar rör samtidigt försiktigt vid hennes 
panna så att hon ska glömma detta faktum: ”Men Teela kommer på 
mycket länge inte veta att det är hennes mor. En mor som älskar henne 
innerligt men vars uppdrag förbjuder henne att visa mänskliga 
känslor.”  

I båda tidningarna förekommer magi. I He-Mans värld är det gli-
dande övergångar mellan vapen, fantastiska maskiner och magi. Tekni-
ken spelar en stor roll genom de fantastiska maskinerna och apparater-
na. Följande apparater nämns i detta häfte: ett flygande föremål, en 
minnes-projektor, en mystisk maskin som får varelser att växa till full 
storlek på rekordtid, en apparat som kan paralysera, en flygande mas-
kin samt ytterligare en speciell apparat, som man dock inte får veta vad 
den kan göra. Vidare finns där transportstrålar och robotar, Trap-Jaws 
mekaniska arm, Tidshjulet (en komplicerad mekanism som kommer att 
explodera i nu-tiden), Rymddörren (en maskin som kan transportera 
vad som helst vart som helst) och Energiförvandlaren (en finurlig 
apparat som förstenar levande och levandegör stenstoder). Dessa tek-
niska maskiner kan nog vem som helst sköta bara man har dem i sin 
ägo. De kräver inte speciella egenskaper såsom magisk kraft hos an-
vändaren. Tekniken är tämjd. 

Mjukare och mindre apparatmässigt är skeendet i My Little Pony. 
Magin är utmärkande. Följande magiska saker inträffar i detta häfte: 
Baby Moondancer trollar med trollkarlens formler fram en dansdräkt, 
en balettkjol, skor och chokladglass, Majesty trollar genom att snurra 
på det magiska hornet på sin panna så att glassen bara väller ur kitteln 
som Baby Moondancer trollar glass ur och vattenspöket trollar för att få 
Duck Soup att växa men han försvinner i stället. Då läser vattenspöket 
på en ponnys inrådan formeln baklänges och får på så sätt åter fram 
Duck Soup. Vidare trollar Moondancer Cotton Candy till sömns och 
senare till vakenhet igen, och till slut så att en vind blåser Cotton 
Candy hela vägen hem. Majesty har en kristallkula och en magisk 
spegel som gör att hon kan se vad som händer där hon inte är, hennes 
horn gör en nertrampad åker fin igen och förvandlar vallarepojkens 
horn, hon trollar också tillbaka två kor, en tjur, en hare och tre 
ponnyhästar till sina vanliga väsen sedan häxan Wanda förvandlat dem 
till frukter och annat, häxan själv blir förtrollad av Majesty till ett träd. 
Därtill kommer en påse med förtrollade frön ner från ett moln och 
dessa frön blir plantor som ånyo växer upp i molnen. Slutligen bjuder 
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Majesty på delikat mat som dock en jätte på ett förtrollat sätt tycker 
smakar smutsigt vatten och sågspån. Det ligger inte mycket teknik 
bakom dessa förtrollningar, det rör sig mer om den sorts vidskeplighet 
som fanns i det gamla feodala samhället. 

En annan av många skillnader mellan dessa flickflickornas och 
pojkpojkarnas seriehäften är att mat över huvud taget inte förekommer 
i He-Mans häfte medan det spelar en stor roll i My Little Pony: 
Eftersom det handlar om hästar äter de ”sirap, havre och majs” och 
blommor, men de äter också glasstrutar, äpplen, fruktkaka, choklad-
glass och tårta och dricker te och en av de saker som görs i serien är att 
duka av efter en måltid. De ”smakar”, ”äter”, ”mumsar” och ”njuter 
av” måltider. Även några av ponnyhästarna har namn som följer detta 
tema, såsom, med namnen översatta till svenska, Sockervadd, Peppar-
kaka, Persikosötnos, Körsbärskaka och Citronkaramell.6 

I My Little Pony är alla milda och snälla. Man hjälps åt att duka av, 
man fångar inte fiskar för ”de är ju våra vänner”, och om någon inte 
kan uppfylla kravet att ha pyjamas för att få komma på pyjamasfesten 
får den hjälp. De knyter rosetter, köper presenter och gör hjärtan av 
band och blommor. Denna mildhet gäller båda könen. De gånger 
pojkar eller män förekommer är de sovande, suckande, förtvivlade eller 
som jätten lättlurade. I He-Mans häfte är männen desto manligare, de 
angriper, kämpar, övervinner, oskadliggör och med blixtens hastighet 
omintetgör de fiendens planer. Det är visserligen kvinnorna i 
seriehäftet som känner svartsjuka – Teela, som är kär i He-Mans alter 
ego, Prins Adam, ”blir genast svartsjuk på den unga vackra flickan” 
Celice, liksom hon när den ”fina” unga damen Lady Edwina kommer 
på besök oroar sig för att ”den snobbiga gästen skall ta hennes 
älskade”. Någon sådan svartsjuka förekommer inte i ponnyhäftet. Men 
i övrigt är damerna i He-Mans häfte påfallande manliga i all sin 
kvinnligt sexiga utstyrsel (urringade klänningar och stridsdräkter som 
framhäver brösten), de kastar granater, sparkas, skjuter pilbåge, ja kvin-
nan Zilora leder en hel hord av krigare, och trollkvinnan Zoar 
förtränger sina ”mänskliga känslor” på grund av sitt uppdrag.7 

En för pojkar charmerande egenskap hos hjälten He-Man är att han 
samtidigt är prins Adam, som av sin omgivning ses som ”både lat och 

           
6 Cotton Candy, Gingerbread, Peachy, Cherries Jubilee, Lemon Drop. 
7 Jag har inte undersökt om det är så att ponnyhästarna hyser mer känslor än He-
Man-figurerna, inte heller om relationerna mellan hästarna är mer utvecklade än de 
är mellan He-Man-figurerna. 
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feg”. Prins Adam uppför sig inte som många fäder tycker att söner bör 
göra men den hemliga triumfen är att denne fege pojke kan dra ett 
svärd och åkalla högre makter och ”under blixt och dunder” förvandlas 
till He-Man, ”en stark krigare som längtar efter att kämpa för det som 
är rätt och riktigt”.8 Den som verkar så feg döljer inom sig en hjälte. 
Vilken härlig känsla när vi, läsarna, vet att den som med ett snabbt och 
kraftfullt slag kan få en stenjätte med enorm kroppshydda att falla i 
smulor, är densamme som av sin omgivning betraktas som den rädde 
som ”gömde sig någonstans under stridens hetta”. Det borde också vara 
tröstande att den modiga och vackra Teela faktiskt är kär i prins Adam, 
inte ”He-Man”.9 

Åt vilket håll skulle den kulturellt utformade sexualiteten kunna 
böjas hos den som tagit till sig My Little Pony’s värld? De hedonistiska 
hästarna som njuter av nuet, av födan och av vattnet kan kanske 
överföra njutningen till erotiken? Kan det stärka en sensualism som är 
utbredd över hela kroppen och inte koncentrerad till genitalia? De char-
mant böjda hästarna med sin omsorg om varandra kan kanske 
uppmuntra till god kommunikation också på sexuallivets område? Och 
He-mans agerande, rakryggade action-figurer, hur skulle de kunna for-
ma sexualiteten? Genom att manipulera maskiner får man belöningar. 
Även kroppen kanske kan manipuleras. Vikten av skicklighet och att 
lära sig teknik uppmuntras, liksom målmedvetenhet – framåt mot 
orgasmen. 

 
 

Mitt Livs Novell mot Aktuell Rapport 
 
De åttiotalsbarn som lekte med My Little Pony och He-man är idag 
tonåringar. Häftena om He-man och My Little Pony uttrycker mycket 
åtskilda kulturer. Har de någon pendang i tonåringarnas lektyr? Var 
skillnaderna bara de överdrivna man kan förvänta sig i barns kommer-
siella litteratur? Vi ska se på ungdomens kommersiella litteratur, 

           
8 Temat med pojkar som prins Adam som inte uppfyller pappans ideal om 
manlighet finns också exempelvis i filmerna om Zorro, hjälten i den tid då USA tog 
över Kalifornien från Spanien. Stålmannen är ett annat exempel på en vek man med 
glasögon som döljer just en stålman inom sig. 
9 Kanske Teela vet om att He-Man och Prins Adam är samma människa men det 
framgår inte av det här häftet. 
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särskilt den som behandlar sexualitet, ett tema som sällan explicit före-
kommer i barnlitteraturen. 

Tonårspojkar läser då och då en herrtidning, tonårsflickor kan mer 
regelbundet läsa en dam- eller flicktidning. Av de 1 200 ungdomarna, 
födda 1964-1968 som ingick i Lewin & Helmius’ tidigare nämnda 
studie, läste ca åtta procent av pojkarna en herrtidning regelbundet, så 
många fler måste då och då ha tittat i en, medan bara en knapp halv 
procent av flickorna gjorde det regelbundet. Vidare läste drygt 20 
procent av flickorna en flicktidning regelbundet medan bara 0,2 
procent av pojkarna gjorde det. Det rör sig alltså om skilda världar.10 
Lewin & Helmius analyserar tre herrtidningar och tre flicktidningar, 
Fib Aktuellt, Lektyr och Veckans Stopp samt Min Värld, Mitt Livs 
Novell och Starlet, med avseende på andelen explicit och implicit 
sexuellt material och andelen material som ej är sexuellt, med 
andelarna mätta i kvadratcentimeter. 

De finner att i herrtidningarna är materialet antingen explicit 
sexuellt eller icke sexuellt medan i flicktidningarna är kyssar, kodade 
som implicit sexuella, vanligare än samlag, vilka kodats som explicit 
sexuella. ”Den sexuella tonen är emellertid närvarande i mycket hög 
utsträckning även i flicktidningarna, och kanske på ett försåtligare sätt” 
(Lewin & Helmius 1983 s 420). I en av de tre flicktidningarna består 
materialet till stor del av tecknade serier men i de övriga två dominerar 
texten över bilden. I herrtidningarna däremot dominerar bilderna över 
texten. De senare har också mer dokumentärt material, s k feature, 
medan s k fiction dominerar flicktidningarna.  

 
Som dessa verkligheter avspeglas i tidningarna framstår pojkarnas verklighet 
som fylld av bilder, explicit sexualitet och hänförande sig främst till en 
skenbart objektiv omgivande verklighet, under det att flickornas verklighet 
domineras av ordet snarare än bilden, den implicita snarare än den explicita 
sexualiteten och en fantasivärld snarare än en föregiven objektiv verklighet 
[...]; en pojkvärld som karaktäriseras av visualitet, explicit sexualitet och 
manipulerbarhet samt en flickvärld som karaktäriseras snarare av verbalitet, 
implicit sexualitet och fantasimanipulerande snarare än 
verklighetsmanipulerande. (Lewin & Helmius 1983 s 421) 
 

Som en fortsättning på denna undersökning från februari 1981 har jag 
studerat dessa tidskrifter idag. Två historier ur dagens flick- och herr-

           
10 Titeln på en tidig doktorsavhandling i ungdomsforskning hänsyftar just på poj-
kars och flickors skilda världar: Anita Dahlgrens Två världar (1979). 
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tidningar, Mitt Livs Novell och Aktuell Rapport (Sveriges nu största 
herrtidning enligt dess eget omslag) har valts ut för analys.11 Liksom i 
fallet ponnyhästarna och He-Man är dessa noveller uttryck för 
drömmar. De visar genom den efterfrågan de har vad många pojkar och 
flickor tycker är värdefullt och eftersträvansvärt, de illustrerar pojk- 
och flickkulturen. 

Novellen i Aktuell Rapport är ett av ”Läsarnas sexbrev” som sänts 
in till tidningen och honorerats med 300 kronor. Rubriken är ”Kåt på 
skinn!” och handlingen är enkel. En man och en kvinna träffas på en 
kompis’ 25-årsfest och gör upp om att umgås nästa helg. Hon bor tio 
mil bort. När hon kommer besöker de ett annat par men kvinnan Lena 
vill bara gå hem och vara ensam med mannen. Hon frågar vad han 
skulle göra om han fick göra vad han ville med henne och han svarar 
att han skulle klä henne i skinn. Under helgerna som kommer beställer 
han lårhöga stövlar med ”13 centimeter långa stilettklackar” per 
postorder och de åker till ett skinnvaruhus och provar ut en ”lagom kort 
kjol i mjuk svart lammnappa” och en midjekort svart skinnjacka. I sin 
tuffa och sexiga klädsel påminner nog Lena nu om någon av kvinnorna 
i He-mans värld. Denna utstyrsel inspirerar till fantastiska samlag. Han 
utropar: ”Vilken känsla! Sådant hade man ju bara sett i tidningar 
tidigare!” En lyckokänsla av att förverkliga det eftertraktansvärda i 
herrtidningarna. Jag vill trots det pornografiska språket ändå citera 
slutet: 

 
Detta var den definitiva känslan som är så svår att beskriva i ord. En snygg 
brud. Hon ligger på rygg framför mig. Jag håller en lårhög stövel i varje hand. 
Kuken glider in och ut i det trånga stjärthålet. När jag lyfter blicken ser jag 
rakt in i en blöt fitta. Strax över den nyfriserade busken slutar skinnkjolen och 
lite högre upp guppar brösten bakom den uppknäppta skinnjackan. Lena, du 
gav mig verkligen allt! 
 

Han lyfter aldrig blicken ovanför brösten så att han ser hennes ansikte. 
En gång under deras bekantskap i berättelsen ser Lena honom i ögonen 
och en annan gång tittar hon gillande på honom. Men i huvudsak tycks 
inte blickar innefattas i denna manliga drömvärld. Lena smeker honom 
också på kinden och säger: ”Vad du är fin...”. Han säger aldrig att han 
älskar henne eller att han längtat efter henne. I övrigt återspeglas He-
           
11 Tidningsnumren är från samma vecka i april 1993, Mitt Livs Novell nr 9 och 
Aktuell Rapport nr 16. Det är en novell utan angiven författare i flicktidningen och 
en läsarberättelse skriven av en man i herrtidningen. 
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mans teknikintresse då novellen just handlar om olika tekniker inom 
samlagen, tillfredsställande för dem båda, samt inhandlandet av skinn. 
De är lyckliga i denna begränsade värld: ”Lena, du gav mig verkligen 
allt!” 

Novellen i Mitt Livs Novell heter ”’Första gången’ ville jag bli 
älskad av en erfaren kille”. Den handlar om en sjuttonårings första 
samlag och är alltså explicit sexuell enligt Lewin & Helmius’ kodning. 
Hon är kär i sin minst tio år äldre körskollärare och lever bara för dessa 
körlektioner. Hon gör slut med den kille som uppvaktar henne och 
inriktar sig på sin stora kärlek. Hennes känslor är nog så kroppsliga 
som skinnkillens ovan: 

 
Att sitta där så nära Tommy. Känna doften av hans sträva rakvatten. Känna 
honom nudda vid mig då han skulle visa mig något som hade med 
bilkörningen att göra. Luften omkring oss tycktes laddad med elektricitet och 
efter varje lektion var jag yr och förvirrad. 
 

När hon tänker på honom på natten blir hon ”febrig av åtrå”. ”Jag lät 
handen fara över mig mage och ner mot hettan mellan mina ben.” Detta 
är mindre explicit än skinnkillens klara beskrivning men det innebär 
ändå att dagens flicktidning kan tala om onani som något en hjältinna 
kan göra. 

Efter drygt halva artikeln träffas de äntligen hemma hos honom och 
resten är en beskrivning av deras första samlag men ack med vilken 
finess. När hon kommer hem till honom och han öppnar dörren är hans 
yttre utseende viktigt. Beskrivningen av körskolläraren Tommy i Mitt 
Livs Novell skiljer sig inte mycket från skinnkillens beskrivning av sin 
tjej Lena i Aktuell Rapport: 

 
Lena hade klätt sig i en snygg svart midjekort kavaj med svarta jeans. På 
fötterna bar hon ett par svarta knähöga mockastövlar. Vilken helfräsch brud! 
 

Körskollärarens klädsel då? 
 
just den där klädseln, som skilde sig så markant från de gubbrallor och snygga 
skjortor han brukade använda på jobbet, fick mig att tända än mer på honom. 
[…] de där tajta jeansen och det urringade linnet fick honom att se så pojkaktig 
ut. 
 

Men Tommy inleder det hela lite annorlunda än att tala om skinnkläder 
i en katalog: 
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Jag vet, avbröt han med sin mörka röst. Jag vet vad du vill. Jag har sett det i 
dina ögon. I ditt leende. Och du ska få allt du vill. Jag ska älska dig tills du 
tappar sansen, jag ska få dig att sväva på moln. 
 

Liksom ponnyhästarna brukar göra ”svävar” man här ”på moln” i 
stället för att njuta av ”en savande fitta”. Även om skinnkillen är nog så 
omtänksam ”kör” han ändå in och ”borrar” men Tommy, han är, precis 
som varje man i My Little Pony’s värld, ”varsam”, ”fjäderlätt” och 
”försiktig” och ser till att hon får orgasm före det samlag som tar 
hennes mödom. När han sedan ”stötte allt djupare” in i henne ”smälte” 
deras kroppar ”ihop”. 

Och så inträffar förverkligandet av alla flickors dröm: Tommy 
trodde att han ville förföra sin körsskoleelev av blott lust men han 
utbrister: 

 
Jag hade ingen tanke på att jag skulle bli kär i dig! Att jag skulle kunna känna 
en sån här kärlek. Jag trodde att det skulle bli en fin upplevelse, kanske något 
att göra om. Men...Jag älskar dig Catarina. Ja, jag älskar dig faktiskt. 
 

Catarina berättar för oss läsare av Mitt Livs Novell att Tommy såg för-
vånad ut och hon förstod att han hade förfört henne för sin egen 
njutnings skull men ”så hade kärleken drabbat honom, drabbat honom 
lika hårt som den drabbat mig”. Och detta, hennes första samlag, av-
slutas med något som kanske motsvarar ett frieri från Tommys sida? 

 
–Vill du stanna här? Jag menar inte bara i dag eller i natt, jag menar... 
 

Ja, det ville Catarina. Så, kärleken hade varit värd att vänta på och nu 
hade hon funnit den. Detta blir det lyckliga slutet på novellen. 

Om det alltså ska bli som man ”bara sett i tidningar tidigare” ska 
vid samlaget pojkens flicka vara skinnklädd och flickans pojke ska fria! 
Jämförs berättelserna ytterligare ser man att i flicktidningens novell 
förs det konversationer, i herrtidningens uttalas någon lösryckt replik, i 
flicktidningen är relationen ojämlik, mannen kan och vet allt och styr 
sammanhangen, hon får lära sig, i herrtidningen är det ett jämställt 
förhållande mellan könen, det enda ”kommando” som nämns, ges av 
tjejen. I flicktidningen är det ej så lätt förverkligade önskningar som 
besannas, att en betydligt äldre man som man aldrig umgåtts privat 
med ska drabbas av äkta kärlek och fria bara man haft sitt första samlag 
med honom. I herrtidningen är det en barnslig önskan hos mannen som 

61 



HEDVIG EKERWALD 

är ganska lätt att förverkliga, man drar på sig ett par stövlar som han 
ställer fram och lyckan är där. Liksom i seriehäftena Masters of the 
Universe och My Little Pony är männen i flicktidningen slutligen mer 
påverkade av kvinnokulturen än kvinnorna i herrtidningen är. De 
senare är dock desto mer påverkade av manskulturen. 

 
 

Ungdomars sexualvanor 
 

Man skulle kunna tro att när verkliga ungdomar möts i sexuellt samliv 
vore det ”bäddat” för missförstånd och ouppfyllda förväntningar. Men i 
stort sett är ungdomen nöjd.12 De kan skilja på He-Man, My Little 
Pony och sig själva. Vi kan titta på den förut nämnda stora 
undersökningen om ungdomars sexualitet, SAM 73-90, avrapporterad i 
Karin Edgardhs Tonåringar – sex och samlevnad (1992).13 Att ungdo-
men är nöjd framgår av denna undersökning: 

          

 
[…] ungdomarnas svar ger uttryck för mycket positiva erfarenheter av samva-
rosex. De kärleksfulla, ömma och lustfyllda upplevelserna dominerar.14  
 

Enligt samma undersökning var majoriteten av dem som haft samlag 
förälskade i den de hade första samlaget med och även om det samlaget 
inte var särskilt lyckat är de påföljande samlagen för en majoritet på 
minst tre fjärdedelar både underbara, ömma, kärleksfulla och upphet-
sande. 

 
12 Man kan vara nöjd med sitt kärleksliv samtidigt som man inte fysiologiskt sett 
blir sexuellt tillfredsställd. Att flickorna inte blir sexuellt tillfredsställda i lika hög 
utsträckning som pojkarna är ett problem för mig utan att det behöver vara ett 
problem för dem själva eftersom de tillhör en flickkultur som inte tillmäter 
sexualiteten ett särskilt stort värde. 
13 Den vetenskapliga slutbearbetningen av denna undersökning pågår och Ton-
åringar – sex och samlevnad är en första presentation av vissa av undersökningens 
resultat (se Edgardh 1992 s 9). 
14 Edgardh (1992 s 55). Klara problem finns också i samband med sexualiteten. 
Om blottning exkluderas har tre procent av pojkarna och sju procent av flickorna i 
gymnasieskolan utsatts för sexuella övergrepp och de siffrorna stiger till fyra 
procent för pojkarna och 26 (!) procent för flickorna av den ungdom som befinner 
sig utanför gymnasieskolan (med en stor osäkerhetsmarginal då svarsfrekvensen 
där bara är 46 procent. Man kan anta att den verkliga andelen skulle stiga om de 
flickor utanför gymnasieskolan som inte besvarat enkäten hade gjort det.). Se 
Edgardh (1992 s 80 och 82). 
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”Inom svensk sex- och samlevnadsforskning finns en enda bred 
riksrepresentativ undersökning, som ger ett socialt perspektiv på sexua-
liteten som en del av vuxenblivandet” (Edgardh 1992 s 115). Det är den 
undersökningen vi nu ska vända oss till – Bo Lewin och Gisela 
Helmius: Ungdom och sexualitet. En sociologisk studie av ungdomars 
sexuella föreställningar och erfarenheter (1983).15 Det är en mycket 
välgjord och väl analyserad undersökning som bygger på skolenkäter 
till 1 200 högstadieelever (svarsfrekvens 99,2 procent) och intervjuer 
med 81 högstadieelever. De intervjuade är inte statistiskt representativa 
för någon större grupp. I intervjuerna men inte i enkäterna tillfrågas 
eleverna om sitt sexuella beteende. Det finns några mindre 
undersökningar om ungdomars sexualitet men det är Edgardhs egen 
ännu ej färdiganalyserade undersökning samt Lewins och Helmius’ un-
dersökning som är de två stora svenska undersökningarna om ungdo-
mars sexualitet. På nordisk nivå kan den s k KISS-undersökningen i 
Finland (Kontola 1991) och en norsk ungdomsundersökning analyserad 
av Bente Træen (1993) i hennes doktorsavhandling nämnas. 

Ett huvudresultat i Lewin & Helmius’ undersökning är att ung-
domar förhåller sig till sexualitet som vuxna och att ungdomar har 
samma normer som vuxna angående samlaget som uttryck för kärlek 
och vikten av att vara trogen, öm och varsam. Men ungdomars tids-
begrepp skiljer sig från vuxnas, t ex när man säger att man känt sin 
partner ”länge” kan det röra sig om en mycket kortare tid när det gäller 
en ungdoms utsaga än en vuxens. Jag skulle vilja illustrera det med att 
en tiondel av en 45-årings levda liv är 4,5 år men bara 1,5 år för en 15-
åring och ändå kan dessa olika tidsrymder subjektivt sett upplevas som 
lika långa. 

De två andra huvudresultaten i undersökningen är enligt min me-
ning den stora variation som finns mellan ungdomarna, även mellan 
ungdomar som har samlagserfarenhet, och den stora skillnaden mellan 
pojkar och flickor. Jag ska illustrera det förstnämnda med beskrivning-
ar av två extremt olika samlag. Lewin & Helmius berättar om en flicka 
från ”Vävshamn” på femton år och hennes första samlag. Det ägde rum 
hemma hos hennes pojkvän, som hon varit tillsammans med i ett halvt 

           
15 Denna undersökning är avrapporterad vid Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet 1983, och det är denna 500-sidiga forskningsrapport jag bygger på. 
Studien finns även utgiven i populariserad och förkortad form under titeln Ungdom, 
kärlek & sex. Om ungdomars sexuella liv på 80-talet (Lewin & Helmius 1986). 
Materialet är också analyserat i Helmius’ doktorsavhandling (Helmius 1990). 
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år. Det var på dagen och hans föräldrar var hemma. Denna mycket 
trygga situation kontrasterar de mot en pojke från ”Werkstad” på 
fjorton som ingick i en särskild undervisningsgrupp på grund av skolk 
m m.16 Hans senaste samlag ägde rum på en fest, dit han kommit 
objuden. Polisen hade just anlänt till festen då ungdomarna slängt ut ett 
bord från lägenheten ut på gatan. Då frågar den påpasslige intervjuaren 
genast (jag citerar från s 394 ff): 

 
–Hade ni öppnat fönstret först? – Nej. 

 
Efter en del bråk kom den intervjuade pojken, två pojkar till och två 
flickor in på en toalett och då hade pojken sitt samlag: 

 
–När ni låg med varandra på det sättet... –Vi stod. – Hur mycket tog ni av er? 
–Vi tog inte av oss någonting, vi drog bara ner brallorna. –Var det opraktiskt? 
–Det var ganska praktiskt, om man tänker på att snuten stod där utanför, fast 
det tänkte vi inte på då. 
 

Lewin & Helmius (1983 s 397) kommenterar: 
 
Det handlingsmönster som pojken från Werkstad lärt sig använda för att 
etablera en sexuell relation skulle säkerligen inte vara tillämpbart i Vävs-
hamnsflickans kamratgrupp, då ett sådant beteende i denna grupp knappast 
skulle leda till den önskade sexuella upplevelsen. Ungdomarna socialiseras till 
skilda sociala verkligheter.  

 
Om den stora könsskillnaden i sexuellt avseende skriver Lewin & Hel-
mius (s 331) att de ”i så många sammanhang visat att pojkars och flic-
kors upplevelse av sexualitet är väsentligen annorlunda”. Detta skulle 
också vara att vänta utifrån mina korta analyser av leksaker och flick- 
och herrtidningar av vad som flickor och pojkar dras till. Men trots att 
de drar fram könsskillnaderna menar jag att den diskurs om ungdomars 
sexualitet som Lewin & Helmius producerar i Ungdomar och sexualitet 
bygger på ett pojkperspektiv – deras synvinkel är den sjuttonåriga poj-
kens.17 Det ska jag nu söka visa. 
           
16 Tryggheten gäller säkerhet mot övergrepp, flickan kan vara otrygg vad gäller att 
inte bli störd. 
17 Se även Helmius (1990) där framför allt ungdomsperspektivet är tydliggjort. Ett 
ännu mer renodlat pojkperspektiv än det jag kritiserar återfinns i Lewin (1982). Le-
win & Helmius’ perspektiv i undersökningen 1983 är gemensamt. Den som arbetat 
på ungdomsmottagning som Helmius hade gjort före undersökningen har framför 
allt mött flickor. Intervjuerna i Lewin & Helmius’ undersökning medförde därför 
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Ungdomars sexualitet i psykoanalytisk belysning 
 
En liknande kritik mot Lewin & Helmius framförs redan i Harriet 
Bjerrum Nielsens och Monica Rudbergs Historien om flickor och 
pojkar. Könssocialisation i ett psykologiskt perspektiv (1989/1991). De 
menar att utvecklingspsykologiskt sett aktualiserar puberteten frågor 
om kvinnlighet och manlighet. Båda könen har utvecklats ensidigt på 
grund av könsrollerna och den ”komponent av ens psyke som är ’köns-
främmande’, överlåts nu till partnern av motsatt kön” (s 270). I 
puberteten tenderar man att överdriva sin egen könsroll genom överdri-
ven konventionalitet och flickan kan använda pojkvännen för att frigöra 
sig från sin mor och pojken kan använda flickvännen för att lära sig hur 
man kan vara beroende och nära någon annan människa, något Bjerrum 
Nielsen & Rudberg kallar ”flickans paradoxala väg till frihet och 
pojkens ambivalenta väg till intimitet” (s 272). 

Bjerrum Nielsen & Rudberg ställer sig skeptiska (s 278) till den 
”entydigt ljusa bild” av ungdomars sexupplevelser som framkommer 
hos Lewin & Helmius. De menar från olika undersökningar att flickor-
na inte längtar efter samlag på det sätt som pojkarna gör utan att de mer 
går med på det. De illustrerar detta med en pojke i en gängunder-
sökning som säger att flickor går med på samlag för att inte förlora sina 
pojkvänner.18 De ger också en tolkning av ungdomarnas sexualupp-
levelser som skiljer sig från Lewin & Helmius’. I Lewin & Helmius’ 
undersökning fick ungdomarna pricka för ord som de tyckte passade 
som beskrivning av sina sexuella erfarenheter. De fick pricka för så 
många ord de ville på en lista med 38 ord och uttryck, varav hälften var 
negativa. De tre vanligaste orden som valdes av pojkar var (i ordning) 
Skönt, Mysigt och Upphetsande och de tre vanligaste för flickorna var 
Ömt, Mysigt och Skönt (Lewin & Helmius 1983 s 319). Vad gäller 
några av orden var skillnaderna stora mellan könen (tio procentenheter 
eller mer). Det var orden Ömt, Omtänksamt och Mjukt som framför allt 

           
att Helmius’ kunskaper om pojkars sätt att se på saker och ting fördjupades. Ett 
perspektiv som klart anger flickornas problem finns dock i Helmius (1993a och 
1993b).  
18 En aktivare bild av flickorna menar jag framkommer i både Lewin & Helmius 
och SAM 73-90. I SAM 73-90 är det bara tre procent av ungdomarna som menar 
att de blivit övertalade till sitt första samlag men ser man bara på flickorna är det 
vanligare (tabelldata saknas dock i rapporten om SAM 73-90) (Edgardh 1992 s 47). 
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flickor valde, och Skönt, Upphetsande, Lockande och Trevligt som 
framför allt pojkarna valde (s 321). 

Bjerrum Nielsens & Rudbergs tolkning är att flickorna kanske inte 
beskriver sexuell njutning utan mer glädjen över ”att gulla” och vara 
intim mer generellt. Kanske flickor tenderar att reducera sexualitet till 
en fråga om intimitet medan sexualitet och intimitet är mer nära kopp-
lade för en pojke? I sin psykoanalytiska tankegång menar de att pojkar 
i oedipalfasen tvingas avstå från intimitet med modern för att kunna 
utveckla en annan könsidentitet än hennes. För en pojke kan sexuali-
teten därför bli en väg att återupprätta denna borttvingade intimitet med 
en annan människa: 

 
Det är därför möjligen inte alls så enkelt som det ofta framställs, att 
splittringen mellan sex och känslor är typiskt manlig och integreringen mellan 
dem typiskt kvinnlig. (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1989/1991 s 382) 
 

De menar att båda könen har problem med att ”skriva in” sexualiteten i 
sina nya heterosexuella relationer efter förpubertetens könssegregerade 
tillvaro och att de startar från varsin ände, pojkarna i rå pornografisk 
sexualitet och flickorna i ett lika objektlöst svärmeri och ”ingen av dem 
ser något tilldragande i motpolen”. Men väl i varandra vill jag lägga 
till, alla kulturskillnader könen emellan till trots. 

 
 

Lewin och Helmius’ pojkperspektiv 
 
Jag skulle nu vilja utvidga Bjerrum Nielsens & Rudbergs kritik och 
visa att Lewin & Helmius’ diskurs från 1983 om ungdomars sexualitet 
bygger på det perspektiv som en sjuttonårig pojke skulle kunna tänkas 
ha.19 Det visar sig i att de bara ser fördelar i flickornas relation till 
sexualiteten och nackdelar i pojkarnas. Detta gäller från ungdomens 
egen synpunkt, inte från samhällets. Lewin & Helmius är alltså känsli-
ga för vad som kan vara dåligt för pojkarna medan de är jämförelsevis 
blinda för vad som skulle kunna vara dåligt för flickorna i dagens sätt 
att konstruera ungdomars sexualitet . 

Den teori om pojkars sexualitet som upprepas på många ställen i 
Ungdom och sexualitet bygger på det psykologiska antagandet att män 

           
19 Ett begränsat perspektiv liksom mitt eget vilket bygger på ett sexualiserat hetero-
sexuellt kvinnoperspektiv. 
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skulle sexualisera sina ursprungligen icke-sexuella inre spänningar och 
frustrationer då de till skillnad från kvinnor inte kan hantera sina 
känslor verbalt. Lewin & Helmius hänvisar till tyska sexualforskare, 
Clement, Schmidt och Kruse (Lewin & Helmius 1983 s 72 f, se även s 
218, 323, 350 och 355).  

 
I sexualiseringsprocessen som hos pojkar startar mer ”automatiskt” än hos flic-
kor blir sexuella handlingar såsom t ex samlag väsentliga inslag vare sig poj-
karna har erfarenhet av dem eller inte. Pojkarna för vilka det sexuella 
perspektivet är tydligt är beroende av flickornas ja eller nej för att få tillgång 
till heterosexuella erfarenheter. På så vis kontrollerar flickorna omedvetet 
pojkarnas heterosexuella utlevelse, vilket bidrar till att pojkarna får ett mer 
frustrerat och krampaktigt förhållande till sin egen sexualitet. Utvecklingen av 
den goda sexualiteten för vilken i pojkarnas ögon sexuell erfarenhet och 
instrumentell kunnighet är en förutsättning kan försenas eller äventyras. 
Intresset koncentreras kring samlag som en väsentlig del i sexualiseringen i än 
högre utsträckning, om denna upplevelse berövas dem och insikten att icke-
sexuella relationer av värde finns blir svårare att uppnå. Pojkar som ännu inte 
haft samlag anser i högre utsträckning än de med samlagserfarenhet att 
sexualiteten framför allt är viktig i ungdomen. Med flickorna är det, som vi 
minns, tvärtom. (Lewin & Helmius 1983 s 351) 

 
Pojkars sexualitet beskrivs här som problemfylld och negativ för poj-
karna själva. Pojkarna är ”beroende” av flickorna, pojkarna kan få ett 
”frustrerat och krampaktigt” förhållande till sin sexualitet, pojkarnas 
sexualitet kan ”försenas eller äventyras”, pojkarna kan ”berövas” sin 
utlevelse som ju ”kontrolleras” av flickorna. 

Det låter verkligen hotfullt att som Lewin & Helmius säga att om 
pojkarna inte får sitt så viktiga samlag så kan de få svårare att inse att 
icke-sexuella relationer är av värde. Detta upprepas senare: ”Sexuella 
erfarenheter under ungdomstiden förefaller vara viktiga för att [...] så 
småningom bekräfta att även icke-sexuella relationer av värde finns” 
(Lewin & Helmius 1983 s 355). Här måste ungdom underförstås som 
pojkar eftersom flickor med sina nära relationer redan vet att ”icke-
sexuella relationer av värde finns”. 

Hur beskrivs då flickornas sexualitet? Jo, de lyckas ”oftare och i 
högre utsträckning” tillfredsställa sina sexuella ”önskemål” inom ra-
men för ganska stabila parrelationer (s 218). Dels har de mindre starka 
önskningar om samlag när de aldrig haft det, dels har de som 16-
åringar i större andel haft samlag och av de pojkar och flickor som har 
samlag har flickor det mer regelbundet. Flickorna verkar närma sig sin 
sexualitet på ett mycket ”mjukare” sätt än pojkarna (s 220). Flickorna 
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får nämligen chans att utveckla sin sexualitet i mer långvariga 
parrelationer som präglas av att parterna är kära i varandra. I ett sådant 
förhållande kan flickorna gradvis få upptäcka sin sexualitet medan 
pojkarna inte lyckas få in sexualiteten i ett känslomässigt sammanhang 
på samma sätt (s 220). 

Pojkarnas krampaktiga närmanden och upplevelsen av att flickorna 
kontrollerar deras sexuella utlevelse är ett återkommande tema i boken 
(se Lewin & Helmius 1983 s 221, 256, 282, 351 och 355). Samman-
fattningsvis: ”Över lag [...] synes pojkarna vara mer frustrerade i sin 
sexuella utveckling än flickorna” (s 221). 

Om man som Lewin & Helmius tror att pojkar kan lära sig att upp-
skatta och stärka nära och kärleksfulla relationer om de får ha samlag, 
blir naturligtvis alla hinder för ungdomar att ha samlag något som ska 
rivas ner. Ett sådant hinder är brist på bra preventivmedel. Oönskade 
tonårsgraviditeter och aborter är ett samhälleligt problem som kan 
bekämpas med bättre spridning av bra preventivmedel eller med en mer 
restriktiv sexualmoral. Vad som är bra preventivmedel växlar med 
nyttjaren. Här kan riskerna med preventivmedel för flickor 
underskattas. Lewin & Helmius framför den pojkutopiska önskan att 
flickor skulle förses med p-piller automatiskt när de blivit fertila: 

 
[…] att flickor [...] använder p-piller redan innan de ännu haft samlag [...] 
skulle eventuellt kunna vara psykologiskt lättare genomförbart. Ett sådant p-
pillerbruk för flickor skulle kunna psykologiskt sammankopplas med att ha 
uppnått en reproduktiv förmåga [...]. (Lewin & Helmius 1983 s 308) 
 

Naturligtvis kan då forskning om risker med p-piller och därmed hor-
monbehandling under de känsliga år då man just blivit könsmogen, 
eller risker med p-piller oavsett ålder upplevas som ett hinder. Eftersom 
rapporten skrivits före AIDS-debatten i vilken kondom kommit att ses 
som ett viktigt skydd, jämförs i Lewin & Helmius’ analys kondom och 
p-piller så att alla fördelar läggs på p-piller och inga på kondom. Lewin 
& Helmius (1983 s 301) talar om massmedier som ”okritiskt” sprider 
rapporter om medicinska komplikationer med p-piller och skrämmer 
ungdomar från att använda dem (1983 s 301). 
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Ett sexualiserat kvinnoperspektiv 
 

Mot detta pojkperspektiv i Ungdom och sexualitet skulle jag vilja sätta 
ett kvinnoperspektiv, inte det vanliga om flickorna som inte vill utan 
mitt eget perspektiv som betonar flickors sexualitet.20 Pojkar tillåts 
oftare leka med sin snopp än flickor att leka med sin klitoris under sin 
tidiga barndom och pojkkulturen ger pojkar mer konkret kunskap om 
hur pojkens kropp fungerar och hur man onanerar än den mer svärmis-
ka flickkulturen ger flickor. När därför en pojke och en flicka med lika 
liten erfarenhet av samvarosex möts i tonåren är pojken mycket mer 
förberedd på att få ut något sexuellt av det.21 Han kan trots att både han 
och hon kysses för första gången ha betydligt större sexuell erfarenhet 
än hon eftersom han ofta vet genom sin onani och genom pojkkulturens 
samtal hur han själv blir sexuellt upphetsad, hur en flicka blir sexuellt 
upphetsad, hur det känns att få orgasm och hur man kan låta sexuella 
tankar och drömmar underlätta sexuell upphetsning och njutning. 

Pojken blir därför lätt genom sitt tekniska kunnande och sin pojk-
kultur mer en aktör, ett subjekt i det sexuella samspelet. Ju mer man 
själv kan vara handlande subjekt i en sexuell samvaro, desto mer sex-
uell njutning kan man få ut av den (om det så är att välja att vara maso-
chist). Det traditionella missionärssamlaget leds som en pardans av 
mannen och kan ses som en symbol för den föråldrade sociala konst-
ruktion av sexualitet som ledde till att män fick orgasm vid varje sam-
lag men att en relativt stor andel kvinnor bara fick det då och då.22 Inte 

           
20 Här vill jag om igen hänvisa till Helmius (1993a och 1993b), som också 
uttrycker det jag kallar ett sexualiserat kvinnoperspektiv. 
21 Lewin & Helmius (1983 s 322) visar hur flickor som saknar erfarenhet både av 
petting och samlag väljer mycket färre ord för att beskriva sin sexualitet än pojkar 
med lika liten erfarenhet. De förklarar detta med pojkars sexualiserade synsätt, 
”flickorna verkar inte ha samma [...] fantasi”. Jag menar att det kan vara rätt men 
man kan också betona just skillnaden i onanierfarenhet. Som jag påpekade ovan är 
erfarenhet av samvarosex inte detsamma som erfarenhet av sexualitet över huvud 
taget. I Lewin & Helmius’ undersökning har hälften av flickorna och tre fjärdedelar 
av pojkarna erfarenhet av onani. För pojkar fanns ingen skillnad mellan dem som 
haft samlag och de som inte haft det medan det bland flickorna var vanligare med 
onani bland dem som haft samlag (s 217). 
22 Se Dworkin (1988), Ekerwald (1993) och Hite (1976, särskilt s 527-570). Nume-
ra har kvinnornas starkare ställning alltmer uppluckrat denna norm om att sexuali-
tet är detsamma som missionärssamlaget. Jfr det faktum att dagens sjuttonåringar 
har nästan lika stor erfarenhet av munsex (oralsex) som av samlag (Edgardh 1992 s 
52). 

69 



HEDVIG EKERWALD 

undra på att vi fick ett samhälle där fortfarande på mitten av åttiotalet ”i 
stort sett samtliga rapporter från kliniskt verksamma sexologer” visar 
att ”män söker för att de vill men inte kan” medan kvinnor söker för att 
de inte vill, de har tappat lusten för sexuellt samliv (Lewin 1986 s 45). 
Jag gissar att det i många fall var deras män som fått dem att gå till 
expertisen. 

I litteratur om ungdom förutsätts ofta flickan vara mindre intresse-
rad av sexualitet än pojken utan att detta problematiseras. När Lewin & 
Helmius tar upp detta skriver de om den gamla uppfattningen att 
sexualiteten hos pojkar är en björn som sover, bara genom att tala om 
sexualitet med pojkar kan dessa få igång sin sexualitet men flickor 
väcks först vid sitt första samlag. De menar att det kanske fortfarande 
är så att flickor socialiseras till att vänta på att bli sexuellt ”väckta” 
(1983 s 350). Jag menar att flickor mer aktivt sövts både av samhället i 
stort och av sin egen flickkultur. En av de få som sysslat med barns 
sexualitet är norrmannen Thore Langfeldt. Han har intervjuat barn från 
dagisåldern och uppåt om sexualitet. Han finner att pojkar och flickor 
lär sig om sin sexualitet på mycket olika sätt. Pojkarna lär sig onanera 
direkt och praktiskt av kamrater: 

 
Ofta är det en pojke som vet hur man gör, och han demonstrerar för de övriga 
hur de skall göra. De gör likadant och demonstranten kontrollerar att allt går 
rätt till. Pojkar i hela landet kallar det för att ”runka”. (Langfeldt 1983 s 95) 
 

De kan också lära sig genom att tala med kamrater och i pojkkulturen 
finns mängder med uttryck, normer och vitsar om sexualitet som också 
förmedlar kunskaper. Andra läser i tidningar eller får sin första orgasm 
av en tillfällighet. 

Tillfälligheten spelar en mycket större roll för flickor. De flesta 
flickor som lär sig onanera lär sig det genom en tillfällighet menar 
Langfeldt. Han ger som exempel en flicka som firar sig nerför ett rep, 
en flicka som cyklar och en flicka som blir dragen på släde liggandes 
på magen då de av detta råkar få sin första orgasm och därigenom 
kommer underfund om kroppens sätt att fungera. 

Langfeldt menar att vuxna förmenar flickor ett sexuellt språk. Flic-
kors sexualitet har osynliggjorts. Han finner att många flickor inte känt 
till något ord för lubrikation och klitoriserektion och även om flickorna 
upplevt det kunde de inte beskriva vad det var frågan om. När de i 
tioårsåldern velat läsa i böcker om det de känner i sitt underliv har de 
inte fått mycket information: 
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Det är inte ovanligt att pojkar berättar för flickor om sådant som inte står i 
böcker, och de kan då i sin ungdomliga naivitet öppet tala om klitoris, onani 
och orgasm. Pojkarna har ingen aning om att de ofta berättar för flickor som 
för första gången får lära sig något litet om hur deras kroppar fungerar. 
(Langfeldt 1983 s 98) 
 

Att pojkar i mindre utsträckning än jämnåriga flickor haft samlag me-
nar jag vara en effekt av manssamhället.23 Där verkar en rad normer för 
att stärka mannens makt och en sådan norm är att i ett parförhållande 
ska mannen inte bara vara längre, vilket delvis har med biologiska 
skillnader mellan könen att göra, utan även äldre. Denna norm drabbar 
då inte bara den äldsta gruppen kvinnor som i och med kvinnors längre 
levnadsålder blir utan män utan även den yngsta gruppen män av dem 
som är sexuellt mogna. De jämnåriga flickorna har äldre pojkar ”tagit”. 
Det är som Bo Lewin säger i ett annat sammanhang så att ”männens 
dominans skapat en fälla i vilken den enskilde mannen själv fastnar” 
(Lewin 1986 s 61). 

När Lewin & Helmius om och om igen framhåller nackdelarna i 
vårt samhälle för pojkar, glömmer de att analysera fördelarna, den 
sexuella kunskapen och skickligheten. De glömmer också att framhålla 
nackdelarna för flickor i vårt samhälle, att få sina kroppar hormonstyr-
da av p-piller eller riskera oönskad graviditet och abort, och att få ut 
mindre sexuell njutning av samvarosex än pojkarna får. I sin under-
sökning finner Lewin & Helmius exempelvis att ”nästan tre gånger så 
många pojkar som flickor har en sådan upplevelse av sina sexuella 
erfarenheter att de valt att kryssa för att de oftast eller alltid får utlös-
ning”.24 I enlighet med pojkperspektivet är detta ointressant att analy-
sera. Det förblir också oanalyserat i deras undersökning. 

          

Jag har i den här uppsatsen analyserat Lewin & Helmius’ perspek-
tiv som ett den sjuttonårige pojkens synsätt på ungdomars sexualitet 
därför att det innehåller pojkrollens nackdelar och flickrollens fördelar 
men inte det omvända. Detta ensidiga perspektiv kan ändå vara riktigt 
som en beskrivning av pojkars förhållande till sexualitet. I marknadens 

 
23 Jfr Lewin & Helmius (1983 s 282) som menar att kvinnor i åldersgrupperna 15-
19 år och 20-24 år lagt sig till med de sexualvanor som männen i 20-24-årsåldern 
tidigare haft medan männen i åldern 15-19 år inte fått sina sexualvanor förändrade. 
Det är alltså framför allt de unga flickornas sexualmönster som har ändrats. 
24 Lewin & Helmius (1983 s 321). Alternativen ingår bland de 38 ord och uttryck 
bland vilka ungdomarna fick välja ett fritt antal för att beskriva sina sexuella erfa-
renheter. 
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sexutbud dominerar en ”manlig” pornografisk kultur medan den 
statliga sexualupplysningen domineras av en ”kvinnlig” omsorgskultur. 
I en sexologisk diskurs där kvinnor i roller som gynekologer, barn-
morskor, skolsköterskor, rådgivande kuratorer m fl har en stark 
ställning kan Lewin & Helmius’ väl genomförda pojkperspektiv vara 
välgörande, men det måste kompletteras med ett lika väl genomfört och 
på sexuell tillfredsställelse inställt flickperspektiv. Jag vill ändra det 
ömhetsinriktade perspektiv flickor kan ha så att det också inbegriper 
och värdesätter sexuell upphetsning och tillfredsställelse i sig, något 
som hedonismen i ponnyhästarnas värld borde utgöra en god kulturell 
grund för.25 

Kanske kan man alltså komplettera Lewin & Helmius’ mening 
ovan om att samlag är viktiga för att pojkar ska inse värdet av icke-
sexuella relationer med att hävda att flickor behöver samlaget för att 
förstå att sexuella relationer har ett värde som just sexuella.26 En tillå-
tande syn på ungdomars sexualitet i samhället kan därför både jag och 
Lewin & Helmius ena oss om. Men en förutsättning för denna är att 
båda könens kulturellt förvärvade nackdelar och fördelar på sexualite-
tens område analyseras.  

Skillnaderna mellan olika forskarperspektiv är trots allt små jämfört 
med dem mellan Masters of the Universe och My Little Pony eller dem 
mellan Mitt Livs Novell och Aktuell Rapport. Könskulturerna i dessa 
seriehäften och tidningar verkar diametralt olika. Men de skillnader i 
könskulturerna som denna artikel betonat får inte skymma det viktiga 
faktum att skillnaderna faktiskt minskar i och med moderniseringen av 
samhället. Flickor får samma kulturellt förvärvade behov av sexuell 
tillfredsställelse som pojkar har, såsom flickan som säger att ”det är 
precis som knark. Har man en gång börjat så fortsätter man”, och 
pojkar får samma förväntningar inför sitt sexualliv som flickor har, 
såsom pojken som förväntar sig ”ömhet och närkontakt, om man så får 
säga. Bra förhållande”.27 
           
25 Min ståndpunkt överensstämmer med Gayle Rubins kritik av feminismens ut-
veckling i början på åttiotalet. Hon kritiserar feminismen för att den då börjar se 
sexualitet som ett manligt värde. ”The feminist view of sex is that it is something 
that good/nice women do not especially like” (Rubin 1981/1987 s 217). Sådana 
feminister ser sexualiteten som ett uttryck för intimitet och betraktar orgasmen som 
ett manligt mål, enligt Rubin. 
26 Detta visar sig också ha stöd i Lewin & Helmius’ empiri. Flickor tillmäter sexua-
liteten större betydelse ju mer sexuell erfarenhet de har (s 349). 
27 Citaten kommer från Lewin & Helmius (1983 s 349 och 345). 
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Anders Löfgren  

Att finna rum för identitet 
En essä om biografi och arena 
 
 
 
 
 
Vi förflyttar oss till ungdomsrevoltens sena 60-tal och en av dess 
många små och stora demonstrationer, kravaller och aktioner. Det är 
kvällen den 28 juni 1969 och platsen Greenwich Village i New York; 
ett förhållandevis småskaligt gytter av bostadshus, kvartersbutiker, gal-
lerier, restauranger och barer bokstavligen i skuggan av Manhattans 
skyskrapor. Ett rutinartat polisingripande på en bar utvecklar sig helt 
oväntat till en natt av kravaller och så småningom till skapandet av ett 
antal små, kortlivade men aktiva politiska rörelser. Denna del av 
ungdomsrevolten har gått till historien som Stonewall efter namnet på 
baren, och är nog en av de få händelser från de stora åren 1968-70 som 
fått behålla lite av sitt skimmer i dagens osentimentala och kallt av-
slöjande ljus.  

Låt mig personifiera denna tilldragelse genom en uppfunnen men 
mycket sannolik ung man. Han föddes omkring 20 år tidigare, kanske i 
en liten stad på den amerikanska mellanvästerns oändliga slätter, som 
en av de många i det sena 40-talets baby-boom. Som alla andra i denna 
generation växer denne pojke upp med Andy-Pandy, My favorite Mar-
tian och Batman på TV, basebollturneringar samt Rock Hudson och 
Doris Day som passande modeller för amerikansk ungdom. Men denne 
pojke har svårt för att anpassa sig till de snäva livsmönstren i sin 
hemstad, och några år senare finner vi honom en kväll på en bar i den 
största av alla stora städer; New York. Men denna kväll blir inte som 
de andra under det dryga år han varit här. Innan morgonsolen åter 
skimrar över East River har han slagits med poliser, kastat gatsten, 
skrikit slagord och blivit inburad för första gången i sitt liv. Kvar på 
slagfältet ligger hans ena sko, resterna av ett par stilettklackade pumps i 
storlek 43. 

Denna essä kommer att väva ihop tre trådar; de sexuella identi-
teternas framväxt under moderniseringsprocessen, stadens roll som 
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frihetens arena respektive unga människors sökande efter rum för en 
identitet. Syftet är för det första att presentera en exemplifiering av det 
som jag i övergripande termer kallat ungdomstid i skärningspunkten 
mellan biografi och arena (Löfgren 1993). Händelserna runt Stonewall 
är en sådan skärningspunkt som har lämnat det vardagliga och blivit 
historisk. Ett andra syfte är att ge en referensram för vidare forskning 
runt essäens tema; unga människor som söker sig till storstäderna för 
att kunna skapa sig ett utrymme för sina (homo)sexuella känslor.  

När jag relaterat mitt arbete med ungdomars boende och flytt hemi-
från till forskningsfältet ”lesbian/gay studies”1 gjorde jag en iakttagelse 
som jag inte på något sätt är ensam om, nämligen att landsorts-
ungdomar som på något sätt kopplar sig till en homo- eller bisexuell 
identitet ofta medvetet söker sig bort från hemorten och till storstäder-
na. Frånsett några smärre arbeten har sexuell identitet inte i någon 
större grad uppmärksammats i diskussionen kring ungdomars könsso-
cialisation.2 Det har dels inneburit att frågor kring utvecklandet av en 
homo- eller bisexuell identitet i stort lämnats åt ett öde som obetydlig 
randföreteelse eller hormonell eller psykisk abnormalitet, dels att dis-
kussionen om könssocialisation inte har kunnat utvecklas förbi det mer 
elementära stadiet av att diskutera varför kvinnor blir kvinnor och män 
män. Överhuvudtaget har frågan om sexuella identiteter lyst med sin 
iögonenfallande frånvaro inom ungdomsforskningen.3 Men sexuella 
identiteter och deras uttrycksformer illustrerar och perspektiverar cent-
rala temata inom ungdomsforskningen; individualisering och moderni-
sering, kulturell friställning och expropriation, subkultur och ”main-
tream” samt inte minst könssocialisation. 

 
 

Sexualitet – en positionsbestämning 
 
Ett inslag i den moderna ungdomstiden är puberteten och utvecklandet 
av en sexuell identitet. Denna ses ofta som en individuell essens, något 
           
1 Detta fält är snabbt växande, fr a i Nordamerika, Storbritannien och Nederländer-
na. I Skandinavien går det betydligt trögare. Det finns ännu ingen institution eller 
centrumbildning av typen Lesbian & Gay Studies, men det finns nationella och 
nordiska nätverk som håller på att etablera sig. 
2 Håkansson (1987), Henriksson (1987), Plummer (1989), Uppväxtvillkor nr 
4/1987, Ottar nr 4/1989. 
3 Betecknande nog exkluderas homo- och bisexualitet explicit i Helmius’ (1990) 
avhandling om ungdomars sexualitet. 
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man ”upptäcker” att man är, en medfödd biologisk drift. Det är inte 
den enda möjliga tolkningen. 

En vanlig men oftast outtalad förutsättning för forskning om 
sexualitet är just att sexualitet är ett funktionellt redskap för en av natu-
ren tvingande reproduktionsdrift eller instinkt; reproduktion av barn 
och av relationer mellan människor. Åsiktsskillnaderna handlar för det 
mesta om funktionens struktur och på vilket sätt detta redskap är öppet 
för omprogrammering. Den sociobiologiska riktningen menar att det 
finns en naturlig (d v s genetiskt styrd) sexualitetens ordning som or-
ganiserar samhällets reproduktion. Män och kvinnor är ”av naturen” 
inrättade för att bilda de reproduktiva relationer som krävs för att skaffa 
barn. Sexualiteten finns till för att blanda könsceller, detta i sin tur p g a 
genernas antaget inneboende drift att fortplanta sig själva. Sexualiteten 
är parförhållandet mellan en man och en kvinna; dess enda existens-
form och möjlighet. Det kan verka som om det endast lämnade 
utrymme för en funktionell heterosexualitet, men så är faktiskt inte 
alltid fallet. Även homosexualitet skulle kunna ses som biologiskt 
funktionell, men naturligtvis även då i förhållande till reproduktion och 
barnproduktion som styrande biologiskt mål. 

Nu måste sexualiteten inte uppfattas som en biologisk drift eller 
funktion. En lika giltig tolkning är att se sexualitet som konstruktioner 
och diskurser kring lustfyllda handlingar. Om man lämnar historiens 
och utvecklingsbiologins telos därhän kan fenomenet sexualitet ses i 
mer obeslöjat ljus. Sexualitet kan t ex ses som lust och endast lust. Men 
det är viktigt att undvika en renodlat hedonistisk syn på lust. Mycket 
mörker och unkenhet döljer sig i vår vardagliga sexualitet. Det är dock 
inte särskilt meningsfullt att stämpla vare sig sexualitet eller lust som i 
grunden gott eller ont. Lust är ingen substans, inget man kan isolera i 
ett provrör eller i en kroppsdel. Man kan bara tala om lust till något, 
precis som vilja endast kan vara vilja till något. Både lust och vilja, på 
alla sätt inflätade i varandra, är därför endast möjliga att förstå i ett 
sammanhang av mänskligt meningsfullt handlande. Människor kan 
känna lust till och olust inför många saker, och vissa av dem har sam-
manfattats under begreppet sexualitet. Det finns naturligtvis ingen som 
helst enighet om hur begreppet skall definieras och avgränsas, och den 
diskussionen är heller inte viktig här och nu.4 Men det är nödvändigt att 
fixera ett perspektiv för resten av essän.  
           
4 Det skrivs en försvarlig mängd om just konstruktivism och essentialism. Se Cap-
lan (1987), Altman (1986), Altman m fl (1989), Weeks (1977/1990 och 1991), For-
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Sexualitet handlar om lust-/olustfyllda sinnesintryck man kan upp-
leva ensam eller tillsammans med andra människor och som aktiveras i 
vissa situationer, men inte i andra. Att bli kittlad under fötterna, rufsad i 
håret eller knipt i bröstvårtorna är inte per definition sexuellt, men det 
kan vävas in i en sexuell situation. Sexuella situationer är med andra 
ord inte kroppsligt definierade även om de utnyttjar kroppens möjlig-
heter. En följd av att välja detta perspektiv är att det sexuella i högsta 
grad är något som försiggår i den kulturella, diskursiva sfären. Förvisso 
är själva lusten/olusten påtagligt fysisk, men den aktiveras inte av en 
drift utan av lust/vilja till något. Och detta något kan man endast ha 
lust/vilja till i ett socialt sammanhang, vilket faktiskt inte alls hindrar 
att sexualitet allt som oftast bedrivs helt i ensamhet.  

Perspektiven ovan, sexualitet som en naturgiven drift å ena sidan 
och sexualitet som en socialt och historiskt relativ konstruktion å den 
andra, sammanfattas ofta med begreppen essentialism respektive kon-
struktivism. Den mest kända företrädaren för det senare perspektivet är 
Michel Foucault. Han uppmärksammar i den första delen av sin Sexu-
alitetens historia (1976/1981) hur disciplineringen av människans 
sexualitet går hand i hand med ett ökat vetande om densamma. Han be-
skriver hur en allt mer detaljerad och minutiös kunskap om sexualiteten 
byggs upp och vidare hur normaliteten definieras genom ett intensifi-
erat pratande om den onormala sexualiten. Tvärtemot den vanliga bil-
den ser han den victorianska eran som startskottet för ett allt intensivare 
intresse för sexualitet (jfr Weeks 1991). Skapandet av ett vetande om 
sexualiteten och de sexuella perversionerna är ett exempel på det 
strategiska vetande Foucault så gärna uppehöll sig vid. Men frågan är 
om han inte här röjer en motsägelse i sitt tänkande; dels talar han om 
den centrumlösa makten och det lika centrumlösa motståndet, men 
samtidigt uppehåller han sig hela tiden vid de strategiska sanningar 
som serveras av de maktutövare som i annat samhällsvetande ses som 
Makten och dess centrum. Foucault var inte den som först lanserade 
tanken att sexualiteten, dess former och syften var en social konstruk-
tion. Mary Macintosh (1968) kan krediteras för att ha varit en av de 
första som på allvar förde fram tanken att sexualiteten i sig konstrueras 

           
näs m fl (1991), Fuss (1991), Giddens (1992), Milligan (1993), Wilkinson & Kit-
zinger (1993). Urvalet har en betoning på just frågan om sexuell identitet, men den 
är väl så framträdande inom feministisk forskning och diskussion. Min 
framställning av denna viktiga fråga är koncentrerad och förenklad, eftersom det 
inte är essäns syfte att uttömmande diskutera den.  
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och att hetero- och homosexuella identiteter är en historiskt sett ny 
företeelse.  

Sexualitet kan sägas vara en konstruktion på två nivåer; dels på en 
konkret kroppslig nivå ett sätt att sammanfatta och beskriva ett kom-
plext, öppet system av kroppsliga möjligheter och mekanismer för 
lust/olust, dels på såväl individuell som socio-kulturell nivå ett sätt att 
beskriva hur den konkreta konstruktionen används för att ge mening åt 
skilda handlingar, normer och institutioner. Den första tråden i denna 
essä, de sexuella identiteternas genes utgår från denna bestämning av 
sexualitet.  

 
 

De sexuella identiteternas genes  
 
Att dela upp människosläktet i hetero-, bi- och homosexuella är en so-
cial strukturering i linje med en klassanalys eller när en grupp etikette-
ras ungdom. I marxistisk litteratur kan det talas om klass i sig och klass 
för sig. Att kategorisera en grupp i sig innebär att den på något sätt är 
möjlig att avgränsa objektivt, medan att tala om grupp för sig innebär 
att gruppen måste ha en individuell och kollektiv självförståelse som en 
grupp med en viss identitet. Ett av klassanalysens många problem är 
följdriktigt att så många helt frankt avvisar den identitet de fått sig 
tillskrivna. I marxistisk klassanalys är det i varje fall självklart att se 
arbetarklass som en historiskt specifik kategori. Det har dock inte varit 
fallet med kategorierna hetero-, bi- och homosexuella, vilka setts som 
en historiskt allmängiltig strukturering. 

Men precis som med klassanalysen uppstår det problem med indel-
ningen i homo- och heterosexuella; t ex när det visar sig att en stor an-
del av dem som av den ”objektiva” definitionen att döma skulle klassas 
som homosexuella med emfas hävdar att de visst inte är homosexuella, 
de vill bara väldigt gärna ha sex med någon av det egna könet.5 Lika 
oförenligt med den förment objektiva indelningen är de kvinnor som 
valt en lesbisk identitet av könspolitiska skäl.6 

Humphreys (1970) gjorde i sin (ö-)kända studie iakttagelsen att en 
hel del av de män som ägnade sig åt anonym sex med varandra på 
           
5 Humphreys (1970/1975), Tripp (1981). 
6 Detta brukar vara ett av det mesta provocerande man kan säga till en 
heterosexuellt identifierad, eftersom det antyder att de inte bara ”är” heterosexuella, 
utan att de på ett eller annat sätt valt det för att det gynnar dem könspolitiskt. 
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offentliga toaletter; s k tearoom trade, var heterosexuellt identifierade.7 
De tog dessutom starkt avstånd från homosexuella och homosexualitet, 
och levde i övrigt ett patriarkalt, heterosexuellt medelklassliv med 
hemmafru och skötsamma barn. Även i Sverige har undersökningar på 
bastuklubbar visat att många av de män som besöker inrättningarna för 
att ha sex med andra män, absolut inte ser sig som homosexuella. I inte 
så få länder runt Medelhavet och i Latinamerika är sex mellan män 
inget ovanligt, men det är bara den ”passiva parten” som av andra och 
sig själv ses som homosexuell.8 Vår traditionella förståelse av den 
homosexuella identiteten visar sig helt enkelt vara oanvändbar. Denna 
insikt kan leda åt två håll; antingen mot att än mer ihärdigt söka efter 
den hetero-/homosexuella essensen i akt och mening att bortom varje 
tvivel kunna bevisa att en individ är hetero-/bi-/homosexuell oavsett 
vad denna individ själv menar om saken, eller mot att försöka förstå 
hetero-, bi- och homosexuella identiteter på ett annat sätt än det 
essentialistiska. En utgångspunkt för den senare strategin är en histo-
risk tillbakablick. 

För de flesta av oss känns kategoriseringen självklar, men det fanns 
en tid då de sexuella identiteterna som vi känner dem – hetero-, bi- 
eller homosexuella – inte existerade. Människors identitet innehöll inga 
referenser till sexualitet. Det fanns tillåtna och icke tillåtna handlingar 
och njutningar. Naturligtvis fanns det enskilda som syndade mer och 
oftare än andra, d v s som hade lust till vissa syndfulla handlingar men 
de hade ännu inte någon särskild identitet (jfr LeRoy Ladurie 1980). 
Alla kunde i princip förfalla till att bli sodomit, och alla kunde i princip 
lämna sodomitens syndfulla bana. Medeltidens människor hade lust 
och olust av det slag vi idag kallar sexualitet, men tänkte de också tank-
ar om en sexualitet som något i sig? Ett indicium på att de inte gjorde 
det är att termen sodomi täckte in en rad av kyrkan ej godkända 
handlingar. Dessa handlingar var inte kopplade till någon särskild sexu-
ell disposition, de tydde enbart på att de som utförde dem hade brustit i 
moral och syndat. 

           
7 Grunden till att Humphreys blev ökänd var hans metod för att finna sina infor-
manter. Han deltog som passiv åskådare till verksamheten på toaletterna, men han 
passade på att smita ut och skriva upp bilnumren till de som varit mer aktiva. Via 
bilregistret kunde han sedan leta reda på många män han aldrig annars fått tag på. 
Men den stora diskussionsfrågan är om detta är etiskt försvarbart. 
8 Henriksson (1984), Tripp (1981). 
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I anslutning till upplysningstiden och den franska revolutionens 
tidsålder hände dock något väsentligt. Den idag självklara dikotomin 
mellan privat och offentligt såg dagens ljus, och de handlingar vi idag 
kommit att kalla sexuella blev för första gången något privat, en ange-
lägenhet för individen och hennes privata moral. Därigenom blev sex-
ualiteten också enligt upplysningstidens principer något som låg utan-
för den offentliga rättens sfär. Ett centralt exempel är att sodomin i re-
volutionens efterföljd blev avkriminaliserad inte bara i Frankrike, utan 
också i de napoleonska fälttågens spår i många andra europeiska län-
der.9 Däremot vore det felaktigt att påstå att homosexualiteten blev av-
kriminaliserad. Den hade aldrig varit kriminell, eftersom något sådant 
som homosexualitet som en abstrakt egenskap inte existerade i 
lagstiftarnas föreställningsvärld. Sodomin var kriminaliserad därför att 
man ville motverka de handlingar som både var en synd mot Guds på-
bud och brott som ”mot naturen äro”, men samtidigt såg man dessa 
handlingar på sätt och vis som en del av alla människors konstitution 
och möjlighet.  

Den romantiska kärleken sågs däremot som ett helt annat kapitel. 
Mellan män och kvinnor kopplades den till äktenskapets och dess plik-
ter, medan den mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor 
sågs inom det romantiska vänskapssvärmeriets ram.10 Karin Lützen 
(1986) ger flera exempel på hur dessa kunde utveckla sig till prehomo-
sexuella kärleksförhållanden mellan kvinnor, och sätter dessutom in 
dem i en vidare ram av patriarkala könsrelationer. Dessa kär-
leksförhållanden hotade den patriarkala strukturen, och Lützen presen-
terar samtida romaner som tydligt problematiserar dessa samkönade 
kärleksrelationer. Den rena lesbiska identiteten var dock ännu icke ut-
vecklad. Ett numera rätt känt svenskt romantiskt kärleksförhållande av 
detta slag är det mellan Selma Lagerlöf och Sofie Elkan, som det 
tydliggörs i de nu offentliggjorda breven. Ett annat exempel på hur 
denna romantiska och starkt känslosamma bindning mellan två kvinnor 
respektive två män kategoriellt skiljer sig från den moderna homo-
sexualiteten är den inte obekante författaren H C Andersen. Historikern 
Wilhelm von Rosen (1985) har skrivit om unge herr Andersens 
förhållande till bl a sonen i den värdfamilj där Andersen bodde när han 
intog Köpenhamn. Poängen hos von Rosen är inte att Andersen skulle 
           
9 Foucault (1976/1980), Silverstolpe (1982, 1986, 1987), Weeks (1991). 
10 Foucault (1976/1980), Silverstolpe (1982, 1986, 1987), von Rosen (1985, 1989), 
Weeks (1991). 
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ha varit homosexuell, utan det sätt på vilket kärlek (besvarad eller ej) 
mellan män kom att utformas och tolkas, inte minst av Andersen själv. 
Det är von Rosens tes att Andersen var upp över öronen förälskad i 
flera män (men knappast i några kvinnor) men att vare sig han eller 
hans samtid kopplade detta till sexualitet eller en särskild sexuell 
konstitution. Andersen hade otvivelaktigt fallenhet för överdrivet 
känslosvall, melodramatik och choser; karaktärsdrag som man kan 
frestas se som prototypiska för 1900-talets klichéartade sjana eller 
fjolla. Men det vore ett misstag att se Andersen som en homosexuell i 
vår tids mening. Han var det han var innan någon kunde vara homo-
sexuell. 

Den medeltida sodomilagstiftningen avskaffades alltså i svallvågor-
na från den franska revolutionen runt om i Europa. Men historien är 
ingen entydig och enkelriktad process. Den individualiseringsprocess 
som var i sin linda under upplysningstiden kom efter hand att åter 
omskapa förutsättningarna för både de njutningsfyllda handlingar vi 
idag kopplar till sexualiteten och den romantiska kärleken mellan män-
niskor. I samband med den starka konservativa reaktionen i mitten på 
1800-talet blev sodomin åter kriminaliserad i flera länder där den förut 
varit legal, om ej sedd med blida ögon av moralväktare. I de länder som 
aldrig nåddes av den franska revolutionen skärptes straffen. Under 
samma tid skedde också andra väsentliga förändringar på vägen mot 
våra moderna identiteter. Foucault (1976/1980) beskriver hur läkar-
vetenskapen börjar genomlysa inte bara våra kroppar utan även våra 
handlingar och våra sinnen. Freuds uppdykande på scenen vid seklets 
slut fulländade medikaliseringen och vetandegörandet av sexualiteten. 
Närmast i förbifarten konstaterar Foucault att den homosexuelle är ett 
resultat av läkarvetenskapens idoga klassificerande och vetande-
utövande (1976/1980 s 49ff).  

Här är det dock nödvändigt att korrigera Foucault en smula. Det 
verkligt intressanta är inte att den homosexuella identiteten skapas som 
ett redskap för vetandeutövning, utan vem som gör det och varför. Det 
är nämligen inte någon vetenskapligt skolad läkare som uppfinner den 
homosexuella identiteten eller ens ordet homosexuell (Silverstolpe 
1986, 1987), och det sker inte för att ”komma åt” dem som utövar 
sodomi. Tvärtom är den homosexuella identiteten skapad som ett 
offensivt försvar för de män som älskar andra män! En tysk jurist vid 
namn Ulrichs skissar vid 1800-talets mitt en teori om det tredje könet, 
vars kontenta och slutsats är att det finns de män som är födda sådana 
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att de är konstitutionellt tvungna att både kroppsligt och platoniskt äls-
ka andra män. Alltså måste det vara grovt inhumant att lagstifta så att 
deras sanna natur inte ges möjlighet att utvecklas. Den homosexuella 
identiteten var född. Ulrichs själv använde dock begreppet uranier eller 
urningar. Det är ungraren von Kertbeny som lanserar termen homo-
sexuell (Silverstolpe 1986, 1987, Weeks 1991). Viktigt i sammanhan-
get är att inte heller han är läkare, samt att både Ulrichs och von 
Kertbeny med stor säkerhet räknade sig själva till det tredje könet. Men 
för att ge Foucault delvis rätt; de utgav sig för att vara läkare eller åt-
minstone ha vetenskapligt medicinska grunder för sina teorier.  

Två grundtankar hos Ulrichs och von Kertbeny har bestått till våra 
dagar och ingår som en självklar del i den moderna världsbilden. Den 
ena är föreställningen om att det finns en särskild homosexuell kon-
stitution och en särskild heterosexuell konstitution, det sista inte minst 
viktigt. Ulrichs är inte bara den som skapar den homosexuelle, utan 
som en strängt logisk konsekvens också den heterosexuelle. Den andra 
och kanske på sitt sätt än mer grundmurade föreställningen är att 
sexualitet inte är en fråga om moral, etik och synd utan en fråga om 
natur och identitet. 

De frön som bl a Ulrichs och von Kertbeny sått spirade efter hand 
som en begynnande rättighetsrörelse, särskilt i Tyskland. Redan vid se-
kelskiftet bildades det organisationer som den Vetenskapligt-Humani-
tära Kommittén, en organisation som verkade för att den manliga 
homosexualiteten skulle avkriminaliseras (den kvinnliga var inte krimi-
nell) och med strategier som byggde på föreställningen om det tredje 
könet. Men man gick varsamt fram, och under täckmantel av ett mer 
allmänt intresse för sexualvetenskap.11 I Berlin växte det också upp en 
flora av sociala och kulturella institutioner kring främst den manliga 
homosexualiteten, med allt från barer och danspalats till tidskrifter som 
Die Freundschaft. Denna relativt öppna och synliga kultur drog till sig 
inte bara besökare från Tysklands alla småstäder och avkrokar, utan 
även män mer långväga ifrån, som t ex Hjalmar Bergman och suraham-
marsmeden Erik Thorsell (Silverstolpe 1981).  

Det glada 20-talet fick dock ett brått slut, och tre decennier med be-
folkningspolitik, utrotningsläger, hett/kallt krig och hemmafruideal 
lyckades nästan utplåna minnet av 20-talets offentliga homosexualitet 
           
11 En viktig del i detta arbete var Magnus Hirschfelts Institut für Sexualwißenschaft 
i Berlin som gav ut tegelstensband av Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufe, ett cen-
tralt mål för nazisternas inledande bokbål (Silverstolpe 1984). 
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och organiserade politiska arbete. Den homosexuella identiteten var 
dock ett etablerat faktum som inte lika lätt kunde raderas bort. Homo-
socialiteten i slutna brödraskap, loger och ordnar som under mycket 
lång tid varit central i det europeiska samhällslivet blev därigenom lite 
suspekt. Saker och ting kunde ju försiggå i de strikt manliga sällskapen, 
saker och ting som hotade att undergräva kärnfamiljen. Inslaget av lust 
och romantik blev en icke erkänd närvaro i dessa sammanhang, som t 
ex i den tyska Wandervögel-rörelsen (Silverstolpe 1984). 

Vad mera var; det tredje könet som strategi kom fr o m 30-talet att 
användas i motsatt syfte än Ulrichs och von Kertbenys. Den specifika 
homosexuella identiteten sågs nu som en form för biologisk eller psy-
kisk störning i den heterosexuella identitetsbildningen, en sjukdom som 
kunde kureras, ja kanske t o m undvikas om ansvarsfulla föräldrar 
gjordes uppmärksamma på den i tid. Den homosexuelle och hans eller 
hennes predikament kom att beskrivas i finbokhyllans uppslagsverk 
och dissekeras i olika varianter av Hemmets läkarbok. Homosexualite-
ten släpades ut i ljuset och blev en samhällsfara av oanade mått, en un-
dergrävande och epidemisk smitta i samhällets alla delar.12 Först i och 
med Stonewall-revolten kunde andra möjliga sätt att se på homosexua-
litet börja göra sig gällande i offentligheten.  

Denna utveckling av den hetero- och homosexuella identiteten sker 
i ett samhälle som på olika sätt präglas av en rask urbanisering, alltså 
det tema som utgör den andra tråden i essän. Finns det något som 
knyter dessa processer till varandra? 

 
 

Stadtluft macht frei 
 
Det medeltida Europa innehöll få städer, och endast en mindre del av 
befolkningen levde i dem. Den medeltida staden var därtill främst en 
handelsplats och marknad, ett centrum för den rudimentära handels-
kapitalismen. Men i det feodalt präglade samhället utgjorde staden 

           
12 I Sverige tog sig detta bl a uttryck i de beryktade Kejne- och Hajby-affärerna och 
den s k rättsrötedebatten. I USA var FBI-chefen J Edgar Hoover och senatorn Jo-
seph McCarthy ledande i jakten inte bara på kommunister utan även homosexuella. 
Som ett märkligt sammanträffande kan nämnas att det finnas relativt väldokumen-
terade belägg som pekar mot att både Hoover och McCarthy själva visade ett 
påtagligt intresse för sexuellt umgänge med män (Tripp 1981, Summers 1993). 
Eller är det kanske när allt kommer omkring alls inget märkligt sammanträffande? 
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också en tillflyktsort som födde frasen ”Stadtluft macht frei”. Den 
syftade på den möjlighet livegna bönder hade att befria sig från de 
feodala banden genom att under ett år och en dag hålla sig undan feo-
dalherrens makt i fria städer med egen rätt. När industrialiseringen 
skjuter fart gör den det till att börja med utanför städerna. Först när 
friställningen från det feodala systemet skapat de ”fria” proletärerna 
kunde de stora industristäderna börja växa, först i Storbritannien och 
sedan på kontinenten. De stora huvudstäderna i de framväxande natio-
nalstaterna växte även de, och medeltidens skala på städers storlek blev 
inom ett sekel närmast löjligt liten. Utan en stor migration skulle dock 
städernas arbetskraftsreservoar snart ha tömts. Under lång tid dog det 
fler än det föddes i industristäderna. De unga och ogifta dominerade 
bland de inflyttande, och det var en stor del av den proletära befolk-
ningen som aldrig kom att leva i något som liknar våra dagars kärn-
familj. Eviga ungkarlar och ungmör var ingen ovanlighet och inte något 
märkligt.  

Hastigheten på befolkningstillväxten i städerna övergick allt man 
ditintills sett, och byggandet av t ex bostäder, kloaker, vattenledningar 
och gator kunde inte hålla jämna steg. Inte heller hann allehanda makt-
havare med att övervaka stadens alla gator och torg, gränder och port-
gångar, källare och stall, sovrum och budoirer. Det blev i bokstavlig 
mening gott om dunkla mellanrum i det offentligt upplysta rummet. I 
dessa mellanrum begicks det allehanda handlingar, t ex av sodomitisk 
art. Redan under 1700-talets senare del hävdar historiker att de kan 
identifiera homosexuella subkulturer i nederländska städer (van der 
Meer 1987). Det som möjliggjorde dessa subkulturer var att det tradi-
tionella jordbrukssamhällets väl övervakade patriarkala struktur bröts 
upp. Det viktiga var kanske inte så mycket att städernas folkmängd 
växte som att vardagslivet i städerna blev allt mer fragmenterat och 
uppstyckat i arenor (jfr Löfgren 1993). I det sena 1800-talets storstäder 
växte det fram dittills oanade möjligheter. De till synes blaserade flanö-
rernas snabba ögonkast, de osynliga arenorna där främlingar möttes 
och kanske ägnade sig åt umgänge, hästgardisterna som drygade ut sin 
sold genom att sälja sina tjänster.  

Under 20-talet fanns det en livlig och självmedveten homosexuell 
subkultur i städer som Berlin, Paris och Amsterdam, en subkultur som 
bokstavligen nästan utrotades under 30- och 40-talen. Men det var 
väsentligen en deltidskultur, något som koncentrerades till vissa nöjes-
ställen och raggningsstråk under kvällar och nätter. Vardagslivet för 
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dem som deltog i denna subkultur skiljde sig i övrigt inte särskilt från 
20-talets förhärskande livsmönster. Efter det andra världskrigets slut 
kom denna typ av subkultur – osynlig, underjordisk och oorganiserad – 
åter att växa upp i de största städerna i Europa och Nordamerika.  

Under 50-och 60-talen var den homosexuella subkulturen ännu inte 
en fungerande social och kulturell gemenskap. Därtill satt den alltför 
fast i ett smalt register av stereotyper. Ingen av dessa var särskilt gång-
bara i Peoria, och för den delen heller inte i New York, men där kunde 
man åtminstone gömma sig i mängden eller bland ”likasinnade”. Men 
Stonewall-revolten 1968 skulle inte ha varit möjligt om subkulturer av 
detta slag fortsatt att vara det enda sättet att konstruera en mening kring 
lust mellan kvinnor respektive lust mellan män. Föreställningen om att 
människor hade en särskild sexuell läggning, att det fanns en 
heterosexuell och en homosexuell essens, hade börjat tränga allt 
djupare in i människors självförståelse.13 För en allt större grupp hand-
lade det om att vilja vara homosexuell på heltid, dygnet runt, som ett 
slags manifestation av den egna identiteten. 

 I några stora städer började denna grupp bosätta sig i vissa delar av 
staden, och i några fall kom det att växa upp ett slags ghetton eller ur-
bana lokalsamhällen, om än inte på etnisk eller religiös grund. Detta 
skedde främst i en handfull nordamerikanska städer: New York, Los 
Angeles, Montreal och inte minst San Francisco. I Västeuropa var det 
fortfarande främst nöjesställen och raggningsstråk som samlade sig i 
vissa distrikt, inte sällan som en särskild enklav i de heterosexuellt in-
riktade nöjesdistrikten. Denna skillnad beror inte så mycket på skilda 
attityder till homosexualitet i Europa respektive Nordamerika som på 
stora skillnader när det gäller plan- och bostadspolitik samt socioeko-
nomiska förändringsprocesser i stora stadsregioner. I de amerikanska 
städerna rådde och råder i allt väsentligt en fri och oreglerad bostads-
marknad utan större ansatser till social bostadspolitik eller statliga 
regleringar av bostadsbyggande och planering. Det mötte och möter i 
USA egentligen få hinder att skapa större sammanhängande stadsdelar 
som präglas av samhörighet på etnisk, religiös, språklig eller sexuell 
grund. Mekanismen som ombesörjer detta är en relativt oreglerad 

           
13 Väl att märka presenterade Kinsey vid denna tid sin berömda Kinseyskala som 
tillsammans med empiriska data pekade på ett betydligt vidare och mer 
mångfasetterat spektrum än den klara uppdelningen i hetero-/homosexuella. De 
olika talen för antalet entydigt homosexuella i befolkningen (5–10%) stammar från 
hans undersökningar. 
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marknad. I Västeuropa var däremot någon form för social bostadspoli-
tik och en omfattande planering centrala beståndsdelar i efterkrigsti-
dens välfärdspolitik. På olika sätt reglerades, styrdes och subventio-
nerades bostadsproduktion och stadsplanering enligt riktlinjer som vis-
serligen mer eller mindre uttalat byggde på ett gemenskapsideal (Fran-
zén & Sandstedt 1981), men som alls inte tänkte sig denna gemenskap 
på etnisk, religiös eller sexuell grundval. Efterkrigstidens europeiska 
städer planerades i gemenskapsfrämjande grannskapsblock byggda på 
ett lämpligt antal skötsamma heterosexuella kärnfamiljer. 

San Francisco är ett så centralt och illustrativt fenomen att det för-
tjänar lite extra uppmärksamhet. Denna stad har som ingen annan präg-
lats av homosexualitetens omvandling från subkultur till vardagskultur. 
Där finns det relativt sett största, äldsta och mest kända urbana lokal-
samhället uppbyggt av bögar och lesbiska. För många är det själva 
symbolen för skapandet av en alternativ sexuell mainstreamkultur. 
Varför just San Francisco? Det finns inget bergsäkert svar på den frå-
gan, men det brukar bl a framhållas att San Francisco efter kriget var en 
stor avmönstringshamn för amerikanska stridskrafter runt Stilla havet, 
fr a den amerikanska stillahavsflottan. Inte minst gällde detta för de 
otaliga män och kvinnor som blev utkastade ur det amerikanska för-
svaret för att de var, eller antogs vara, homosexuella.14 Inte så få före-
drog att stanna i San Francisco framför att vända åter till hemorten med 
den smäleken i bagaget. Dessutom var de inte ensamma om att flockas 
i staden; San Francisco var också ett centrum för allehanda bohemiska 
grupper, som t ex beat-generationen. Ursprungligen samlades dessa 
grupper också i närheten av varandra och dubbelanslutningar à la Allen 
Ginsberg förekom. 

På 60-talet blev San Francisco mest känt som ”flower power”-ge-
nerationens Mekka (”If you’re going to San Francisco, be sure to wear 
some flowers in your hair”),15 och denna arketypiska ungdomsgenera-
tion intog den förfallna stadsdelen Haight-Ashbury och gjorde den till 
sin.16 De fallfärdiga men billiga två- och trevåningshusen som under 
seklets första decennier hyst en välmående övre medelklass men som 
           
14 Det är också påfallande hur många av de ur den allra äldsta generationen i San 
Franciscos lesbian/gay community som låtit sig intervjuas på film och TV, som kan 
berätta om hur de frivilligt lämnat det militära eller fått avsked som ett resultat av 
de återkommande s k häxjakterna på homosexuella. 
15 En strof ur en känd dåtida låt med Scott Mackenzie. Den fortsätter: ”If you’re 
going to San Francisco, you’re gonna meet some gentle people there”. 
16 Se Godfrey (1989), Castells (1983) för just denna aspekt på hippie-epoken. 
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sedan gradvis förslummats, fylldes av vegetariska restauranger, kos-
miska kollektiv och love-ins i en tät atmosfär av haschdoft och rökelse. 
Det var inget planerat övertagande, men i linje med urbansociologernas 
antaganden sökte sig de unga gärna till sina fränder, om man kunde. 
Fast frändskapet låg i själen snarare än i hudfärg, språk eller religion. 
Parallellt med att hippies tog över Haight-Ashbury sökte sig en annan 
gemenskap av unga människor byggd på själens frändskap till en 
stadsdel längre söderöver, närmast granne med det spansktalande 
Mission District. Denna stadsdel, numera känd som Castro efter 
huvudgatan med samma namn, fick en gradvis allt mer homosexuell 
befolkning, komplett med barer, restauranger, järnhandlare och (natur-
ligtvis!) frisersalonger som mer eller mindre entydigt riktade sig till en 
homosexuell kundkrets i grannskapet. Båda dessa koloniseringsrörelser 
fylldes på av en stadig ström av unga människor från hela den ameri-
kanska kontinenten; på jakt efter andra värden, en annan typ av livsstil 
eller en annan sorts kärlek. 

Nu skriver vi åter 1969. Även om Greenwich Village i New York 
inte kan jämföras med vare sig Haight-Ashbury eller Castro när det gäl-
ler den prägel respektive gemenskap satte på ”sin” stadsdel, är det där 
New Yorks homosexuella samlas. Men om det i San Francisco efter 
hand utvecklas en allt mer offentlig homosexuell kultur, är den i New 
York fortfarande mest en subkultur som får utstå en hel del i form av t 
ex polistrakasserier. De flesta barer och etablissemang som riktar sig 
till homosexuella, som t ex Stonewall Inn, kontrolleras dessutom av 
maffian, som inte har så mycket till övers för sina kunder när de väl fått 
betalt. Men möjligheterna att finna sig tillrätta med någon form för 
homosexuell identitet är trots allt större där än i de många småstäder 
där president Nixons tysta majoritet bor. En liten men stadig ström av 
unga män och kvinnor som söker utrymme för sina homosexuella 
känslor fyller stadigt på ”The Village’s” vid detta laget flera decennier 
gamla subkultur. Något skiljer dem dock från sina äldre kamrater. De 
är generationskamrater med studentrevoltörerna, de politiska aktivister-
na, vietnamdemonstranterna och inte minst de feminister som dekla-
rerade att det personliga är politiskt. Möjligen är det en av orsakerna till 
att de traditionellt så lätthunsade fjollorna på Stonewall Inn så oväntat 
sätter sig till motvärn när polisen gör en av sin rutinmässiga trakas-
seringsrundor kvällen den 28 juni. Det är i varje fall mycket troligt att 
det är en av de drivande orsakerna till att Stonewall föder den moderna 
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homosexuella rörelsens många små men aktiva organisationer de första 
åren in på 70-talet (Marotta 1981). 

Även i mindre metropoler har det efter hand bildats enklaver av 
samma typ som Castro i San Francisco. De flesta som flyttat in i dessa 
enklaver är unga, relativt välutbildade och efter hand med en relativt 
hög genomsnittsinkomst. De utgör vad som brukar kallas gentrifiers, d 
v s en välbärgad grupp som gradvis ”invaderar” ett nedslitet, förslum-
mat innerstadsområde, investerar kapital i byggnadsmassan och för-
vandlar det till ett välhållet och attraktivt, men avsevärt dyrare 
bostadsområde.17 I både San Francisco och Los Angeles har också den 
lokala politiken på olika sätt präglats av närvaron av dessa lokalsam-
hällen av bögar och lesbiska. San Francisco var den första stad som 
valde in en öppen bög i stadsfullmäktige, och idag är varje allvarligt 
syftande borgmästarkandidat där tvungen att samla röster genom att 
delta i den årliga Gay Pride-paraden sista helgen i juni. Ett annat 
exempel är ett område strax väster om Hollywood som under lång tid 
inte tillhörde staden Los Angeles utan styrdes direkt av Los Angeles 
County. När invånarna där väl bestämde sig för att upprätta en kom-
munal självstyrelse, så bildade man helt sonika en stad, nästan uteslu-
tande bebodd av judiska pensionärer, bögar och lesbiska (Moos 1989). 
I Europa har samma utveckling inte på långa vägar skett, vilket fr a har 
sin grund i en mindre geografisk rörlighet, en mindre marknadsorien-
terad bostadsförsörjning och inte minst en helt annan form för kom-
munal självstyrelse. 

Men varifrån kom de som skapade San Franciscos, New Yorks el-
ler för den delen Stockholms homosexuella subkulturer, och varför 
sökte sig just de till storstädernas hägrande frihet? Kvar i Peoria, Piteå 
och Porrarp stannade många män och kvinnor som hade lust till sitt 
eget kön, sexuellt och/eller romantiskt.  

 
 

Att upptäcka sig själv och världen 
 
Den övergripande frågan kan också formuleras så här: vilken roll spelar 
sexualitet för människors biografi i det moderna samhället? Med tanke 
på det oupphörliga talandet om sexualitet är det frapperande hur myc-
ket som kunnat undvikas att bli sagt kring detta tema. De sexuella 

           
17 Castells (1983), Godfrey (1989), Lauria & Knopp (1985), Knopp (1992). 
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identiteternas framväxt är en del av en större individualiseringsprocess 
under de senaste 200 åren; en process i vars fokus ungdom befunnit sig. 
Mørch (1985) har kopplat ungdomskategorins framväxt till något han 
kallar ungdomens uppgift; att bli en kompetent, handlingsförmögen och 
autonom vuxen i ett allt modernare samhälle. Det moderna ska i detta 
sammanhang tolkas som att kapitalism och rationalisering ställer allt 
starkare krav på att individen ska kunna bemästra opersonliga 
marknadsmässiga och byråkratiskt reglerade situationer. Identiteten är 
enligt Mørchs syn mer en oavsedd bieffekt än det egentliga innehållet i 
ungdomens uppgift. Men jag tror det är nödvändigt att uppmärksamma 
att uppgiften idag också kräver att ungdomar måste hantera problem 
som kan förknippas med tvånget att utveckla en sexuell identitet. Jag 
tänker här på mer än de obehagligare inslagen i “komma ut”-processen 
för vissa homosexuella ungdomar. Det gäller lika mycket de som vill 
känna sig som heterosexuella, och vad de gör för erkännas som just 
heterosexuella. 

I annat sammanhang (Löfgren 1993) har jag refererat en syn på 
identitet som delvis vänder på den förhärskande bilden av förhållandet 
mellan sexuell identitet och sexuell handling. Identiteten är inte det 
som initierar och orsakar handling, utan tvärtom något som konstrueras 
genom handling (Hoffman-Axthelm 1992, Hall 1989). Identiteten har 
liknats vid en bussbiljett som krävs för att komma från en plats till en 
annan – en biljett som inte kan sammanfatta hela spektrat av känslor, 
lustar, tankar och viljor hos en person, men som i alla lägen behövs för 
att komma från plats till en annan (Hall 1989). Denna process har ofta 
setts som ett resultat av att det traditionella samhällets struktur bokstav-
ligt talat slitits sönder av en snabb urbanisering och det täta, oöverskåd-
liga och anonyma stadslivet.18 Men det är möjligt att tolka processen på 
ett annat sätt: att det är uppspjälkningen av det traditionella samhället i 
autonoma betydelsesfärer och avskilda arenor för handling (Löfgren 
1993) som möjliggör urbaniseringen.  

Under urbaniseringens första sekel var det troligen inte så att man 
medvetet sökte sig till storstäderna för att leva ut sina lustar, utan snara-
re att man blev medveten om möjligheterna när man väl kommit dit av 
de ”klassiska” orsakerna; överbefolkning på landsbygden och de häg-
rande möjligheterna av ett ekonomiskt sett bättre liv. I det relativt sent 
urbaniserade Sverige har processen ofta framställts som i Martin Kochs 
           
18 Det är alltför ofta Tönnies begrepp gemeinschaft och gesellschaft ges denna 
enkla mekaniska stadieteoretiska innebörd. För ett korrektiv se Asplund (1990). 
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Guds vackra värld (1916); ung oskyldig pojke kommer till den stora -
staden för att söka arbete och lockas in i dåligt men burget sällskap. 
Det finns skäl att anta att den sexuella lusten och de romantiska käns-
lorna mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor var lika 
spridda i alla folkgrupper, skikt, klasser och miljöer, alltså även i de 
mest traditionellt präglade agrara samhällena. Men den homosexuella 
identiteten var under sin första tid något som framför allt togs upp av 
bildade över- och medelklassmän i större städer, för att efter hand 
sippra ut i bredare folklager. Här återfinnes det välbekanta mönster 
över spridningen av ungdomen som Mørch (1985) skisserar. Först blir 
den homosexuella identiteten en realitet för män ur burgnare klasser för 
att gradvis sprida sig till män i arbetarklassen, kvinnor i burgnare 
klasser och till sist kvinnor i proletära skikt. Det finns all anledning att 
anta att dessa processer hör ihop på ett eller annat sätt. Runt sekelskiftet 
och under 1900-talets första decennier hade föreställningen om den 
särskilda läggningen och om möjligheten av att leva ut den i stor-
städerna börjat bli mer spridd. Under 20-talet är det ett så pass etablerat 
faktum att intresserade svenskar sökte sig ända till Berlin enbart eller bl 
a av det skälet att det fanns en livlig homosexuell subkultur där. En 
gissning är att dessa människor är de första migranterna som medvetet 
söker sig till storstäderna för att lättare och mer aktivt kunna ägna sig åt 
sex och romantik med sitt eget kön under denna epok. 

Under 1930-, 40- och 50-talen cementerades föreställningen om 
den sexuella identiteten, men nu alltmer genom ansträngningarna att 
styrka en normal heterosexuell utveckling under puberteten och adole-
scensen. Möjligheterna till samkönade sexuella och romantiska känslor 
i homosociala miljöer beskars dels genom en social kontroll och dels 
genom närmast ritualiserade heterosexuella beteenden som den 
amerikanska dating-kulturen. Men samtidigt gjorde detta moraliska in-
tresse att de som inte förut visste vad män kunde göra tillsammans med 
andra män, och kvinnor med andra kvinnor, fick upp ögonen för 
möjligheterna. Den homosexuella identiteten var inte längre särskilt 
svår att hitta om man hade lust att söka efter den. Värre var det att finna 
de andra homosexuella.  

Unga kvinnor och män runt om i Nordamerikas och Europas pro-
vinser, mitt i den stora efterkrigsgenerationens ungdomsår – en epok 
inte så lång från vår egen – fick alltså på olika sätt upp ögonen för att 
det fanns ”såna där” i de stora städerna. Vad var det som spred kunska-
pen? Det är möjligt att spekulera i några kanaler utöver de ovan refe-
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rerade kolorerade läkarböckerna. I den klassiska litterära kulturen hade 
temat allt oftare kommit att direkt beröras, även om det oftast legat som 
stora osynliga isberg under den synbart lugna heterosexuella ytan. 
Otaliga är de som på ortens bibliotek begärligt och målmedvetet sökt 
sig fram till romaner och noveller som på olika sätt satte ord på ”det 
där”. Naturligtvis har deras självbild färgats av de rätt deprimerande 
beskrivningar som länge var de enda som släpptes ut över bok-
månglarnas diskar.19 Även i masskulturen har det under en lång period 
funnits en icke erkänd närvaro av homoerotik och homoromantik.20 
Men ämnet, där det förekom explicit, kunde under lång tid bara 
tematiseras utifrån tragiska och deprimerande aspekter.21 Gradvis har 
dock masskulturens heterosexism mjukats upp, och artister som t ex k d 
lang, Jimmy Sommerville eller Elton John kan vara öppna utan att det 
till synes påverkar deras popularitet. Så långt som att homosexualitet 
blivit ett vanligt, självklart och naturligt inslag i filmer, TV-serier eller 
underhållningslitteratur har det dock inte gått ännu. Om tragiken är 
borta har den alltför ofta ersatts med flåsigt socialpornografiska 
vinklingar eller till intet förpliktigande erotiska kittlingar. Det gick för 
övrigt heller inte an att låta synt-duon Erasure, med en öppet homo-
sexuell sångare, vara pausunderhållning i Disney-klubben på TV.  

En för ungdomar allt mer viktig kanal in i den homosexuella sub-
kulturen är olika former av sammanslutningar som både tjänar som 
kontaktmöjligheter och rättighetsorganisationer. Redan i slutet på 40-
talet började en försiktig resocialisering av homosexualiteten både i Eu-
ropa och Amerika. Det Danska Förbundet av år 1948 bildades som ett 
första försiktigt steg och får åren efter avläggare i Norge och Sverige, 
föreningar som snabbt blev självständiga. Under 50-talet och det tidiga 
60-talet var förvisso homosexuella fortfarande ett centralt mål för mo-
raliska paniker, inte minst i Danmark. Men samtidigt medverkade detta 
moraliska intresse till att på allvar upplysa unga människor om vad de 
faktiskt kunde vara, inte minst för att organisationerna började verka 
som opinionsbildare. I takt med de andra politiska processerna i slutet 
på 60-talet uppstod den moderna homosexuella rörelsen där den 
försiktigt ursäktande homofilen trängs undan av självmedvetna lesbiska 

           
19 Se t ex Radclyffe Halls The well of loneliness eller Bengt Martins Joakim-trilogi 
(1968). 
20 Russo (1981), Bech (1987), Henriksson (1989). 
21 Russo (1981). Jfr även Flicka med hyacinter av Hasse Ekman från 40-talets slut, 
som dock sett i förhållande till dåtidens stämningar är en förvånande rättfram film. 
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och bögar, en utveckling som symboliskt inleds med Stonewall-
kravallerna. Den stora förändringen var egentligen vare sig öppenheten 
eller rättighetskampens relativa framgång. Nej, det var insikten om att 
homosexualiteten alls inte var ett strängt styrande öde som ruvade 
längst inne i människors själ, utan något man mycket väl framgångsrikt 
kunde inkludera i ett mer individuellt utformat livsprojekt. De politiska 
organisationerna drev genom allt mer massmediala aktioner motvilliga 
politiker, psykologer och läkare framför sig i rättighetsspörsmål, sam-
tidigt som den lustmaximerande floran av raggningsbarer, campa 
diskotek och renodlade sexklubbar blev mer tillgänglig. Dragshowen, 
discokulturen och ”Leather-n’-Levis”-kulten är exempel på fenomen 
från den homosexuella subkulturen som då började sippra in i den all-
männa masskulturen. De första skrifterna som direkt vände sig till 
ungdomar som försökte finna sig tillrätta med en homosexuell identitet 
kom också under 70-talet, liksom särskilda ungdomsorganisationer.22 
Andra nya kanaler var dels telefonjourer enligt mönster från Londons 
Gay Switchboard och de lokala organisationer som började sända 
närradio. Plummer (1989) hävdar att det blivit lättare att utveckla en 
homosexuell identitet under senare delen av 70- respektive 80-talet 
jämfört med tidigare, trots att Storbritannien fortfarande har en absurt 
hög åldersgräns för sexuellt umgänge mellan män (21 år) och trots att 
den konservativa regeringen på olika sätt försökt försämra 
homosexuellas vardagliga villkor. Att det blivit lättare gäller såvitt jag 
kan bedöma i än större grad de skandinaviska länderna. Men denna 
åsikt bygger både Plummer och jag främst på egna intryck och 
referenspunkter. Det finns inte så mycket forskning att bygga på. 

Plummer (1989) refererar tre små studier när han skriver om unga 
homosexuella i 80-talets England, och när det gäller Skandinavien är 
materialen små, spridda och mest fokuserade på just ”komma ut”-
processen. Detta understryker naturligtvis ett behov av större intresse 
för ungdom och homosexualitet, men det är viktigt att komma ihåg att 
det inte är självklart att homosexualitet är en egenskap som förenar 
ungdomar tvärs över andra skiljelinjer som kön, ras, etnicitet eller 
klass. Som det framgår ovan måste ungdomars förhållande till sexuella 
identiteter studeras i en geografiskt och historiskt specificerad kontext. 
De som var unga på 50-talet genomlevde en helt annan ungdom än de 
på 70-talet och de som är unga idag återigen en tredje verklighet; de 
som kommer från storstäder har haft helt andra referensramar och 
           
22 Parikas (1981), Ung och homosexuell (1985). 
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möjligheter än de som Plummer (1989) kallar ”enslingarna”, uppvuxna 
på landsbygden. Detta är viktigt att komma ihåg när man ska gripa sig 
an forskning om homosexualitet och ungdom idag.  

 
 

Finns det plats för homosexuell ungdom i det sen-
moderna samhället? 
 
Det finns här inte utrymme för en uttömmande och djuplodande social 
och psykologisk diskussion av hur ungdomar utvecklar en syn på sig 
själva som just hetero-, bi- eller homosexuella. Det saknas inte material 
om ungdom som på ett eller annat sätt berättar om ”sin” sexualitet, men 
detta material är koncentrerat på när och hur man upptäcker att man är 
homosexuell och på omgivningens reaktioner.23 Även om det är viktiga 
aspekter blir det lätt ett enögt nyckelhålstittande, eftersom samma typ 
av frågor sällan ställs om när och hur unga upptäcker att de är 
heterosexuella och vilka reaktioner från omgivningen de fick på denna 
upptäckt. Denna asymmetri i synen på ungdomars sexualitet och köns-
socialisation, d v s att ungdomar mognar sexuellt och utvecklar en 
könsidentitet, medan några avvikare upptäcker att de är homosexuella, 
avspeglar naturligvis att ungdomsforskningen i vissa avseenden inte 
alls är så emancipatorisk, kritisk och radikal som den själv gärna vill 
tro. Fortfarande är det tyvärr så att en hel antologi om kön och identitet 
i förändring kan skrivas utan att existensen av homosexualitet kan 
skymtas förutom i en parentes i en fotnot (Fornäs m fl 1991). Det är 
inte bara de homo- och bisexuella ungdomarna som saknas – de kan ju 
alltid få sitt genom ett bidrag i någon annan antologi – det är också mo-
det att försöka väva in homosexualitet som en integrerad del i de stora 
teoribyggena kring kön och identitet utan att förfalla till det tradi-
tionella maktspråket om störningar, avvikelser eller perversioner. Jag 
tänker inte förirra mig i den psykoanalytiska diskussionen här, det sak-
nar jag både kompetens och utrymme till. Men den verkar inte vara helt 
relevant för förståelsen av unga homosexuella kvinnor och mäns 
vuxenblivande. Det må vara orättfärdigt, men det ger mig misstanken 
att den inte är helt relevant för förståelsen av någon annan ungdoms 
vuxenblivande heller. 

           
23 Henriksson (1987), Håkansson (1987), Uppväxtvillkor nr 4/1987, Ottar nr 
4/1989, Plummer (1989). 
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De unga som på 90-talet ska tampas med sina och andras sexualitet 
och känslor lever i en värld där HIV-epidemin och säkrare-sex-kam-
panjer gjort sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet till 
ett i medierna ofta förekommande tema. Men det inte säkert att det 
gjort det lättare att hantera sina homosexuella känslor. Även om vi 
bortser från massmediehysterin kring AIDS, skapar den ökade med-
vetenheten om att det finns hetero- och homosexuella (risk)grupper ett 
nytt tvång, nämligen att definiera sig in i endera kategorin. Där de 
flesta ungdomar för 10-15 år sedan ännu hann experimentera med 
sexualitet och känslor ett tag innan de blev medvetna om att det fanns 
sexuella identiteter, har dagens ungdomar tidigt lärt sig att det finns 
något som heter lesbiska och bögar. Och fortfarande blir de lärda att det 
inte är något man bör vara. Så utrymmet för samkönade sexuella och 
känslomässiga upplevelser i lycklig okunskap har blivit mindre.  

Medvetenheten om den homosexuella identitetens möjligheter blir 
alltså allt mer allmän. Men det är fortfarande skillnad på vilka faktiska 
livsprojekt som är möjliga, önskvärda och godtagbara i Stockholm 
respektive Sillaröd. Den senare orten får stå som symbol för den 
landsort som i mångt och mycket fortfarande lever kvar i ett 50-tal när 
det gäller synen på kön och sexualitet. Däremot nås ungdomarna där 
idag effektivt av föreställningar om hur livet kan levas på andra platser 
– San Francisco, Sydney eller Stockholm – föreställningar som gör att 
deras möjlighetshorisonter vidgas. Men för att kunna utnyttja dessa 
vidgade möjligheter tvingas de att flytta, t ex till Stockholm.  

Det är förvisso så att många ungdomar förtränger sin medvetenhet 
om ”det där” och bestämmer sig för att de ”är” normala. För en del 
unga män, särskilt från vissa arbetarklasskulturer, har det känts viktigt 
att understryka sin normalitet genom det som kommit att kallas bög-
knackning.24 För inte så få ungdomar och vuxna är denna form av 
oprovocerat gatuvåld ett fullt normalt och legitimt inslag i unga mäns 
maskulinitetsprojekt. Plummer (1989) är rätt kritisk till det han ser som 
många ungdomsforskares mer eller mindre öppna idolisering av denna 
aggressiva och homofoba maskulinitet bland arbetarklassungdomar. 
Frånvaron av homosexualitet som tema i ungdomsforskningen är alltså 
inte endast något som minskar vår förståelse av homosexuella ung-
domars liv utan av alla ungdomars liv. I sammanhanget kan det också 
vara intressant att fokusera hur lesbiska känslor hanteras i de vännine-
dyader som är så centrala för många flickor. De erotiska och 
           
24 Se dock Dagens Nyheters artikelserie 26, 27 och 28 juli 1993. 

95 



ANDERS LÖFGREN 

romantiska känslorna för det egna könet är helt visst inte förbehållna en 
viss begränsad andel ungdomar, de är i varierande grad närvarande hos 
ganska många. Det som bör studeras är inte bara hur en grupp 
ungdomar utan hur alla ungdomar hanterar dessa känslor psykiskt, 
kulturellt och socialt. Att den homosexuella identiteten ibland förefaller 
vanligare i mellanskikt och överklass än i den krympande arbetar-
klassen, behöver inte alls ha något som helst med utbredningen av sam-
könad sexualitet och romantik att göra, utan med hur detta fogas in i en 
identitet. Det är helt enkelt mer förenligt med mellanskiktens allmänna 
individualiserade och utbildningsinriktade livsprojekt att leva som bög 
eller lesbisk än vad det är för unga kvinnor och män ur arbetarklassen.  

Traditionen eroderas och ersätts därför allt mer av kodifierade nor-
mer och regler. I ungdomens uppgift ligger dels att lära sig dessa reg-
ler, men också att lära sig hantera konflikter mellan olika normsystem. 
Här grundas den utbredda användningen av den dubbla bokföringens 
strategi, det som har kommit att betecknas som att ha sin homosexua-
litet ”i garderoben”. Att jag kallar strategin för dubbel bokföring beror 
på att den söker upprätthålla två oförenliga identiteter samtidigt, men i 
åtskilda mentala och fysiska rum. Privat, kanske bara i sitt eget 
medvetande, vet man med sig att man ”är” homosexuell eller har lust 
till homosexuella handlingar, medan man utåt sett handlar som om man 
vore heterosexuell. Man upprätthåller synbarligen normerna, men för-
nekar dem i hemlighet. Ett sätt att upprätthålla den dubbla bokföringen 
är att hålla identiteterna geografiskt åtskiljda; heterosexualitet hemma i 
småstadens vardag, homosexuella ”äventyr” på besök i storstaden. Men 
hur utvecklar man en dubbel bokföring under ungdomsåren, och hur 
pass medveten är man då om sin strategi? Får de väl dolda kärleks-
historierna och sexuella upplevelserna några konsekvenser när det 
gäller andra aspekter på livsprojektet? 

De ungdomar som brukar uppfattas som homosexuella är de som 
bestämmer sig för att söka sig ett rum för en helhetlig homosexuell 
identitet. Det kan ske på hemorten, men inte så få väljer eller känner sig 
tvingade att flytta för att kunna skapa detta rum. I en studie av lesbianer 
i Storbritannien konstaterar Valentine (1993a och b) att flytten från 
hemtrakten i sig är ett viktigt sätt att skapa en skillnad mellan sin upp-
växts heterosexuella förväntningar och en lesbisk identitet. Målet för 
flytten var inte primärt storstaden, utan bara en plats där man inte var 
känd från barnsben. Men det är klart att storstaden är det ideala stället 
att flytta till om man vill uppnå ett slags ”tabula rasa” när det gäller 
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identiteten. De unga ”enslingarna” som Plummer (1989) skriver om 
flyr från ensamhet, allehanda homofobiska trakasserier eller en med-
vetenhet om att de inte kan leva som de vill om de stannar kvar. 
Dragningskraften i de stora städerna ligger i vad de uppfattar som 
större möjligheter att träffa andra homosexuella, och en miljö allmänt 
rik på möjligheter. En del flyr i mycket bokstavlig bemärkelse. Till 
London kommer varje dag många ungdomar som rymt hemifrån, bl a 
just unga homosexuella.25 Tyvärr kan inte alltid storstaden infria sina 
löften, och just denna grupp är mycket utsatt för både homofoba och 
sexuella övergrepp. De allra flesta planlägger förmodligen i stället en 
mer organiserad flykt, oftast i anslutning till studier eller arbete. Men 
det är en osynlig flykt som inte registreras i några flyttundersökningar 
eller studier över var ungdomar helst vill bo. Därför kan inga data om 
unga homosexuellas flytt till storstäderna presenteras. Det enda forsk-
ningen har att tillgå är material från livshistorie- och ”komma ut”-
forskning, och det är omöjligt att säga något om dessa materials 
representativitet. Eftersom urvalsramens – gruppen homosexuella – 
storlek och karakteristika är okänd, kan inga representativa urval i den 
göras. Det är värt att komma ihåg när man läser undersökningar som 
uttalar sig om de homosexuella som grupp.  

Det finns många aspekter på ungdom och homosexualitet, och det 
är ett fält som är öppet för forskare från de flesta discipliner, om de 
bara vill och törs. För en kulturgeograf är det dock mest centralt att i vi-
dare forskning fokusera tre saker. För det första utvecklingen av de fri-
rum för homosexualitet som finns i de största städerna – både den ame-
rikanska Castro-varianten och de mindre synliga europeiska varianterna 
– och den betydelse dessa frirum har för utvecklandet av en 
homosexuell kultur och homosexuellt vardagsliv. Den andra fokuserin-
gen är hur unga människor hanterar homosexualiteten i sin identitet och 
hur resultatet av detta vävs in i deras livsprojekt; t ex när det gäller 
utbildning, arbete och migration. Som en sista och kanske mest spän-
nande fokusering vill jag föreslå ett försök att fånga skärningspunk-
terna mellan den första och den andra fokuseringen i ett biografi/arena-
perspektiv.  

 
 

           
25 Det finns troligen paralleller i skandinaviska storstäder, om än i mindre skala. 
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Slutord 
 
Historien om de homosexuella och heterosexuella identiteternas fram-
växt belyser de individualiserande dragen i moderniseringsprocessen. 
Den förmoderna syndiga handlingen koncentreras och individualiseras 
till en bestämd person och hans/hennes konstitution. Men repressionen 
försvinner inte när den lösgörs ur traditionen, formaliseras och riktas 
mot en person. Snarare blir den mer tydliggjord. Den sexuella friheten 
har alltså inte gradvis blivit större under moderniseringsprocessens 
gång, utan förändringen bör snarare tolkas som andra sätt att konstruera 
mening med det som idag kallas sexualitet. Utvecklingen går inte mot 
en allmän normlöshet eller ökad tolerans, utan mot flera alternativa och 
konkurrerande normsystem. De är dock inte likvärdiga vad det gäller 
makt och sanktionsmöjligheter. De flesta alternativen måste skapa sig 
utrymme i marginalen eller som subkulturer; och där är naturligtvis 
homosexualiteten paradexemplet. Under moderniseringsprocessen har 
det vuxit fram en rikhaltig flora av sexualitetspraktikor på andlig, 
biologisk och ideologisk grundval. Det ser i skrivande stund ut som om 
dessa sexualpraktikor är på väg att retraditionaliseras både vad det 
gäller könsrelationer i allmänhet och när det gäller homosexualitet.26  

Alla ungdomar måste utveckla identiteter och strategier för sin ero-
tik och romantik, förutom allt annat de väver in i sina livsprojekt. Den 
heterosexuella identiteten ställer krav på självkontroll, men erbjuder 
också relativt bekväma och sanktionsfria livsprojekt. Den homo-
sexuella identiteten ställer mindre krav på självkontroll och ger ett 
relativt sett större utrymme för alternativ till de dominerande sociala 
tidtabellerna. Men den medför också kostnader i form av möjliga sank-
tioner, mera konflikter med föräldrar och jämnåriga samt kanske upp-
brott från uppväxtmiljön. Det är många som inte är villiga att betala 
kostnaderna, vilket inte är förvånande.  

Idag medför den fortsatta individualiseringsprocessen en erosion av 
själva de sexuella identiteterna som sådana. Den tidiga modernise-
ringens konsekvenser i form av sexualitet som individuellt öde övergår 
till att bokstavligt talat bli en del av det ”risksamhälle” som Ulrich 
Beck (1986/1992) skriver om. Det finns antydningar till att den halvt-
annat sekel gamla föreställningen om de fasta hetero- och homosexuel-
la identiteterna eroderas av mer mångfasetterade sexuella förståelsefor-
           
26 Jfr Faludi (1992) och det aktuella sökandet efter den gen som ”orsakar” homo-
sexualitet. 
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mer.27 Men för att se dessa antydningar måste vi först vänja oss vid att 
se de hetero- och homosexuella identiteterna som socialt och historiskt 
specifika konstruktioner snarare än individuella öden. 
 
Jag vill till slut rikta ett stort tack till Norman Andersen i Bergen, Dodo Parikas i 
Stockholm, Kerstin Sandell i Malmö och inte minst redaktörerna för viktiga och 
nödvändiga kommentarer. 
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Yvonne Gunnarsson 

Livet på landet – sett ur 
tonårsflickors perspektiv 
 
 
 
 
 
Den svenska landsbygden är naturligtvis ingen enhet, lika lite som den 
svenska staden är det.1 Men visst finns det skillnader mellan stad och 
land. Hur ser skillnaderna ut ur ett könsperspektiv? Passar landsbygds-
boendet bättre för pojkar och män? Trots den stora omvandling som 
skett på landsbygden under vårt sekel, då den agrara sektorn krympt 
och delvis förvandlats till industriell produktion (t ex livsmedelsindust-
rin), består ett kännetecken – att de unga kvinnorna flyttar till staden. 
Det har de gjort i drygt hundra år (Losman 1986). Även unga män 
flyttar, om än inte i samma utsträckning, och landsbygdskommunerna 
präglas förutom av en sned könsfördelning också av en stor andel äldre. 
De senaste åren kan en trend i motsatt riktning skönjas: barnfamiljer 
med eller utan anknytning till trakten flyttar till glesbygdskommuner 
(ERU 1989). Detta ändrar dock inte det faktum att det finns i 
genomsnitt tre män per kvinna i åldrarna 25-44 år i glesbygd (Sundin 
1989). I vissa orter i norr kan invånarna räkna till så mycket som 19 
män per kvinna. Detta tolkas av de flesta som ett kvinnounderskott, och 
många oroliga röster höjs med vädjan om en lösning av problemet. 
Alternativet är att i stället kalla problemet för mansöverskott och 
fokusera de kvarstannande männens skäl att stanna.  

För att få en djupare förståelse av orsakerna till att många unga 
kvinnor flyttar från landsbygden har jag gjort fältstudier och intervjuer 
med ett hundratal flickor mellan 15 och 19 år, som har det gemensamt 
att de bor mer eller mindre långt från en tätort. De deltog i tre olika 
projekt mellan 1989 och 1992. Syftet med de olika projekten har varit 

           
1 Glesbygd definieras enligt SOU (1989 s 246) som ”stora sammanhängande områ-
den med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning och service”. Lands-
bygd beskrivs i samma källa som ett något vidare begrepp innefattande även tät-
orter med mindre än 3 000 invånare.  
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att på skilda sätt belysa hur livet kan gestalta sig för tonårsflickor på 
landsbygden. Mina studier belyser deras självbild, samhällssyn och 
framtidsplaner, deras relationer till familj, vänner och omvärld samt 
deras syn på hur det är att bo på landsbygden.2  

 
 

Staden lockar och skrämmer 
 
Trots att flickorna ser mycket som är positivt på landsbygden, tänker 
även den här generationen unga kvinnor flytta. Många tror dock att de 
återvänder när de skaffat familj. De vill få en utbildning, egen bostad, 
lära känna nya människor, roa sig, pröva nya saker och slippa vuxenin-
synen. Storstaden omges av många myter, på samma sätt som lands-
bygden gör för storstadsungdomar. Det finns en utbredd rädsla bland 
flickorna för städernas anonymitet, trångboddhet, nedsmutsning, våld 
och narkotika. Men stadens mångfald och möjligheter lockar också. 
Flickorna beskriver en tröghet i hembygden där varken de eller andra 
kan förändras, och då ger stadens anonymitet en chans för dem att prö-
va nya roller. ”Det blir lättare att andas”, som en flicka uttrycker det. 

Men det är viktigt att inte glömma att även pojkar flyttar från lands-
bygden, om än inte i lika stor utsträckning. Mycket tyder på att de inte 
heller flyttar lika långt som flickorna, vilka inte sällan återfinns 
utomlands med au-pairjobb. Att ungdomar flyttar är naturligt, med 
tanke på att ungdomstiden är en period av sökande och att landsbygden 
inte har så mycket att erbjuda då.3 De som stannar kvar upplever inte 
           
2  Flickorna i Småland. Att leva som tonåring på landsbygden (Gunnarsson 1990) 
är en antropologisk studie av tio flickor som bor på landsbygden och som just slutat 
grundskolan. Unga kvinnor i Norrlands inland – rapport från framtidsseminarier 
(SIND 1991) är en dokumentation av sex helgseminarier med 62 flickor mellan 18 
och 20 år. Projektet drevs av SIND (dåvarande Statens industriverk, numera NU-
TEK) samt respektive kommun. Träffpunkt för tjejer. Rapport från ett projekt med 
tonårsflickor på landsbygden (Gunnarsson 1993) berättar om ett ett-årigt projekt 
med 48 stycken 15-17 år gamla flickor. De bor på landsbygden i de fem kommu-
nerna Vetlanda, Tierp, Sala, Ånge och Kiruna (Karesuando). Det första projektet 
bygger på en liten fältstudie samt upprepade intervjuer och i de båda andra används 
bl a bild, drama och musik med efterföljande gruppdiskussion. I Norrlandsstudien 
ingår även 400 uppsatser skrivna av elever ur åk 6 och 9. 
3 Det var under jordbrukets expansion på medeltiden som rörligheten bland männi-
skor ökade, och enligt Johan Wennhall (1989) började framförallt unga män arbets-
vandringar. Som ett resultat av detta uppstod så småningom ungdomsgrupper som 
främst bestod av pojkar, men också av flickor.  

104 



LIVET PÅ LANDET 

en lika tydligt avgränsad ungdomstid som ungdomar i städer. ”Jag 
tycker att de flesta gått från att vara barn till att bli nästan gubbar”, 
säger en pojke om sina jämnåriga kamrater på landsbygden (Ottar 1989 
s 23). Det vanliga mönstret är att pojkar fostras till att bevara det 
bestående, och de lär sig att de som män tillhör bygden, medan flickor 
fostras till att söka något annorlunda (Wirtberg 1989). Detta påstående 
kan tyckas gå emot uppfattningen om kvinnor som traditions- och 
kulturbärare. Men egentligen stämmer båda synsätten. Män och 
kvinnor har bara olika roller i det traditionsbevarande som skyddar mot 
en alltför omfattande urbanisering av landsbygdsboendets organisation 
och landsbygdsbors värderingar. Männen är garanter för det bestående 
genom att stanna vid eller återvända till släktgården, respektive byn. 
Genom släktskap står de för kontinuiteten. Kvinnorna återskapar 
ständigt relationerna mellan byns innevånare. Fortfarande har nämligen 
de kvinnor som stannar på landsbygden i uppgift att hålla samman 
släkten genom att hålla ordning på bemärkelsedagar och andra släkt-
högtider (även om det är makens släkt). Och det är främst kvinnorna 
som är aktiva i byalag och hembygdsföreningar (även om det är i 
makens hemby). Enligt Carlbrand (1992) är landsbygdens fortlevnad 
beroende av just kvinnorna. Deras informella nätverk och oavlönade 
arbete är viktiga bidrag till att hålla landsbygden vid liv, annars väntar 
avfolkning eller förortsliv.4  

Med en inflyttad mamma, en bror som ska ta över gården eller fått 
arbete på ”macken”, en pappa som inte befattar sig med ”kvinno-
sysslor” och en kommun som inte satsar på flickors fritidsintressen blir 
budskapet till flickorna att de inte hör hemma i bygden i samma grad 
som pojkarna gör. Beredskapen att ge sig av, skapa nya sociala 
kontakter, ”stå på egna ben”, tillsammans med ett intresse för stil och 
estetisk kreativitet i vardagen, något som jag återkommer till, gör flick-
orna bättre rustade för att klara ett liv i staden. Jag ser dem som mer 
urbana än pojkarna. ”Utanför 50-skyltarna får dom ångest”, säger också 
en norrlandsflicka apropå ortens killar.  

Arbetsmarknaden på landsbygden bidrar också till flickornas villig-
het att flytta. Landsbygdens kvinnor har okvalificerade deltidsarbeten 
med liten chans till avancemang, oftast inom offentlig sektor som 

           
4 Enligt bl a Ulla Björnberg och Margareta Bäck-Wiklund (1987) urbaniseras gles-
bygden. Landsbygdsborna får allt svårare att hålla sig utanför penningekonomin. 
Det enhetliga regelverket leder till en urban ekonomi, och tillgång till skolor, 
sjukvård och transporter utjämnar skillnaderna mellan stad och land.  
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kräver formell utbildning. Därför har flickorna också från början siktet 
inställt på staden där det inte bara finns frihet, utan också den 
utbildning som möjliggör en eventuell flyttning tillbaka. 

Bristen på billiga bostäder är ett hinder för alla ungdomar som vill 
flytta hemifrån. På landsbygden finns mest villor och gårdar. En egen 
bostad spelar stor roll i vuxenblivandet (Löfgren 1990), men den be-
tyder inte riktigt samma sak för de olika könen. Kvinnlighet definieras 
utifrån hushåll och familj. Det är kvinnans hushåll, vilket illustreras av 
att flickorna i mina studier pratar om att bo ”hos mamma” även om det 
också finns en pappa i hemmet. Flickor måste alltså ha ett eget hushåll 
för att bli betraktade som vuxna. Manlighet definieras mer utifrån 
yrkesarbete och fritidsaktiviteter och således kan pojkarna bo kvar i 
barndomshemmet och ändå räknas som vuxna, förutsatt att de har 
arbete eller en accepterad fritidssyssla. Tiderna förändras dock och 
många flickor ställer krav på att deras pojkvän ska bo ensam en tid 
innan de blir ”sambo”. Betoningen av familj och släkt gör att ensam-
stående människor är mer udda jämfört med i staden. Även om män 
anses mer ”hemlösa” om de inte har en kvinna vid sin sida är det ovan-
ligare att en kvinna lever ensam (Bjerén 1989). Hon har visserligen ett 
hem, men om hon inte också har familj betraktas hon som en udda 
person och utsätts för stark social kontroll. Männen ingår ofta i ett 
nätverk av ungkarlar, vilket gör att de inte framstår som lika ovanliga 
som ensamboende kvinnor. 

 
 

Vardagsliv 
 
Förutom kön, ålder och livsmiljö är även klass och livsform betydel-
sefulla variabler för hur livet kommer att gestalta sig. Ingen av dessa 
två benämningar är helt relevant för landsbygdsstudier. Båda begrep-
pen har försörjningen som utgångspunkt, vilket stämmer dåligt på 
landsbygden där den subjektiva tillhörigheten spelar större roll än i stä-
der på grund av arbetslivets mångsysslande karaktär. En bonde kan t ex 
försörja sig som bilmekaniker eller sjukvårdsbiträde, men ändå kalla 
sig bonde. De flesta människor på landsbygden lever i blandformer av 
medel- och arbetarklass eller lönearbets- och självständighetslivsform 
med rötter i bondekultur.  

Flickorna från mina studier har föräldrar som representerar detta 
breda spektrum. En vanlig kombination är att mamman arbetar deltid 
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med sjukvård eller kontorsarbete och pappan heltid med fordon, skog, 
vägar eller inom trävaruindustri. Oftast är han anställd på en mindre fa-
brik, men flera har eget företag, ibland vid sidan av sitt heltidsarbete. 
Några föräldrapar äger företaget tillsammans, t ex livsmedelsaffär, lant-
bruk eller åkeri. Det finns även enstaka mödrar med egen firma, 
exempelvis blomsteraffär. Några föräldrar lever på arbetslöshetsersätt-
ning eller förtidspension.  

Ofta bor familjen på den mer eller mindre nedlagda släktgården el-
ler i ett nytt hus bredvid. Det vanligaste sättet att driva lantbruk är att 
någon av föräldrarna har ett lönearbete samtidigt. De flesta flickor har 
föräldrar, främst fäder, som är uppväxta i trakten. Följaktligen har 
många flickor släktingar omkring sig, särskilt på pappans sida. De har i 
genomsnitt två syskon, och en hel del halvsyskon. 

Gymnasievalet hos de flickor som ingår i mina undersökningar 
stämmer med bilden av hela landet, alltså även stadsbor (SCB 1990). 
De allra flesta fortsätter i gymnasieskolan, varav ca 60 procent med 
teoretiska linjer. Ekonomisk linje är vanligast, följd av olika vårdutbild-
ningar. Teknisk linje är något vanligare bland landsbygdsflickorna än i 
riket som helhet, liksom övriga mansdominerade utbildningar. Ungefär 
hälften nämner specifika yrkesområden i sina framtidsplaner. Det som 
lockar mest är undervisning och vård, främst riktad till barn. Turism, 
hotell, restaurang, medier, data, reklam, miljövård, teater, konst och 
dans är också ganska populära områden. Många vill gärna resa 
utomlands och arbeta som au-pair. Flickornas yrkesplaner visar att det 
sker en långsam förändring över tiden. Visserligen vill många arbeta i 
samma bransch som sina mödrar, men de siktar oftast på en högre 
position. Dessutom behöver de en fast heltidsanställning för att kunna 
försörja sig, medan mödrarna är nöjda med att kunna arbeta säsongsvis. 
Det kommer också nya yrken in i bilden, ibland inspirerade av pappans 
yrkesval men oftare av kamrater, skola och medier.  

De långa avstånden medför långa skoldagar, och i Norrbotten och 
Västerbotten kommer gymnasieungdomar oftast hem enbart på helger-
na. En norsk studie visar att gymnasievalet hänger samman med av-
ståndet till skolan. I det samhälle som ligger på dagspendlingsavstånd 
från gymnasiet valde fler en teoretisk linje än i ett samhälle längre bort. 
Anledningen var främst att studietiden på teoretisk linje är längre och 
de som måste bo hemifrån vill slippa undan med så kort tid som möjligt 
(Grønbech 1988). Den fritid som finns ägnar de flickor jag träffat åt 
läxläsning, telefonsamtal, umgänge med vänner, samt TV- och vi-
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deotittande. På vardagarna får telefonsamtal ersätta umgänget med 
kamrater och pojkvänner. När det blir helg skjutsas de yngre av för-
äldrarna till tätorten där de går på bio, restaurang, dans, fest etc. De 
äldre som har pojkvän med bil, eller egen bil, ägnar sig också åt samma 
nöjen.  

Mina studier visar att många flickor gärna idrottar (fotboll, volley-
boll, skidor, gymnastik, simning) och det verkar vara vanligare norrut. I 
tioårsåldern idrottade nästan alla, med fotboll som främsta gren, men i 
femtonårsåldern slutar många. Att ha häst är något av ett kännetecken 
för en landsbygdstjej och man tillbringar många timmar i stallet. Även 
hundar och mindre husdjur är populära. Flickorna går långa prome-
nader i skogen med hunden, en del jagar och fiskar tillsammans med 
bröder eller pojkvänner. Inomhus läser de, målar, syr, spelar musik och 
hjälper till i hushållet. Flera är med i föreningar med aktiviteter som t 
ex teater, körsång, radio eller politik. Ganska få går på kurs, men 
många önskar att utbudet var större när det gäller t ex dans, målning 
och foto. De saknar också träffpunkter av olika slag, som café, ung-
domsgård eller allaktivitetshus.  

En enkät bland högstadieeleverna i Karesuando (43 stycken) om 
bl a fritidsintressen visar att pojkarna sällan nämner inomhusaktiviteter 
till skillnad från flickorna som tillbringar en stor del av sin fritid inom-
hus. När pojkarna är inne ser de på TV och video. Skillnaden är inte li-
ka stor när det gäller utomhusaktiviteter. Pojkarna idrottar, jagar och 
fiskar mer. De rider mycket sällan.5  

För att fånga hur livet ter sig för dagens svenska tonårsflicka före-
slår Sabina Cwejman och Gunilla Fürst (1988) en modell bestående av 
fyra huvudmotsättningar som de antar gäller tonårsflickor i Sverige 
oavsett klass- och etnicitetsbakgrund. Jag applicerar här modellen på 
landsbygdsflickorna med syfte att fokusera på landsbygd som sär-
skiljande fenomen. De fyra huvudmotsättningarna är: 
– ideologisk könsneutralitet/jämställdhet och könssegregation i prakti-
ken; 
– konflikten mellan yrkesarbete och moderskap; 
– nödvändigheten att hävda sig på männens villkor och samtidigt vara 
kvinnlig; 
– nödvändigheten att utveckla personlig autonomi samtidigt med 
kvinnlighetens relationsorienterade sidor. 
           
5 En liknande bild målas upp av en annan norrbottnisk studie av tonåringar i en by 
(Hägg 1987). 
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Könsneutralitet och könssegregation 
 
I det officiella Sverige råder en likhetsideologi, som för ungdomars del 
representeras främst av skolan. Oavsett kön ska alla ha lika rätt till ut-
bildning och lika möjligheter i övrigt. Kön problematiseras sällan annat 
än som en faktor i yrkesvalet och då ses det som en brist att flickor inte 
väljer mer ”marknadsanpassat”. I verkligheten har könet stor betydelse, 
särskilt på landsbygden där kvinnor och män till stor del lever i skilda 
sfärer. Det visar t ex uppsatser på temat ”Om jag vaknade en morgon 
och hade blivit flicka/pojke” skrivna av skolelever i årskurs 4 och 9 
(SIND 1991). Båda åldersgrupperna beskriver stora könsskillnader, 
men könsidentiteten är inte lika laddad för tioåringarna. En överväldi-
gande majoritet vill inte byta kön, och många av de äldre pojkarna 
skulle hellre dö än bli flicka. De flickor som gärna skulle vilja pröva, 
beskriver pojkar med överseende, avundsjuka och längtan. Pojkarna ser 
mest nackdelar med det kvinnliga och uttrycker i årskurs nio både för-
akt och rädsla för det. Oavsett ålder är flickorna genomgående mer 
nyanserade och kan se både för- och nackdelar med att byta kön. Deras 
inlevelseförmåga är överlag större än pojkarnas. I den här situationen 
kommer den kvinnliga förmågan att se tillvaron från både ett manligt 
och kvinnligt perspektiv väl till pass.  

De flesta uppsatser är skrivna av flickor, som också skriver längre. 
Pojkarnas språk är torftigt när de ska uttrycka känslor. Däremot har de 
ett flödande ordförråd kryddat med våld och sexuella termer när de t ex 
beskriver hur de ska ta livet av sig om de förvandlas till flicka eller hur 
de som flicka ska behandla sin kropp. Uppenbart är ämnet laddat, och 
det är troligt att många pojkar inte tagit uppgiften på allvar. Det handlar 
ju om att ge ord åt sina känslor vilket många hänför till kvinnlighet och 
det är värre för pojkarna att anses feminina än för flickor att betraktas 
som maskulina. Trots detta finns så mycket öppenhet och allvar i 
många uppsatser att ett mönster träder fram även om de grövsta ut-
trycken sållas bort.  

De huvudteman som går att spåra i uppsatserna hos båda könen är:  
1) sociala kontakter; 
2) kroppsliga förändringar och sexualitet;  
3) förändrade intressen och yrkesplaner. 

Vad det gäller det första huvudtemat, sociala kontakter, beskriver 
flera hur föräldrarna skulle behandla dem annorlunda om de bytte kön, 
och några är rädda för att föräldrarna inte skulle tycka om dem längre. 
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Båda könen ser problem i att försöka bli kompis med det kön de 
tidigare betraktat som presumtiva kärlekspartners. Flera pojkar löser 
situationen genom att bli lesbiska. Några av flickorna drar i stället nytta 
av sin erfarenhet och tror att de skulle göra stor succé hos det motsatta 
könet : ”Jag skulle inte leka tuff och stöddig utan vara trevlig och 
charmig. Det är sånt som tjejer ser på, de faller inte för skryt.” Flera 
flickor skulle uppleva en stor frihet om de fick byta kön: ”Jag skulle 
söka mig nya polare och inte prata om det gamla livet som tjej utan 
leva loppan.” Båda könen anser att flickor är bättre på att prata och 
lyssna, att de har enstaka nära vänner som de ibland intrigerar mot och 
att pojkar umgås i stora grupper där de är tuffare och rakare mot 
varandra. Väninnerelationen är en av de få saker som pojkarna avundas 
flickorna.  

Det andra huvudtemat, kroppsliga förändringar och sexualitet, 
återfinns i de flesta uppsatser i en toalettscen där det beskrivs hur man 
ser sig i spegeln och hur man uträttar sina behov på ett nytt sätt. Många 
undrar också vilket omklädningsrum de ska använda på gymnastiken. 
Pojkarna skulle bekymra sig mycket om sitt utseende, vilket de tycker 
verkar besvärligt och dyrt. Flickorna skulle också bry sig mer om kropp 
och kläder men de beskriver det som en rolig uppgift att gå på gym och 
att köpa snygga kläder. Pojkarna fasar för att sakna muskler, att få 
menstruation och att behöva oroa sig för graviditet. Den sexuella 
aspekten av könsbytet framhålls mer av pojkarna. 

Vad gäller det tredje huvudtemat, förändrade intressen och yrkes-
planer, är alla överens om att det finns större möjligheter för pojkar 
både när det gäller fritidsintressen och arbetsliv, t ex chans till chefspo-
sition. Några pojkar påpekar t o m att de skulle få färre ATP-poäng om 
de var flickor. Vardagslivet skulle förändras för de allra flesta, men det 
finns en större nyfikenhet hos flickor att pröva manliga områden än 
tvärtom. Men det finns också pojkar som ser möjligheter. En pojke 
skriver: ”Om jag var tjej skulle jag vara mildare och tycka mer synd om 
andra och inte vara lika intresserad av mopeder och bilar.” En pojke ser 
en möjlighet att våga dansa utan att vara full. Flera ser också skillnader 
i skolarbetet. ”En pojke fantiserar mer och improviserar i skolarbetet, t 
ex i läsämnena så kan en flicka allt utantill medan en pojke fantiserar 
och använder huvudet mer”, säger en pojke. 

Som framgår av uppsatserna är inte flickorna omedvetna om köns-
skillnader, men de är ovana att artikulera sådana tankar. I intervjuer, 
rollspel och teckningar växer bilden fram av ett skevt maktförhållande 
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mellan könen (SIND 1991, Gunnarsson 1993).6 Flickorna anser 
överlag att pojkar/män har större möjligheter att ”komma någonvart”. 
På alla plan utom det känslomässiga har pojkar och män större frihet 
enligt flickorna. Det flickorna önskar är inte likhet utan rättvisa. 
Flickorna framhäver närheten till djur och natur som den största för-
delen med att bo på landsbygden, men de ser att det är fäder och bröder 
som brukar förknippas med naturen. De jagar, fiskar, strövar i skog och 
mark och/eller arbetar där, medan mödrarna ansvarar för 
hushållssysslorna. Brita Westerlund-Hännerstrand (1986) beskriver hur 
skogen symboliserar frihet och närhet till livet för män, och hur den ses 
som motvikt till de höga krav som sociala relationer ställer. I jaktlag 
och skogsarbete får pojkarna tillfälle att delta i en åldersblandad manlig 
gemenskap som flickorna saknar motsvarighet till. 

Det dubbla budskapet om att kön saknar betydelse och att kön ändå 
styr så mycket måste alla flickor lära sig att hantera. För landsbygdens 
flickor kan motsättningen bli stor. Skolans budskap om likhet är 
generell över landet, men könssegregationen på alla områden är större 
på landsbygden och särskilt i norr. När flickorna ska välja yrke möter 
de en annan verklighet än den skolan visar upp. Arbetsmarknaden på 
landsbygden präglas i ännu högre grad än i städer av arbetsdelning 
mellan kvinnor och män.7  

 
 

Yrkesarbete och moderskap 
 
De allra flesta flickor, både i städer och på landsbygd, är inriktade på 
någon yrkesroll, gärna med en högre utbildning i bagaget. Liksom 
många andra flickor tänker även de i mina studier skaffa barn. Den 
konflikt dessa båda önskningar skapar är de medvetna om. Under helg-
seminarierna ingick ett moment där alla skulle måla sin framtidsbild, se 
vilka hinder som fanns och hur de kunde överbryggas.  

           
6 Det stämmer med Harriet Holters (1984) beskrivningar av hur manlig dominans 
numera sker indirekt och osynligt, inbyggd i samhällsstrukturen, till skillnad från 
den direkta och synliga maktutövningen som förut praktiserades av enskilda män. 
7 Baude (1987) beskriver arbetsdelningen både som en uppdelning där kvinnor skö-
ter huvudparten av reproduktionen och män huvudsakligen produktionen, samt en 
uppdelning inom produktionssfären. Den senare karaktäriseras av att kvinnor har 
de mest monotona, rutiniserade och lågavlönade arbetsuppgifterna. 
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Trots olikheter i gestaltning går det att skönja ett mönster. De vanli-
gaste motiven är hus, människor, hjärtan, granar, palmer, sjöar, strän-
der, flygplan, bilar, pengar och olika symboler för arbete beroende på 
vilket yrke de tänker sig. Med få undantag ser flickornas framtidsbild 
ut på följande sätt. Först studier, då de bor i lägenhet i en stad. Efter 
studierna, men innan yrkeskarriären börjar, vill de flesta resa. Gärna till 
Australien, Nya Zeeland eller USA, men även andra länder lockar (bl a 
u-länder). Några vill arbeta en längre tid utomlands. Under den här 
perioden vill de träffa många människor, roa sig mycket och ha många 
pojkvänner. Sedan vill de återvända till Sverige för att satsa på ett yrke, 
ofta genom att pröva sig fram, och så småningom flytta ihop med 
drömprinsen. När det blir dags för (många) barn vill de bo i ett stort 
gammalt hus på landet, nära ett samhälle. Ett eget hus och flera barn är 
också vad kvinnorna i ett småsamhälle uppfattar som ett gott liv enligt 
Annette Rosengren (1991). I flickornas tillvaro ska det finnas en stor 
trädgård, gärna en sjö i närheten och massor med djur. Många påpekar 
att de ska ha god ekonomi och minst en bil. Flera hade redan bestämt 
bilmärket. 

Endast ett fåtal avviker från mönstret. Ett par vill stanna utomlands 
och de vill inte skaffa familj. Enstaka vill aldrig flytta, utan så snart 
som möjligt driva lantbruk själva. Några planerar i stället en längre 
utbildning. Reslusten verkar inte vara relaterad till vilken utbildning 
man tänker satsa på. 

Samstämmigheten är stor när det gäller de upplevda hindren. Brist 
på pengar ses som det största hindret för förverkligandet av fram-
tidsplanerna. Att inte komma in på en utbildning och att skaffa familj 
för tidigt är andra hinder. Men de flesta ser också hur de kan övervinna 
hindren. Penningbristen avhjälps genom att arbeta och spara pengar, 
och/eller skaffa ett yrke som ger bra lön. Att vinna på Lotto eller hitta 
en rik man är mer skämtsamma lösningar. För övrigt tänker flickorna 
att pröva sig fram och att skaffa kontakter för att nå sina mål.  

För de flickor som tänker stanna kvar på landsbygden behöver inte 
konflikten mellan yrkesarbete och moderskap bli så stor. De har näm-
ligen inte så mycket att välja på. Deras mödrar arbetar i huvudsak med 
vård, omsorg och handel eller med säsongsarbeten som skogsplan-
tering. Valmöjligheterna ser inte ut att öka när det är dags för döttrarna 
att träda ut på arbetsmarknaden. Till skillnad från sina mödrar som 
måste kombinera lönearbete med ansvar för barnen, kräver flickorna 
fasta heltidstjänster så att de kan försörja sig. I praktiken har flera av de 
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som slutat skolan ett lågavlönat deltidsarbete som gör dem ekonomiskt 
beroende av föräldrar eller pojkvän.8 Barnomsorgen är ofta dåligt 
utbyggd och för många föräldrar blir det långa resor dit. Alla flickor är 
medvetna om att det krävs en make som också tar ansvar för barnen, 
om de samtidigt ska kunna yrkesarbeta. De är dock tveksamma till om 
det önskemålet blir uppfyllt: ”Det blir väl jag som får sluta arbeta.” 

Trots allt är även många kvinnor på landsbygden heltidsarbetande. 
För de som är egna företagare är konflikten mellan yrkesarbete och mo-
derskap troligen större än för de flesta stadskvinnor. Det har sin grund i 
att de i stort sett bara har en kvinnlig förebild – husmodern (Rosengren 
1991). Jag nämnde att klass- och livsformsbegreppen är svåra att appli-
cera på landsbygdens befolkning. Särskilt svårt blir det när det gäller 
kvinnorna då deras liv sällan präglas av försörjningen.9 På lands-
bygden, och särskilt i småföretag, är husmodersrollen vanlig. Husmor 
är inte synonymt med hemmafru, tvärtom kan hon mycket väl ha ett 
lönearbete. För en husmor är hemmet och familjen det centrala i livet, 
med olika tonvikt på de båda delarna hos olika kvinnor, och i skilda 
faser av livet.  

Husmodern passar bäst in i lönearbetslivsformen, där familjen hör 
till fritiden och har en viktig roll som konsumtionsenhet. Kvinnan i 
självständighetslivsformen kan i varierande grad vara husmor. Om fa-
milj och företag smälter samman och bildar en produktionsenhet lever 
hela familjen i självständighetslivsformen. Men även när hustrun deltar 
i företaget är det vanligt med en arbetsuppdelning mellan makarna och 
hennes insats koncentreras till hemmet. Hon tar hand om telefonen, 
kunderna, djuren etc, beroende på företagets inriktning. När hon deltar i 
företagets verksamhet är hennes bidrag lika synligt som hans. Även i 
husmodersrollen är hennes bidrag en förutsättning för att familjen ska 
kunna leva som den gör, men det är inte lika synligt. För de flesta 
husmödrar är lönearbete ett tillfälle att träffa människor eller att ge 

           
8 Att unga kvinnor ställer andra krav på arbetsvillkoren än sina mödrar visar även 
en norsk studie som betonar behovet av kunskap om unga kvinnors önskningar och 
behov vid offentlig planering av lokalsamhällen (Grønbech 1988). 
9 Flera forskare har studerat de gängse livsformsbegreppen ur könsperspektiv och 
funnit att lönearbets-, självständighets- samt karriärlivsformen egentligen är en be-
skrivning av manliga livsformer eftersom de utgår från i vilket grad man betraktar 
arbete respektive fritid som mål eller medel. Lone Rahbek Christensen (1987) kom-
pletterar livsformerna med husmodern och representationskvinnan. Tora Friberg 
(1990) diskuterar kvinnospecifika varianter av de gängse livsformerna, men 
behåller i stort sett de ursprungliga begreppen. 
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familjen en nödvändig kompletterande inkomst, och många av dessa 
kvinnor söker sig till typiska kvinnoyrken.10  

Flickornas mödrar och mormödrar är ofta mycket kapabla att sköta 
ett stort hushåll även om de lönearbetar. De vet hur man tillvaratar 
naturens råvaror, de städar, syr, skjutsar, sköter sociala kontakter m m. 
Ibland ansvarar de också för skötseln av ladugård och köksträdgård. 
Flickorna tror inte att de någonsin kommer att bli så duktiga som sina 
mödrar, och de är heller inte säkra på om de vill bli det.  

Färdigheterna härrör från den traditionella lantbrukarhustruns tid. 
Bortsett från lokala variationer i det gamla bondesamhället både vad 
gäller kvinnors ställning och arbetsuppgifter var de vanligaste kvinn-
liga ansvarsområdena då korna, smådjuren, grönsaks- och potatisod-
lingen samt det mesta av kläd- och matframställningen. Männen ansva-
rade för spannmålsodling, byggnader, redskap och transportmedel 
(Bjerén 1989). Kvinnans uppgifter räknades som arbete, även om 
sysslorna var klart avgränsade från mannens (Nitsch 1988). I offentlig 
statistik registrerades dock inte lantbrukarhustrur som förvärvsarbe-
tande förrän 1965 (Nyberg 1989).  

I stort sett lever uppdelningen av uppgifter kvar idag, men specia-
liseringen och mekaniseringen av jordbruket har påverkat främst kvin-
nors verksamhet. Många kvinnliga arbetsuppgifter, och därmed kun-
skaper, har försvunnit och rationaliserats, som livsmedels- och kläd-
framställningen.11 Ibland har de mekaniserats och övertagits av män, 
som när det gäller mjölkning och framställning av mejerivaror (Som-
mestad 1992). Män har i stort sett kunnat bevara sina färdigheter. Det 
är ju fortfarande användbart att kunna laga maskiner och att snickra.  

De flesta traditionella kvinnosysslor utfördes i hushållet, som fort-
farande är en vanlig kvinnoarbetsplats. Men eftersom hushållen nu 
består av färre personer är arbetet betydligt ensammare än förr. Trots 
att ensamhet i arbetet är ett problem även för manliga lantbrukare 
(Djurfeldt 1989), lever flera manliga kollektiv kvar, t ex jaktlag. Gerd 
Lindgren (1989) hävdar att det är via lönearbetet som många 
landsbygdskvinnor har sina sociala kontakter. På ”fritiden” sköter de 
hushåll och barn vilket de fortfarande ser som sin huvudsakliga uppgift. 

           
10 Förutom att lantbrukarkvinnor i övriga Europa har svårare än svenska att finna 
ett lönearbete uppger de samma motiv till att vilja arbeta utanför lantbruket, d v s 
ekonomiska, sociala och personliga, skriver Ruth Gasson (1984).  
11 En liknande historia kan även USA uppvisa, vilket bl a Joan Jensen berättar om i 
Promise to the land (1991). 
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För många män är det tvärtom enligt Lindgren; deras sociala kontakter 
sker på fritiden. Kvinnor syns inte i det offentliga livet på samma sätt 
som män på landsbygden. De lever i hög grad ett anpassande liv, där de 
sätter makens och barnens behov före sina egna, vilket ingår i 
husmodersrollen (Lewin 1990). Detta fenomen är inte specifikt för 
landsbygden, bara mer utpräglat. Kvinnors framträdande position i 
hemmet och i sociala relationer kompenserar till viss del bristen på 
synlighet inom andra områden.  

Flickorna i mina studier vill inte leva som mamma. Det är inget 
ovanligt svar bland tonårsflickor, men skälen de anger är delvis lands-
bygdsspecifika. De tycker att mödrarna lever ett bundet liv, med lite 
fritid och ett arbete (i hushållet) som aldrig blir klart och sällan upp-
skattas. Att arbeta hårt värderas högt på landsbygden (Wirtberg 1989), 
men eftersom de traditionella kvinnosysslor som förr räknades som 
arbete har försvunnit eller förvandlats till privata angelägenheter är det 
idag svårare för kvinnorna att respekteras för sina arbetsinsatser. 
Dessutom har mödrarna inte samma nätverk av släkt i närheten som 
flickornas fäder har. Att kvinnor kan känna sig instängda och ofria i en 
by där männen känner gemenskap och frihet bekräftar andra studier 
(Dahlgren & Lindgren 1987). Flickorna poängterar också att de vill ha 
ett ”riktigt” yrke till skillnad från mammas tillfällighetsarbete. En 
helkvinnlig arbetsmiljö, som många mödrar har, lockar inte alls. En 
könsblandad arbetsplats är bäst. Andra studier visar att bra 
arbetskamrater enligt flickor är viktigast för trivseln, medan pojkar 
prioriterar bra arbetsuppgifter (Dahlgren 1979). Trots flickornas nega-
tiva beskrivning av mödrarnas liv har de flesta en nära relation till sin 
mor. De hjälper dem med matlagning och barnpassning och deltar 
engagerat i hemmets utsmyckning. Hos flera såg jag ämnen till 
morgondagens husmödrar, om än i modifierad form.  

Via massmedier, men sällan i verkligheten, möter landsbygdens 
tonårsflickor andra kvinnliga förebilder än husmodern. Ofta handlar det 
om den vackra, framgångsrika, mångkunniga yrkeskvinnan, som sam-
tidigt är en god mor. I verkligheten är hon sällan så perfekt, vilket 
stadsflickor har lättare att konstatera då de möter verkliga represen-
tanter för den urbana kvinnan i form av någon moster eller granne. Det 
är lätt att känna sig otillräcklig inför detta kvinnoideal, och ännu lättare 
om man sällan möter någon liknande kvinna i verkligheten. Risken är 
uppenbar att det hela vänds i en besvikelse över den egna oförmågan.  
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Landsbygdens flickor möter två extremt oförenliga förebilder, den 
kapabla husmodern som sköter hem och familj med inslag av själv-
hushållning, och den kapabla karriärkvinnan som gör succé både i 
kvinnliga och manliga revir. Skillnaden mot flickor i städer är att de 
senare möter en större mångfald av kvinnliga förebilder vilket gör att 
de alltid hittar någon som liknar dem själva. Då landsbygdsflickorna 
fostras till att arbeta hårt och ”sköta sig”, är de kanske mer mottagliga 
för förebilders inflytande än flickor i städer som har större frihet att gå 
sina egna vägar. Möjligheten för landsbygdsflickorna att skapa ett nytt 
innehåll åt det kvinnliga kulturella könet (kvinnligt genus) är också 
uppenbar när flickorna inser att det finns alternativ till både husmodern 
och yrkeskvinnan. För att få syn på alternativen måste flickorna 
förmodligen flytta, för att kunna återvända som nya förebilder för nästa 
generation. 

 
 

Hävda sig på männens villkor och ändå vara kvinnlig 
 
Denna konflikt blottlägger föreställningar om vad som är kvinnligt re-
spektive manligt. Under tonåren kan könsidentiteten ännu vara skör 
och det är viktigt att inte betraktas som okvinnlig respektive omanlig. 
För pojkar kan det vara livsnödvändigt att inte bli ertappade med ”frun-
timmersgöra”, något som avspeglar sig i uppsatserna. Hos många 
pojkar finns en rädsla och ett förakt för svaghet och för kvinnlighet, 
som för dem smälter samman. En flicka kan däremot bli uppskattad 
både på fritiden och i yrkeslivet om hon överskrider könsgränser. Det 
avspeglar en föreställning att ”det manliga” är mer värt än ”det kvinnli-
ga”. Om en flicka missköter skolan, svär, blir berusad eller byter 
pojkvän riskerar hon att dömas hårt, inte minst av andra flickor och 
kvinnor. En pojke i samma situation betraktas gärna med överseende. 
Han kontrolleras inte lika hårt i vardagslivet, men om han gör något 
kvinnligt som att rida eller måla akvarell riskerar han att bli retad av 
kamraterna. Tendensen är här lika över hela landet, men landsbygdens 
större sociala kontroll och könssegregering ger hårdare utslag.  

Manlig dominans och kvinnlig underordning är tydligare på lands-
bygden. Det gäller verksamhet som sker utanför hemmet (ridstall och 
skola undantagna). Denna manliga sfär där man lagar motorer, snickrar 
och jagar anses nyttig. I hemmet ”härskar” kvinnan och omges med 
respekt, men det anses som inte fullt lika nyttigt att vårda hem och 
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barn. Margot Bengtsson (1983) fann att i arbetarhem var det vanligt att 
betrakta modern som centralgestalt, även om fadern ansvarade för 
försörjningen. Detta är en vanlig rollfördelning även bland flickornas 
föräldrar, men i lantbrukarhemmen står ofta kvinnan också för den 
säkra inkomstkällan. Flickornas föräldrar har sällan tävlat med varand-
ra utan håller sig till skilda sfärer. Särskilt de yngre flickorna accepterar 
skillnaderna som givna, medan de äldre är mer benägna att se dem som 
ett resultat av fostran.  

När flickorna nu finns både inom idrott och yrkesliv och t o m bör-
jar jaga, fiska och köra folkrace (fortkörningstävling med krockskadade 
bilar), är det bäddat för konflikter. I viss mån påverkar flickorna 
prestationsinriktningen inom idrotten och den tuffa jargongen på 
mansdominerade arbetsplatser. I mycket är det dock flickorna som an-
passar sig till rådande mönster. Flera vittnar om att flicklagen i fotboll 
får sämre träningstider, och fåtaligare publik till matcherna: ”Vi växte 
ur våra tröjor, men fick ändå inga nya när killarna fick.” Att det är en 
påfrestning att bryta könsnormen visar det faktum att de flesta flickor 
slutar med idrott (oftast fotboll) i tonåren liksom att merparten väljer ett 
typiskt kvinnoyrke.  

Det är inte underligt att så många flickor väljer att tillbringa fritiden 
i hemmet, den traditionellt kvinnliga sfären. Där slipper de kämpa för 
att hävda sig. Eftersom de inte syns lika mycket som pojkarna på den 
offentliga arenan är det lätt att tro att flickor är sysslolösa. Det är bara 
delvis sant. Visst önskar många att det fanns fler kollektiva aktiviteter, 
både utomhus och i gemensamma lokaler, men man får inte glömma att 
de fyller fritiden med sysslor som inte är så synliga; prata i telefon, 
umgås med familjen, bästa väninnan och/eller pojkvännen, göra läxor, 
läsa böcker, spela musik, se på TV, laga mat, dressera hunden, sköta 
hästen, gå på kurs m m. Den för tonårsflickor så vanliga situationen, att 
sitta på flickrummet med bästa väninnan, utspelas också på lands-
bygden. De spelar musik, bläddrar i tidningar, provar kläder, sminkar 
sig och pratar – om killar, skolan, föräldrar, kompisar, orättvisor i 
världen eller artister. Flickrummen ser ut som i städerna, med affischer 
av hästar och idoler, foton och teckningar, ljusa, fluffiga gardiner, en 
säng full med kramdjur och en liten bokhylla med kärleks- och 
hästböcker, prydnadssaker och en bandspelare. Den stora skillnaden är 
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att flickorna på landet inte har lika stora möjligheter som dem i städer 
att träffa bästisen.12 

Estetiseringen av kroppen som bl a Prokop (1976/1981) hänför till 
kvinnlighet tar sig dock inte samma uttryck på landsbygden. Kläder, 
frisyrer och sminkning omges av ganska strikta regler som säger att du 
inte får vara för ”slappt” klädd eller gå osminkad, men att klä sig för 
fint är heller inte tillåtet. Flickorna håller noga koll på varandra och en 
flicka som klädde sig i hippiestil 1988 fick höra att ”jag klädde mig 
som om jag vore herre över alla andra”. Pojkarnas bristande intresse för 
sitt utseende kommenteras ofta: ”När postorderkatalogen kommit har 
plötsligt alla killar likadana rutiga skjortor.” 

I hela landet har flickorna bättre skolbetyg än pojkar. På landsbyg-
den är flickorna så framträdande i skolan att det sällan märks något av 
den pojkdominans under lektionerna som påvisats i flera länder 
(Nielsen & Rudberg 1989). Förklaringar går att söka på flera håll. Dels 
vet flickorna att en bra utbildning är en väg ut ur husmodersroll 
och/eller landsbygdsboende, och dels är de fostrade att alltid göra sitt 
bästa: ”Tjejer måste vara perfekta för att duga, annars blir det skit-
snack.” ”Tjejer är tvingade inom sig att sköta sig.” Höga betyg hör inte 
till definitionen av manlighet, men är inget hinder, förutsatt att pojken 
inte sitter och läser läxor för jämnan: ”Killar tar inte ansvar, utan 
hänger på kompisar och tycker att det är lite tufft att slarva.” För de 
pojkar som vill stanna på landet är det inte så viktigt med bra betyg 
eftersom den manliga arbetsmarknaden inte kräver formell utbildning i 
lika stor utsträckning som den kvinnliga. Konflikten för flickorna 
framträder efter gymnasiet då många trots bra betyg väljer bort en 
yrkeskarriär för att smälta in i en mer traditionell kvinnlighet. 

 
 

Personlig autonomi och behovet av relationer 
 
Eftersom manlighet definieras genom separation, och kvinnlighet ge-
nom närhet, hotas den manliga könsidentiteten av närhet medan den 
kvinnliga hotas av separation skriver Gilligan (1982). Det leder till att 
män får svårigheter med relationer och kvinnor problem med att hävda 
           
12 Den typiskt västerländska flickkulturen beskrivs bl a i Kvinnovetenskaplig tid-
skrift 1/1986 samt av Hillevi Ganetz (1987) och Helena Wulff (1988). Se också 
Ganetz & Lövgren (1991) som förutom flickkulturen också beskriver psykiska och 
sociala aspekter av unga kvinnors liv. 
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autonomi. När flickorna trots bra betyg avstår från högre utbildning 
illustrerar de hur kvinnor frestas att avstå från makt och framgång för 
att kunna behålla goda relationer.13 Hur detta uppstår genom flickors 
och pojkars olika förhållande till mamman har beskrivits bl a av 
Chodorow (1974). ”Det relaterande självet” har Crafoord m fl (1988) 
kallat kvinnoidentiteten som i en ömsesidig, ständigt pågående process 
bekräftas via samhörighet. I flickkulturen intar väninnan, bästisen, en 
central roll. I relationen tränas flickor att kombinera personlig integritet 
med nära relationer. På det psykologiska planet handlar det om en 
upprepning av förhållandet mellan mor och dotter. Väninnan fungerar 
som en språngbräda ut ur beroendet av modern. Förhållandet ger en 
trygg plattform att stå på, men det kan också skaka ordentligt i 
grundvalarna när en tredje person framträder och ibland tar bästisens 
plats. Från att under barndomen ha varit en annan flicka blir denna 
tredje person i puberteten en pojkvän. Ofta bryts då den nära 
väninnerelationen. Väninnan fungerar också som någon att utprova 
kvinnlighetens gränser och möjligheter med, en funktion som minskar i 
betydelse när någon av flickorna får ett fast förhållande (Sørensen 
1991). Det stora hästintresset hos landsbygdsflickorna kan vara en 
ersättning för bästisen, då det ofta är långt mellan vännerna. En 
kvinnlig stallägare med stor erfarenhet av tonårsflickor berättar att hon 
ser hur flickorna tränar på omvårdnad, närhet och ansvar i sin relation 
till hästen. Om flickorna inte har en egen häst väljer de en favorit som 
de pysslar om och sysselsätter sig med. 

Tendensen att flickorna överger väninnan för att uppgå i pojk-
vännens krets är mycket tydlig i mina studier. Flickorna ogillar själva 
att det är på det viset, men kärleken är mycket viktig i flickornas liv. I 
viss mån är det ett rationellt beteende eftersom pojkvännerna ofta är 
något äldre och har bil, vilket gör de körkortslösa flickorna mindre be-
roende av föräldrarnas skjutsande. De något äldre flickor jag mött som 
valt att stanna på landsbygden har ofta pojkvän. Beslutet att stanna 
speglar inte alltid hennes vilja: ”Han skulle aldrig kunna lämna fiske-
vattnen.” Tydligen är det lättare för båda parter att förlita sig på invan-
da könsnormer när de bildar par eftersom mycket står på spel. Att leva 
som ensamstående kvinna på landsbygden är ovanligt och även om det 
är fler män som gör det har de mer eller mindre ofrivilligt hamnat i den 

           
13 Att detta inte enbart är ett landsbygdsfenomen visar Inga Wernersson (1985). En 
bred översikt av könsidentitetens framväxande finns hos Fornäs m fl (1991). 
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situationen. De här flickorna har börjat praktisera det som bl a Tora 
Friberg (1990) ser som utmärkande för kvinnor – anpassningsstrategier. 

För unga män har relationer fått allt större betydelse i och med den 
förändrade fadersrollen (Åström 1990). Vilka konflikter det kan inne-
bära t ex för en man som vill vara barnledig från sin mansdominerade 
arbetsplats är känt. Under en längre tid har kvinnor med hjälp av 
yrkeslivet börjat hävda sin autonomi. Men fortfarande stöter tonårs-
flickan på svårigheter i sin strävan efter självständighet. Hon frestas att 
göra avkall på självständigheten för att fylla sitt behov av att bekräftas i 
nära relationer. 

Under helgseminarierna visade flickorna hur ytterst betydelsefullt 
det var för dem att inte bli utstötta ur kamratgruppen. Till stor del hand-
lar det om att bekräfta samhörigheten genom konformitet. Man ökar 
risken för att bli utstött genom att vara oärlig, högfärdig, ha för många 
pojkvänner, avvikande klädsel, språk (ordval), åsikter eller fram-
tidsplaner. I flera grupper anar jag att flickorna hämmade varandra. De 
ville inte riskera att berätta något eller bete sig på ett sätt som kunde 
leda till utstötning. Ändå uppskattade många den öppna atmosfären 
under helgseminariet då de fick tillfälle att ventilera sådant som berör 
dem, något som de saknade i vardagen. Att både få de andras gillande 
och samtidigt hävda sin egen vilja och särart är svårt. Det betraktas som 
ett brott mot kvinnligheten. Landsbygdsflickorna har mer att riskera än 
flickor i städer som har lättare att hitta en ny väninna. 

Att landsbygdsflickorna själva lider av det de kallar ”skvaller” är 
uppenbart. De upprepar beteendet själva och skäms för det, men har 
svårt att bryta normen. Deras omdöme om sitt eget kön är skiftande: 
”Tjejer är mognare och törs mer.” ”Tjejer är så falska och skvallriga.” 
De båda replikerna speglar två sidor av den sociala kontrollen som 
landsbygdsbor lever med. Den kan utgöra ett hinder för flickor som vill 
bryta mönster och hävda sin vilja. Det är ju flickor och kvinnor som i 
första hand är föremål för kontrollen. Kvinnor talar med varandra om 
andra, de talar engagerat och stödjer varandra i samtal med både sitt 
eget kön och det motsatta (Erson 1990). När samtalen syftar till att 
påminna varandra om att ingen är förmer än någon annan övergår det 
till skvaller. Om någon sticker upp hotas samhörigheten. Men den 
samhörighet kontrollen bygger på kan också ge flickorna en personlig 
säkerhet som de kan använda till att våga bryta mönster. Det vanligaste 
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är nog att de tar säkerheten med sig till staden för att först där gå sina 
egna vägar.14  

 
 

Till slut 
 
Regionala skillnader till trots har det betydelse om man växer upp på 
landsbygden eller i en stad. Det jag beskriver som landsbygd känner sä-
kert främst norra Sveriges befolkning igen. Närheten till en stad påver-
kar naturligtvis ungdomarnas villkor, och södra Sverige är mer tätt-
befolkat.  

Landsbygdsbor (särskilt manliga) har ofta djupa rötter i bygden. De 
känner varandra och är beroende av varandra i det dagliga livet, vilket 
leder till en social kontroll som bromsar förändringstakten i normer och 
beteenden. Familjen är inte enbart en konsumtionsenhet, utan fort-
farande i viss mån en produktionsenhet. Det behöver inte nödvändigt-
vis handla om att förädla jordbruksprodukter, även den informella 
sektorns byteshandel har stor betydelse. I en enkät svarade samtliga 
flickor i min studie att familjemedlemmarna har bättre kontakt med 
varandra på landsbygden. Den erosionskris som Thomas Ziehe (1989) 
talar om där gamla traditioner bryts ner finns förvisso på landsbygden, 
men den kommer senare dit än till städer. Detta är bakgrunden till att 
föräldrarna är auktoriteter för sina barn i större utsträckning än vad som 
är vanligt i städer. Behovet av att gestalta sig själv med hjälp av yttre 
tecken som kläder och frisyrer är heller inte lika utpräglat hos 
landsbygdsungdomar. Det kan bero både på att den sociala kontrollen 
hämmar alltför vidlyftiga stilexperiment, och att de inte upplever så 
stort behov av att markera generationsskillnader. 

Ur tonårsflickornas perspektiv överväger fördelarna med att bo på 
landsbygden när de i framtiden fått egna barn. Innan dess vill många 
flytta till någon stad, och ju äldre flickorna är desto mer lockar staden. 
De ser naturen och samhörigheten som det bästa med landsbygden, 
men de ser också att det är fäder och bröder som tillbringar tid i naturen 
och att släktingar i närheten främst hör till pappas sida. Den sociala 
kontrollen är på gott och ont enligt flickorna. Det goda, samhörigheten, 
           
14 Under de senaste årens stora landsbygdskampanj ”Hela Sverige ska leva” har det 
visat sig att de eldsjälar som på olika sätt fått byar att blomstra i de flesta fall är 
kvinnor som söker okonventionella vägar för samarbete. Inte sällan är de 
hemvändare eller inflyttade från städer. 
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ser de som ett starkt skäl för att låta barnen växa upp på landsbygden. 
Det onda, skvallret, är ett starkt skäl för att flytta till städernas ano-
nymitet.  

Flickornas skörare band till bygden i kombination med deras rela-
tivt urbana intressen och stil gör dem mer förberedda för stadsboende 
än pojkarna. Den större förankring i hembygden som pojkar generellt 
upplever gör att de kan få svårare att anpassa sig till ett liv i staden om 
de ändå flyttar. Ett ännu relativt outforskat område är pojkarnas upp-
växtvillkor på landsbygden och hur de hanterar sin situation när det blir 
aktuellt att flytta. Flickorna i mina studier betraktar sig som lugnare, 
mognare och mer företagsamma än flickor i städer, vilka de anser 
intressera sig mest för mode, fester och killar. Trots detta ser jag dem 
som relativt mer lika sina medsystrar i städer jämfört med pojkar i 
städer och på landsbygd. De yngre flickorna i mina studier pekar på att 
motorintresset är större bland pojkar på landsbygden. De äldre 
flickorna, som har större erfarenhet av stadsliv, är ganska kritiska till 
killarna i byn och de tror att det är lättare att prata seriöst med pojkar i 
städer, och att de har bredare intressen än pojkar på landsbygden. 

 
 

Litteratur 
 
Baude, Annika (red) (1987): Kvinnoarbetsliv, Stockholm: Arbetslivscentrum. 
Bengtsson, Margot (1983): Föräldraidentifikation hos kvinnliga naturvetare och 

humanister – utvecklingspsykologiska, differentiella och socialpsykologiska 
aspekter, Lund: Institutionen för tillämpad psykologi. 

Bjerén, Gunilla (1989): Kvinnor i Värmlands glesbygd, Stockholm: Glesbygdsdele-
gationen (skriftserien nr 13). 

Björnberg, Ulla & Margareta Bäck-Wiklund (1987): Vardagslivets organisering i 
familj och närsamhälle, Lund: Daidalos. 

Carlbrand, Elinor (1992): Lantbrukare, bondmoror eller lantbrukarhustrur?, Upp-
sala: SLU (ALA-gruppens rapport nr 4). 

Chodorow, Nancy (1974): ”Family structure and feminine personality”, i Lamphere 
Rosaldo (red): Woman, culture and society, Stanford: Stanford University 
Press. 

Crafoord, Karin m fl (1988): Det kvinnliga perspektivet, Stockholm: Svenska före-
ningen för psykisk hälsovård (Sfphs monografiserie nr 26). 

Cwejman, Sabina & Gunilla Fürst (1988): Tonårsflickors väg. Strategier i klyftan 
mellan ideologisk könsneutralitet och könssegregerande praktik, Stockholm: 
Jämfo (rapport nr 13). 

Dahlgren, Anita (1979): Två världar. Om ungdomar och könsroller. Ett kunskaps-
sociologiskt perspektiv, Stockholm: Rabén & Sjögren. 

122 



LIVET PÅ LANDET 

Dahlgren, Lars & Gerd Lindgren (red) (1987): De sociala gränsridarna – om 
konverterings- och anpassningsstrategier i ett lokalsamhälle i Tornedalen, 
Umeå: Cerum. 

Djurfeldt, Göran (1989): Livsformer i lantbruket. Produktions- och levnadsförhål-
landen i ett jordbrukssociologiskt perspektiv, København: Sociologisk institut. 

Erson, Eva (1990): ”Tankevärldar – om språkspel och könshierarkier”, i Kvinno-
vetenskaplig tidskrift, nr 1/1990. 

ERU (1989): Urbaniserad glesbygd, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 
(Ds 1989:22). 

Friberg, Tora (1990): Kvinnors vardag: Om kvinnors arbete och liv. Anpassnings-
strategier i tid och rum, Lund: Lund University Press. 

Fornäs, Johan, Ulf Boëthius & Sabina Cwejman (1991): Kön och identitet i föränd-
ring. FUS-rapport nr 3, Stockholm / Stehag: Symposion. 

Ganetz, Hillevi (1987): ”She was only sixteen”, i Häften för kritiska studier, nr 
4/1987. 

Ganetz, Hillevi & Karin Lövgren (red) (1991): Om unga kvinnor. Identitet, kultur 
och livsvillkor, Lund: Studentlitteratur. 

Gasson Ruth (1984): ”Farm Women in Europe: their need for off farm employ-
ment”, i Sociologia Ruralis, vol XXIV, nr 3/4. 

Gilligan, Carol (1982): Med kvinnors röst, Stockholm: Prisma. 
Grønbech, Dagrunn (1988): ”Ett hav av muligheter, men hva så...?”, i Nytt om 

kvinneforskning, nr 4/1988. 
Gunnarsson, Yvonne (1990:) Flickorna i Småland. Att leva som tonåring på lands-

bygden, Uppsala: SLU (Lantbrukets informationslära, småskriftsserien nr 3). 
Gunnarsson, Yvonne (1993): Träffpunkt för tjejer. Rapport från ett projekt med 

tonårsflickor på landsbygden, Uppsala: SLU (ALA-gruppen, rapport nr 5). 
Holter, Harriet (1984): ”Women’s research and social theory”, i Harriet Holter 

(red): Patriarchy in a welfare society, Oslo: Universitetsforlaget. 
Hägg, Kerstin (1987): ”Skolan mitt i byn”, i Dahlgren & Lindgren 1987. 
Jensen, Joan M (1991): Promise to the land. Essays on rural women, Albuquerque: 

University of New Mexico Press. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1/1986 (tema: unga kvinnor).  
Lewin, Malin (1990): Kvinnor i LRF – eller inte?, Uppsala: SLU (Lantbrukets 

informationslära).  
Lindgren, Gerd (1989): ”Kvinnor i Hedenäset”, i Kvinnor på landsbygden, Stock-

holm: ERU. 
Losman, Britta (1986): Kvinnor, män och barn på 1800-talets svenska landsbygd, 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Löfgren, Anders (1990): Att flytta hemifrån. Boendets roll i ungdomars vuxenbli-

vande ur ett situationsanalytiskt perspektiv, Lund: Lund University Press.  
Nielsen, Harriet Bjerrum & Monica Rudberg (1989/1991): Historien om flickor och 

pojkar, Lund: Studentlitteratur. 
Nitsch, Ulrich (1988): ”Från osynlig oumbärlighet till ansvar för jordbrukets 

utveckling”, i LÖF 1988. 
Nyberg, Anita (1989): ”Kvinnors ’osynliga’ arbete”, i Kvinnor på landsbygden, 

Stockholm: ERU. 
Ottar, nr 4/1989. 

123 



YVONNE GUNNARSSON 

124 

Prokop, Ulrike (1976/1981): Kvinnors livssammanhang. Begränsade strategier och 
omåttliga önskningar, Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Rahbek Christensen, Lone (1987): Hver vore veje. Livsformer familietyper og 
kvindeliv, Odense: Etnologiskt forum. 

Rosengren, Annette (1991): Två barn och eget hus. Om kvinnors och mäns världar 
i småsamhället, Stockholm: Carlsson. 

SCB (1990): Statistiska meddelanden, Stockholm: Statistiska Centralbyrån.  
SIND (1991): Unga kvinnor i Norrlands inland – rapport från framtidsseminarier, 

Stockholm (Regional utveckling nr 2). 
SOU (1989): Fungerande regioner i samspel, Stockholm: Arbetsmarknadsdeparte-

mentet (1989:55).  
Sommestad, Lena (1992): Från mejerska till mejerist. En studie av mejeriyrkets 

maskuliniseringsprocess, Lund: Arkiv. 
Sundin, Elisabeth (1989): ”Kvinnors liv och arbete och regional utveckling – en 

mångtydig bild”, i Kvinnor och regional utveckling, NordRefo, nr 1. 
Sørensen, Anne Scott (1991): ”Könskulturer och könets kultur”, i Ganetz & Löv-

gren 1991. 
Wennhall, Johan (1989): ”Ungdom och ungdomskultur i historisk belysning – 

några perspektiv i tid och rum”, i Johan Fornäs, Hillevi Ganetz & Tove 
Holmqvist (red): Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur, Stockholm / 
Stehag: Symposion. 

Wernersson, Inga (1985): ”Makt och kön. Sociala relationer och individuella förhåll-
ningssätt bland skolelever”, i Makt och kön, Stockholm: Jämfo (rapport nr 2). 

Westerlund-Hännerstrand, Brita (1986): Självmord i glesbygd. En kulturanalys ur 
primärvårdsperspektiv, Uppsala: Kulturantropologiska institutionen. 

Wirtberg, Ingegerd (1989): ”Två vinjetter från gårdar i Västergötland”, i Ottar, nr 4. 
Wulff, Helena (1988): Twenty girls. Growing up, ethnicity and excitement in a 

South London microculture, Stockholm: Socialantropologiska institutionen. 
Ziehe, Thomas (1989): Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet, Stock-

holm / Stehag: Symposion. 
Åström, Lissie (1990): Fäder och söner, bland svenska män i tre generationer, 

Stockholm: Carlsson. 
 



Sfärer och institutioner 



 



Helena Wulff 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

139 



HELENA WULFF 

Jag ville mer där!! Det var i New York jag bestämde mig för att sluta som 
modell – jag ville utveckla mig. Jag upptäckte att jag var en individ, inte bara 
modell. 

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

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

Våldsinriktade 
gemenskaper 
Ungdom, våldsvideo och  
internationell kommunikation 
 
 
 
 
 
Under 1980-talet har det s k videovåldets förmenta effekter diskuterats 
mer eller mindre livligt, såväl i den allmänna debatten som inom 
forskningen. Jag kommer i denna artikel att använda begreppen 
”videovåld” och ”våldsfilm” som lösa samlingsbeteckningar på den 
flora av filmer som i vanliga fall kan brytas ner i en mängd genrer och 
filmtyper som bl a splatter-, slasher-, gore-, zombi-, kannibal- och ka-
ratefilmer. Beteckningarna på dessa filmtyper kommer av vilken typ av 
våld som förevisas. Splatter antyder att blodet stänker, slash är det 
engelska ordet för skära eller hugga, gore betyder egentligen levrat 
blod men får i dessa sammanhang stå för ett allmänt excellerande i den 
mänskliga kroppens innanmäte. Zombifilmer handlar om levande döda 
och kannibalfilmer fokuserar på hur primitiva infödingar avvärjer 
intrång från den civiliserade världen genom att äta upp dess repre-
sentanter på besök i djungeln. I samtliga typer av film är det fråga om 
grafiskt detaljerade våldsskildringar.1 

Betecknande för nästan samtliga bidrag i denna debatt om vålds-
film är att de tar fasta på filmernas och videogrammens innehåll för att 
hävda de uppfattningar man har om detta innehålls skadliga verknin-
gar.2 De studier som genomförts om dessa filmers publik har nästan 

           
1 Den komplicerade begreppsbildningen kring fenomenet med våldsamheter på 
film och video har jag diskuterat utförligare i Bolin (1993a, 1993b).  
2 Videovåldets effekter diskuteras t ex i Wall & Stigbrand (1983), Sonesson (1989) 
samt diverse broschyrer och pamfletter från föräldraföreningar och andra represen-
tanter för skolan. Referenser till många av dessa finns i Jansson (1984). Ur ett annat 
perspektiv har frågan diskuterats utifrån begreppet ”moralisk panik”. Några 
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uteslutande varit kvantitativa, och gått ut på att utreda vad ungdomar 
och barn har för preferenser och vad de faktiskt tittar på.3 Denna kart-
läggning brukar oftast resultera i resonemang om hur många personer 
som är högkonsumenter av våldsamma videofilmer, eftersom det är 
denna grupp som antas lida mest skada. Studierna är alltså ett försök till 
kartläggning av ”problemets storlek”. Den metod som ligger närmast 
till hands för att utröna konsekvenser och funktioner av detta tittande 
på det subjektiva såväl som på det sociala och kulturella planet har inte 
använts, nämligen att söka upp dessa högkonsumenter för att studera 
dem med etnografiska metoder. 

Jag har i andra sammanhang tagit upp en del frågeställningar kring 
detta, och ska i det följande närmare gå in på en av dem (Bolin 1993a). 
Den huvudfrågeställning som ska behandlas är hur de här kulturerna av 
högkonsumerande ungdomar förhåller sig till majoritetskulturen och 
diverse andra representanter för ”vuxenkulturen”, samt till de 
institutioner i det svenska samhället som berörs av deras verksamhet, 
framför allt Statens biografbyrå (filmcensuren). 

De ungdomar som tittar på dessa vålds- och skräckfilmer kallar sig 
själva ”filmbytare” efter det i särklass vanligaste sättet att komma i 
kontakt med andra likar – att byta med, eller kopiera filmer åt varandra. 
Filmerna ska helst vara oklippta original av censurförbjudna filmer 
eller vara filmer som har andra kvaliteter som värderas högt. Sådana 
kvaliteter består oftast av ett filmiskt utforskande av ”bisarra” ämnen 
inom tabuladdade områden som sexualitet och våld. Kontakt med po-
tentiella vänner på denna bytesmarknad får man genom personliga tips 
eller genom annonser i s k fanzines – tidningar skrivna av fans för 
andra fans. 

De medievanor dessa ungdomar har kan givetvis diskuteras utifrån 
en rad olika infallsvinklar. Den vanligaste är som nämnts att ta fasta på 
våldsinnehållets förmodade effekter. En annan möjlighet är att 
diskutera könssocialisationsaspekter vad gäller pojkars – det är ju trots 
allt de som är i majoritet bland dem som har detta intresse – tittande på 
dessa filmer som ofta kritiseras för att vara kvinnoförnedrande och 
sexistiska. Inget av dessa perspektiv kommer dock att tas upp här. Med 
början i allmänna resonemang kring internationella kulturer av denna 
typ – och problemet att teoretiskt avgränsa dessa – kommer jag i stället 
           
exempel på svenska bidrag till denna omfattande diskussion är Roe (1985), 
Fridlund (1985) och Knutsson (1989) samt Boëthius (1993). 
3 T ex Walls rapporter i Videovåld (1987) och Videovåld II (1988). 
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att snäva in diskussionen och exemplifiera med vissa iakttagelser som 
gjorts i kontakter med den svenska delen av denna kultur.  

 
 

Olika kulturbegrepp 
 
Inom ungdomskulturforskningen har det under årens lopp använts ett 
flertal olika begrepp för att beskriva ungdomars förhållande till va-
randra, till majoritetskulturen samt till de kulturella artefakter som de 
använder sig av. De vanligaste av dessa är sub-, mot-, del- och mikro-
kultur. Dessa begrepp har bl a diskuterats av Johan Fornäs (1992), som 
menar att en del- eller subkultur ska förstås som en symbolisk ordning, 
ett kollektivt livsstilsmönster, och alltså inte en specifik samling män-
niskor.4 Detta till skillnad från olika mikrokulturer. Helena Wulff 
(1994) menar att mikrokulturer är specifikt avgränsade kulturer be-
stående av konkreta individer, att de ”skapas av människor i små grup-
per som har vardaglig kontakt med varandra och definieras av den 
unika kombinationen av personer som ingår, de platser som de träffas 
på och viktiga händelser som de upplever tillsammans” (Wulff 1994 s 
97, jfr Wulff 1993).  

Subkulturbegreppet öppnar också för olika teoretiska möjligheter 
vid studiet av högkonsumerande anhängare av skräck- och våldsfilm. 
Framför allt om man betonar den underordnande aspekten (till skillnad 
från det vidare delkulturbegreppet). Likt Radways romantikläsande 
kvinnor är det material som dessa ungdomar tittar på socialt ned-
värderat och ibland t o m förbjudet att visas offentligt. Det kan dock 
ifrågasättas i vilken grad dessa ungdomar uppfyller kravet på synlighet 
som kan sägas vara en delaspekt av begreppet (Fornäs 1992 s 96f). 
Precis som datorintresserade ungdomar är dessa ynglingar märkbart 
svåra att känna igen när de flyttat sig bortom TV-skärmens bildflöde 
(jfr Nissen 1993 och Erson 1992). I vissa fall kan man se ungdomar 
med motiv från diverse skräckfilmer på sina T-shirts, men detta kan 
ingalunda betraktas som någon form av gemensam ”uniform” för 
kulturen. 

Även motkulturbegreppet kan användas för att beskriva vissa as-
pekter av dessa ungdomars förhållande till omvärlden.5 Inom delkultu-
           
4 Se Hannerz (1982) för en utförlig genomgång av delkulturbegreppet i ett 
historiskt perspektiv. 
5 För en genomgång av motkulturbegreppet, se Rundkvist (1982). 
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ren kan man ju odla olika strategier och förhållningssätt. Det kan också 
likt subkulturbegreppet användas för att betona vissa relationer till 
majoritetskulturen.6 

Man skulle också kunna prata om nätverk som beskrivning på de 
personer som sinsemellan byter filmer. Nätverk kräver inte heller fy-
sisk kontakt utan kan upprätthållas över stora geografiska områden. 
Detta begrepp är användbart om man vill fånga de olika graderna av 
engagemang inom kulturen, där de mest engagerade befinner sig i 
nätverkets mitt medan det finns andra som är mer löst knutna till nät-
verket och sålunda befinner sig i dess periferi. Detta nätverk skulle 
kunna sägas utgöra en typ av ”minioffentlighet”. 

Mikrokulturbegreppet tycks inte vara lämpat för att beskriva det fe-
nomen jag är ute efter, nämligen ett internationellt nätverk av individer 
som har det gemensamt att de gillar samma sorts filmer. Med den långt 
gångna internationaliseringen inom denna kultur följer ju att de flesta 
aldrig har träffat mer än en handfull av gemenskapens ”medlemmar”. 
Här skulle man likt Anderson (1991/1993) kunna tala om ”föreställda 
gemenskaper”. Detta begrepp beskriver bra det förhållande som råder 
mellan personer som aldrig träffats personligen, men som ändå känner 
viss gemenskap genom att tillhöra samma nation eller intressesfär. Vill 
man vara mer precis kan man i linje med Radway (1984/1987) tala om 
”tolkningsgemenskaper” som en beskrivning av de relationer man inom 
kulturen har till olika texter eller textsamlingar (t ex en viss typ av 
film). Geografisk spridning är ovidkommande för sammanhållandet av 
en sådan gemenskap till förmån för det gemensamma förhållningssättet 
till texten.7  

Begreppet ”tolkningsgemenskap” (interpretive community) intro-
ducerades i mitten av 1970-talet av Stanley Fish (1980). En tolknings-
gemenskap är enligt honom en symbolisk ordning som ytterst bestäm-
mer vilka tolkningar individer som omfattas av denna gemenskap har 
möjlighet att göra. Det är varken texten eller läsaren som bestämmer 
           
6 I stället för begreppet majoritetskultur anför Wulff (1993 s 27) begreppet ”huvud-
kultur” men påpekar samtidigt att dess värde som analysredskap är begränsat, att 
detta begrepp ska ses som ”något att göra avstamp från när man fokuserar på det 
avvikande”. Begreppet är följaktligen inte så användbart eftersom det antyder en 
homogen helhet som alla kan enas om. Jag anser att majoritetskultur är bättre efter-
som det antyder vissa skillnader och ambivalenser, att alla inte kan inordnas i en 
sådan avgränsad kulturell enhet. 
7 I Fornäs (1992) diskuteras andra försök att ringa in mediebaserade, löst samman-
hållna, kulturformer och gemenskaper. 
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vilken mening som alstras utan den bakomliggande symboliska ord-
ningen, och det går här att dra vissa paralleller till det diskursbegrepp 
som bl a Foucault (1971/1993) använt. Det har antagits att begreppet 
först använts av den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (jfr 
K B Jensen 1992 s 40 och Reese-Schäfer 1990/1993 s 17).8  

Ett närliggande begrepp till de som diskuterats ovan är ”sociala rö-
relser”. De tolkningsgemenskaper jag studerar kan inte likställas med 
rörelser – de saknar den politiska målsättningen – men man kan se flera 
paralleller.9 Båda kännetecknas av internationalisering och media-
lisering samt av att de skapar olika arenor där kollektiva identiteter kan 
omtolkas och förändras (Eyerman 1992 s 5). Det finns med andra ord 
likheter i deras förutsättningar – inte minst på medieområdet – men 
detta gör dem för den skull inte automatiskt likställda. Utvecklingen på 
medieområdet kommer ju trots allt många olika sammanslutningar av 
människor till del. Dessa sammanslutningars funktion att skänka en 
kollektiv identitet förefaller dock vara gemensam (jfr Melucci 
1989/1992 s 45ff). 

Den internationella spridningen är viktig för att bestämma vilket 
eller vilka begrepp man ska använda för att beskriva förevarande kultur 
eller gemenskap. Man kan även påvisa nationella särdrag, framför allt i 
förhållande till de nationella sfärer i form av samhälleliga institutioner 

           
8 För en utförlig diskussion kring Fishs användning av begreppet tolkningsgemen-
skaper, se Hansen (1993). Begreppet tolkningsgemenskap har på senare tid använts 
av en mängd andra forskare inom medieforskning som t ex Amesley (1989) och 
Zelizer (1993).  
9 Eyerman (1992 s 1) definierar en social rörelse som ”a relatively spontaneous 
form of collective political action, that usually takes form outside established 
political processes”. Även om han inte definierar ”political” så framstår det tydligt 
att rörelsen har ett klart uttalat mål med sin verksamhet. Något sådant klart 
uppställt mål kan man svårligen hitta i den gemenskap jag studerar. Man skulle 
kunna säga att det finns en ambition att motverka censur av film och video – den 
”ideella kontaktkanalen för videodissidenter” Rusnec (censur baklänges) som 
annonserar i tidskriften Filmhäftet är ett mer organiserat exempel på en sådan 
ambition. Deras målsättning är att ”värna om medborgerliga rättigheter på den 
rörliga bildens område” och ”att bilda opinion mot filmcensur”, samt att ”sprida 
information om privata kopior av förbjudna/oklippta filmer” (Filmhäftet 73-74, juni 
1991 s 176). Denna sammanslutning består dock av lite äldre och akademiskt 
inriktade delar av tolkningsgemenskapen. De ungdomar jag studerar är inte särskilt 
involverade i denna ideella sammanslutning vilket gör det än mer tveksamt om 
dessa personer kan inordnas under begreppet social rörelse. För ytterligare 
beskrivningar av olika nya och gamla sociala rörelser, se Friberg & Galtung (1984). 
Rörelser diskuteras även av Fornäs (1993 s 33ff). 
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och maktcentra som kulturen har att spela mot. I Sverige är en sådan 
institution Statens biografbyrå och de regelsystem vi har för att reglera 
svenska medborgares möjligheter att se rörliga bilder. Dessa regelsy-
stem, som i Sverige finns inskrivna i brottsbalkens lag om ”olaga 
våldsskildring” (16 kap 10b och 10c§§), kan se annorlunda ut i andra 
länder. Skillnaderna framtvingar en anpassning av gemenskapen på ett 
nationellt plan, men man kan även tänka sig andra rumsliga enheter 
som påverkar kulturens strategier på andra nivåer.10 

Över huvud taget har den nationella nivån förlorat i betydelse för 
kulturella gemenskaper i och med den ökande betydelsen av det globa-
la och det lokala inom medieområdet (Malm & Wallis 1992, Morley 
1992). Reimer (1993) påpekar att den rumsliga erfarenheten inte längre 
är knuten till en urban miljö utan att tillgången till information genom 
nya medieteknologier är lika stor oavsett var i världen man bor.11 
Reimer framhåller även att gränserna mellan privat och offentligt börjar 
luckras upp genom nya medieteknologier.12 Som exempel anför han 
datorer där man numera i princip kan sitta i sovrummet och delta i 
offentliga diskussioner (Reimer 1993 s 244, jfr Morley 1992).13 Den 
kultur jag studerar upphäver på ett liknande sätt gränserna mellan 
privat och offentligt. Tittandet på filmer sker i hemmets privatsfär, 
antingen det egna eller någon kompis. Hemmet fungerar även som bas 
för fanzine-produktion – åtminstone i det kreativa stadiet där tidningen 
           
10 I Australien lär t ex lagstiftningen skilja sig åt mellan delstaterna så att en film 
kan vara förbjuden på ett ställe men fri att visas på ett annat. I Sverige fungerar det 
i praktiken så att en film som förekommit i en fällande dom rent tekniskt endast är 
förbjuden i det område som domstolen råder över. En dom i Stockholms tingsrätt 
gäller alltså enbart i Stockholms kommun. 
11 Åtminstone kan man väl säga att detta gäller för västvärlden i stort. Jag skulle 
nog vilja påstå att det ändå finns en del inskränkningar i denna medietillgänglighet. 
Kabel-TV-nätet förefaller i stort sett att vara fullt utbyggt idag, och sedan tele-
verket omfördelat kostnaderna för anslutning till telefon har det blivit mycket dy-
rare att skaffa sig abonnemang i glest bebyggda områden. Sådana abonnemang är t 
ex nödvändiga för att man ska kunna kommunicera med andra datorer via modem. 
Visst går det att överbrygga dessa geografiska skillnader, men det är betydligt billi-
gare att skaffa sig ett medialt nätverk om man bor i ett tätbefolkat område. 
12 Denna upplösning av gränserna mellan det privata och det offentliga noterades 
redan av Habermas (1962/1984) som menar att pressen och andra moderna mass-
medier gjort denna gräns otydligare. 
13 Reimer hämtar mycket av sina resonemang från den amerikanske medie-
forskaren Joshua Meyrowitz (1985/1986) som i sin bok No sense of place 
diskuterar elektroniska mediers inflytande på mänskligt socialt beteende. Även 
David Morley har hämtat inspiration från denne författare. 
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sätts ihop i datorn.14 Utskrift och kopiering kan sedan ske i mer 
offentlig miljö på t ex arbetsplatsen där kopiatorer och laserskrivare 
kan utnyttjas.  

Ungdomsoffentlighetsbegreppet har utförligt diskuterats av Lieberg 
(1992 s 109) som även argumenterar för användandet av detta. Med 
detta avser han en ”social sfär eller gemenskap, som fungerar som ett 
livsrum för självständig bearbetning och utbyte av upplevelser och er-
farenheter tillsammans med andra ungdomar”. Begreppet har vissa 
likheter med termen tolkningsgemenskap och man skulle kunna se det 
senare som en del av det förra – en social gemenskap som grundar sig 
på det gemensamma intresset för en viss typ av ”texter”. Ungdomsof-
fentlighetsbegreppet betonar dock mer det sociala utrymmet som ska 
användas för t ex textkonsumtion, medan tolkningsgemenskap fram-
häver förhållningssättet till själva texten. En annan betydelsefull sak 
som man måste ta hänsyn till när man talar om en ungdomsoffentlighet 
(vilket alltså inte betyder att man helt ska förkasta det) är ålderssam-
mansättningen på kulturen. Även om de flesta som tittar på vålds- och 
skräckfilm är ungdomar så är inte alla det. Det är alltså inte en 
offentlighet som enbart rör en viss ålderskategori. Eckert m fl (1991) 
har i sin studie av sådana gemenskaper visat att många medelålders 
personer ingår. Och oavsett hur brett ungdomsbegrepp man än använ-
der sig av kan personer i fyrtioårsåldern rimligtvis inte räknas som ung-
domar.  

Låt mig sammanfatta denna begreppsdiskussion. Mikrokulturbe-
greppet passar inte in som beskrivning på dessa ungdomar annat än i 
vissa specifika sammanhang: t ex när man ska beskriva en konkret 
kamratgrupp som ägnar sig åt att spela in egna videofilmer. Sub- och 
motkulturbegreppen, liksom termen sociala rörelser passar in i vissa 
avseenden medan tolkningsgemenskap utmärkt täcker in dessa ung-
domar genom att peka på det gemensamma förhållningssättet till en 
viss text eller grupp av texter. Detta begrepp medför även fördelen att 
man kan studera olika delaspekter, t ex inbördes hierarkier (vertikalt) 
bland dem som är intresserade av vålds- och skräckfilm eller olika 
specialintressen och preferenser för olika typer av filmer (horisontellt). 
En del av dessa förhållningssätt kan ha subkulturella drag medan andra 

           
14 Ett fanzine är en tidning som skrivs av fans för andra fans utan avsikt att göra 
profit. För en närmare beskrivning se Jenkins (1992b s 158ff). En mindre sofistike-
rad variant av fansens textproduktion kallas letterzines, vilket snarast förefaller 
vara en typ av nyhetsbrev (Bacon-Smith 1992 s 17ff). 
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kan vara mer motkulturellt präglade. Också termen nätverk kan 
användas, men är ett ganska trubbigt redskap. Delkulturbegreppet pas-
sar förvisso in, men har även det nackdelen av att vara för vagt. Det an-
tyder ju endast att något är del av en större helhet – inte på vilket sätt 
denna del förhåller sig till helheten. Ungdomsoffentlighet lämpar sig 
också mindre väl, då många som ingår i denna kultur inte uppfyller 
själva ”ungdomskriteriet”. 

Schematiskt kan begreppen ställas upp i ordning från de mer all-
männa till de mer specialiserade delaspekterna på det område man vill 
studera:15 

 

Nätverk-Minioffentlighet 

⇓ 
Tolkningsgemenskap 

⇓ 
Sub-, del-, motkultur / Social rörelse 

⇓ 
Mikrokultur 

 
 

Forskning om fankulturer 
 
En del forskare i andra länder har studerat kulturer kring olika medie-
utbud. Det är kanske föga förvånande att denna forskning på ett tidigt 
stadium utvecklats i USA, som på många sätt i sin mediesituation 
ligger några steg före oss här i Europa, åtminstone rent kvantitativt sett. 
Där finns en längre tradition och erfarenhet av t ex TV-mediet och man 
har inom den stora kontinent som USA utgör kunnat ta del av samma 
medieinnehåll ungefär samtidigt. Detta är ju en nödvändig – om än inte 
tillräcklig – förutsättning för att en gemenskap baserad på likadan 
mediekonsumtion ska kunna komma till stånd, en gemenskap där den 
rumsliga spridningen gör det nödvändigt att kommunicera via medier.  

           
15 Tack till Johan Fornäs för förslag och synpunkter på modell. 
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En av de kulturer som varit flitigast undersökt av amerikanska for-
skare från skilda discipliner har varit den kring TV-serien Star Trek 
som första gången sändes 1966.16 

Beteckningen som de amerikanska forskarna använder för att be-
skriva denna kultur är ”fans”, ”fandom” eller ”fankultur”.17 Den kultur 
eller gemenskap som beskrivs i dessa studier har mycket gemensamt 
med den jag studerar: den sysselsätter sig med ett populärkulturellt ma-
terial som avvisas som mindervärdigt av majoritetskulturen, den kom-
municerar inbördes genom olika medier, den kännetecknas av en 
höggradig aktivitet och produktivitet bland medlemmarna (åtminstone 
av dem som utgör kärnan och den drivande kraften inom gemenska-
pen), och den fungerar distingerande och självstärkande för sina med-
lemmar. För forskare och andra utomstående intresserade är den svår 
att beskriva då den kännetecknas av vad Jenkins kallar flytande grän-
ser, stor geografisk spridning och ”underground status” (Jenkins 1992b 
s 3).  

Det finns förvisso också skillnader mellan de som ägnar sig åt att 
titta på Star Trek och de som har skräck- och våldsfilm som gemensamt 
intresse. Den största skillnaden är nog den könsmässiga, då Star Trek-
fansen till största delen består av kvinnor, medan de som ser våldsfilm 
på video till största del är unga män.18 Forskare har påpekat att de män 
som är fans av Star Trek eller någon annan TV-serie har ett annat för-
hållningssätt än kvinnorna. Männen är mer intresserade av tekniska 
aspekter, medan kvinnorna är mer inriktade på innehåll och betydelse – 
inte hur denna mening eller betydelse är framställd (Jenkins 1992b s 
109ff).  

Inom Star Trek-kulturen i USA har man dessutom i högre grad än 
bland de som ser vålds- och skräckfilm slutit sig samman i klubbar och 
liknande organisationsformer. Det anordnas olika nationella konvent 
           
16 Listan på de som studerat Star Trek och dess fans är lång och innefattar bl a 
Amesley (1989), Jenkins (1991, 1992a, 1992b), Bacon-Smith (1991, 1992), Fiske 
(1992) samt Penley (1991, 1992).  
17 Parallellt med begreppen ”fans”, ”fandom” och ”fankultur” använder Jenkins 
(1992b) begreppet ”subculture”, om än med viss försiktighet. Begreppet ”fans” är 
en förkortning för ”fanatics” (lat.: fanaticus = besatt av en gud, entusiastisk). Be-
greppet har alltså en nedlåtande karaktär och fans ses ofta som antingen ”den 
hysteriska massan” eller som ”den besatte individen” (J Jensen 1992). För beskriv-
ning och diskussion av olika typer av fans, se flera utmärkta artiklar i Lewis (1992). 
18 Jenkins beskriver kortfattat Star Trek-kulturen som ”largely female, largely 
white, largely middle class, though it welcomes into its ranks many who would not 
fit this description” (Jenkins 1992b s 1).  
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eller konferenser där medlemmarna samlas. Gemenskapen bygger 
således inte enbart på medierade gemensamma erfarenheter, vilket den 
inte heller gör bland dem som tittar på skräck- och våldsvideo i 
Sverige. Själva tittarsituationen kännetecknas däremot på båda konti-
nenterna av att vara en social händelse där en av funktionerna är att 
samlas kring en viss film och använda den som förevändning för ett so-
cialt samspel.  

Fiske (1992 s 37ff) menar att fan-kulturen måste ses i relation till 
vad den producerar, inte enbart till dess medlemmars reception. Han 
delar in denna produktivitet i tre nivåer. För det första en subjektiv nivå 
av semiotisk produktivitet som ska förstås som produktionen av social 
mening, likt de Madonna-fans som skapar sin egen förståelse av 
sexualitet i opposition mot den (dominerande) patriarkala (jfr Fiske 
1987/1990, 1989). För det andra en social nivå av formulerad produk-
tivitet där man kan säga att den semiotiska produktiviteten blir uttalad 
och delad. Fiske menar att denna produktivitet endast kan fungera i ett 
omedelbart socialt samspel. Däremot kan denna, för det tredje, leda 
fram till en textuell produktivitet där texter cirkulerar inom kulturen i 
form av till exempel videor, historier, sånger, målningar eller 
fanzines.19 Man kan säga att det uppstått ett kulturellt kretslopp 
(Fridlund 1987), där samma personer återfinns inom konsumtion, 
distribution och produktion. 

Jenkins (1992a, 1992b) menar att Star Trek-kulturen genererar en 
stor mängd aktivitet. Själva konsumtionen av TV-serien är ett första 
steg mot ett utvecklande av erfarenheter som leder in i en social ge-
menskap. Den nivå han här tar fasta på är den textuella, även om han 
också tar upp de andra två. Fansen kopierar band och byter med va-
randra, ger varandra tips och förmedlar kontakter med andra potentiella 
”bytare”, ger ut egna fanzines, sätter ihop egna videokassetter där 
snuttar från olika avsnitt av serien klipps ihop, ibland i form av 
musikvideor, de deltar i kongresser och konvent med föredrag, sång-
lekar, maskeraduppvisningar och andra aktiviteter.  

Jenkins är starkt påverkad av de Certeau (1984/1988 s 165ff) och 
hans begrepp ”poaching”. Med detta avses att läsaren av populärkul-
turella texter tar till sig och använder det i texten som han eller hon fin-
ner njutning i eller på ett eller annat sätt kan ha användning för – ett 
           
19 Den formulerade produktiviteten blir egentligen en del av den textuella i Fiskes 
resonemang. Dessa tre nivåer är alltså inte ömsesidigt uteslutande utan man kan 
säga att de efterföljande nivåerna även innefattar de föregående. 
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slags ”bricolerande” där mening skapas i mötet mellan olika artefakters 
tidigare betydelser och följaktligen uppfattas individuellt och 
kontextuellt. de Certeau menar dock att denna verksamhet skiljer sig 
från begreppet bricolage då den inte på samma sätt bildar vad Lévi-
Strauss i den amerikanske etnologen Boas efterföljd kallat ”mytologis-
ka universa” (Lévi-Strauss 1962/1984 s 32). Det bildas inga nya hel-
heter utan en tidsmässigt utspridd sekvens av fragment (de Certeau 
1984/1988 s 174f). de Certeau betonar denna fragmentaritet och man 
får förmoda att det är denna ”äggröra” han åsyftar med sitt begrepp. 
Begreppet har dock ytterligare en innebörd, nämligen att bedriva tjuv-
skytte eller tjuvjakt. Denna betydelse antyder en rebelliskhet eller ett 
motstånd mot stadfäst ordning som kan vara intressant om man ser på 
denna aktivitet som ett försök att undfly textens ursprungliga inten-
tioner.20 Fiske (1989) har i de Certeaus efterföljd tagit fasta på denna 
aspekt och betonat olika strategier innehållande motståndshandlingar i 
människors användande av populärkulturella texter, men även av mil-
jöer som badstränder, spelhallar och shoppingcentra. Sjögren menar 
också att det finns en sådan rebellisk dimension i de filmbytande ung-
domarnas verksamhet som gör att han benämner de filmer de handskas 
med på denna bytesmarknad som ”laglösa” och kallar de personer som 
trots vetskap om lagar och förordningar sprider dessa filmer och videor, 
för ”videodissidenter” (Sjögren 1991 s 12f). 

Forskare som studerat olika typer av fans har ibland haft en tendens 
att överbetona det frigörande i fansens användning av medier, var-
dagliga produkter och miljöer.21 Som Fornäs (1993) påpekar förutsätter 
motstånd makt, att det finns något att ”stå emot” (s 22).22 I sin iver att 
rädda subjektet får man alltså inte glömma att det bakom varje mot-
ståndshandling ligger ett dominansförhållande och att motståndshand-
           
20 För en grundlig teoretisk genomgång av makt och motstånd, se Fornäs (1993). 
21 För kritik av de Certeau, se Silverstone (1989) samt Frow (1991), vilken i sin tur 
kritiseras av Schirato (1993). Fiske kritiseras i Fornäs (1992 s 23, 37f och 115) 
samt i Gaines (1990) som påpekar att det motstånd han beskriver också samman-
faller med kapitalets intressen: ”Fiske’s own theory is an example of the way which 
ideology produces its antithesis in the same stroke” (s 13f). Allmän kritik av forsk-
ning som betonar ”den aktiva publiken” finns i von Feilitzen (1993). Willis (1990) 
framför liknande teorier om ungdomars användning av populärkultur även om han 
betonar kreativiteten i stället för motståndet. Kritik mot honom framförs av 
Hartwig (1992) på samma grunder som den kritik som riktats mot Fiske.  
22 Frows (1991) kritik av de Certeau tar också fasta på detta förhållande när han på-
pekar att själva akten att bryta mot en uppställd ordning också innehåller ett erkän-
nande av att en sådan ordning existerar (s 57). 
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lingen i det långa loppet kan fungera som ett befästande av detta 
förhållande, precis som det gjorde för de arbetargrabbar som Willis 
(1977/1983) såg skolas till lönearbete.  

De flesta som studerat mediebaserade kulturer har alltså varit in-
riktade på sådana som baserar sig på någon del av TVs utbud. De har 
dessutom varit inriktade på familjen som enhet, vilket gör att de inte 
fått med det identitetsskapande som sker i kamratgängen.23 Ett nordiskt 
undantag från denna familjecentrering är Rasmussen (1990) som 
studerat danska ungdomars reception av actionfilmer på en ungdoms-
gård, och hur dessa ungdomar använder sig av tittarsituationen för att 
befästa och bearbeta maktstrukturer inom gruppen.  

Andra undantag från denna koncentration på familjen som enhet in-
om receptionsforskningen finner man i Tyskland där det gjorts etnogra-
fiska studier av video- och filmtittare av vilka en del har vålds-, skräck- 
och/eller porrfilm som intresse. Eckert m fl (1989, 1991) har studerat 
detta utifrån ett åldersmässigt blandat material – en del av de in-
tervjuade personerna var uppåt 45-årsåldern – medan Vogelgesang 
(1991) har gjort detsamma men koncentrerat sig på ungdomar i ton-
åren.  

Eckert m fl ger en bild av vad de kallar socialvärldar (Socialwelten) 
eller specialvärldar (Spezialwelten) utifrån fyra olika tittarbeteenden 
eller tittarprofiler. Dessa fyra kategorier bildar en hierarkisk ordning, 
ett slags karriärer inom kulturen där det tas fasta på graden av enga-
gemang (Eckert m fl 1989 s 52). Den minst involverade kallas 
främlingen, därnäst kommer turisten följd av entusiasten och freaken. 
Begreppen passar väl för att beskriva dessa olika grader av engage-
mang i ett medieinnehåll, men blir svårare att använda för andra syften. 
Varken främlingen eller turisten kan ju sägas ingå i någon delkultur 
eller något nätverk. Om man ser tolkningsgemenskaper som inklude-
rande negativa förhållningssätt till något kan de visserligen sägas 
utgöra en sådan. Denna användning av begreppet finner jag en smula 
problematisk. Det skulle ju i sådana fall innebära att man skulle kunna 
föra ihop alla som inte läst James Joyces Odysseus till en gemenskap. 
Jag föreställer mig att det åtminstone måste krävas någon form av 
aktivitet för att någon ska kunna hänföras till en tolkningsgemenskap. 
Sålunda skulle det inte gå att klumpa ihop de som inte läst denna 
litterära klassiker till en gemenskap. Däremot skulle de personer som, 
           
23 Denna inriktning på familjen har även kritiserats och diskuterats av Reimer 
(1993 s 239ff). 
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utan att ha sett en enda skräck- eller våldsfilm, fördömer filmerna som 
skadliga utgöra en sådan.24  

Ordvalet för den högsta graden av engagemang, det som visas av 
personer som dominerar kulturen och definierar dess gränser, är också 
olyckligt då det antyder något udda och avvikande, närmast sjukligt.25 
Dessutom kan man ha invändningar mot att typologisera dessa repre-
sentanter för kulturen genom att benämna kategorierna i bestämd form 
singularis. Man leds att se de förhållningssätt delar av kulturen har som 
väldigt strikt avgränsade och kan missa de ambivalenser och motsätt-
ningar som finns inom dessa. Om man bortser från detta så motsvarar 
tyskarnas beskrivning av entusiasten och freaken ganska bra de ung-
domar jag studerar, särskilt den sistnämnda kategorin som Eckert m fl 
beskriver som de personer som skriver fanzines, anordnar filmvisningar 
och festivaler, spelar in egna filmer etc. Alltså de som Fiske (1992) 
skulle säga sysslade med textuell produktivitet.  

Ett annat problem med Eckert m fl är deras ganska traditionella syn 
på hur dessa kulturer är konstruerade. Den liknar de hierarkier man 
möter inom det ”finkulturella” fältet, att man måste vara konnässör för 
att riktigt kunna förstå och uppskatta filmerna. På så vis hävdas dessa 
kulturprodukters värde såsom likvärdigt med filmer av erkända ”mäs-
tare” – att regissörer inom dessa genrer skulle vara lika stora konstnärer 
som Bergman eller Tarkovskij.26 

I Vogelgesangs studie har ungdomar mellan 14 och 17 år studerats 
med avseende på ålder, kön, utbildning, filmpreferenser, andra fritids-
aktiviteter, föräldrarnas inställning till tittandet etc. Han har dock inte 
speciellt uppmärksammat den internationella kommunikationen inom 

           
24 Här är dock inte texten eller tolkningsobjektet själva filmerna, utan snarare den 
diskurs kring detta ”problem” som bildas av utsagor i tidningar och andra medier. 
25 I Nissen (1993) finns ett svenskt försök att överta denna begreppsapparat för 
studier av datorintresserade ungdomar, och som följaktligen lider av samma svag-
heter som påpekas angående Eckert m fl. Jfr diskussionen ovan i not 17 om patolo-
gisering av fansen. 
26 Denna syn kan sägas gå igen hos lite äldre delar av denna kultur i Sverige där 
man ihärdigt försöker påvisa olika regissörers genialitet (jfr Svensson 1991a och b). 
Den gemenskap jag studerar omfattar inte detta synsätt utan betonar ofta det 
”dåliga” och undermåliga i de produkter det gäller. Jag menar alltså att det finns två 
olika strategier inom kulturen: en som försöker rättfärdiga produkterna och 
införliva dem med den legitima kulturen, och en som går ut på att hålla produkterna 
så långt borta från denna kultur som möjligt. Den dag dessa filmer visas på TV är 
de inte längre intressanta för dessa ungdomar! För en mer detaljerad diskussion 
kring dessa båda förhållningssätt, se Bolin (1993c). 
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olika kontaktnät, utan mer tagit fasta på de ungas sociala kontakter i 
närmiljön. Inte heller har han uppmärksammat någon form av produkti-
vitet inom dessa ungdomskulturer. Däremot har han ganska noggrant 
kartlagt tittarmönster och bl a fastslagit kamratgruppens betydelse för 
tittandet. Hela tre fjärdedelar av de som tittar på videofilm (oavsett 
vilken typ av film) brukar göra det i gäng, medan knappt fem procent 
brukar titta ensamma (Vogelgesang 1991 s 182f). De flesta tar del av 
filmerna i privatsfären – i det egna hemmet eller hos någon kompis. 
Drygt nittio procent av de som tittar gör det på något av dessa ställen 
medan endast drygt fyra procent ser filmer på offentliga lokaler (s 
181f). De som är högkonsumenter är något äldre medan lågkonsumen-
terna är ganska jämnt fördelade över ålder (s 170).27 De flesta hög-
konsumenter är pojkar (trettiofem procent jämfört med flickornas dryga 
tolv), däremot är flickornas andel av lågkonsumenterna närmare sjuttio 
procent medan pojkar i denna kategori utgör femtio procent (s 169f). 
Ser man till de som saknar erfarenhet av att se videofilm så är det något 
flera flickor än pojkar (tjugo procent respektive sexton procent). Det är 
alltså inte bara pojkarna som tittar på videofilm, även om de tittar 
betydligt mer än flickorna. Och trots att de flesta inte är högkonsumen-
ter är det alltså en avsevärd del av ungdomarna – både flickor och 
pojkar – som har denna erfarenhet.28  

Detta stöds även av svenska resultat i Malmgren (1992). I denna 
studie av gymnasieungdomar berättar ett flertal av de intervjuade flick-
orna på de tvååriga utbildningslinjerna att de ofta brukar se skräckfilm 
(s 103, 152 och 155). De ser dock inte gärna filmerna ensamma utan 
oftast tillsammans med pojkarna (s 155). Detta tycks alltså styrka den 
tes som säger att skräckfilm kan fungera könssocialiserande i och med 
att pojkar där kan ge uttryck för en beskyddande manlighet och 
flickorna på motsvarande sätt ”tillåts” bli rädda och krypa in i pojkens 
famn.29 

           
27 Som högkonsumenter räknas de dryga tjugo procent som uppger att de sett fler 
än 20 titlar. Övriga räknas som lågkonsumenter. De ”verkliga högkonsumenterna”, 
som sett fler än 100 titlar, utgör drygt sju procent av det studerade materialet. Sta-
tistiken baseras på en muntligt framställd enkät till tusen ungdomar i den tyska sta-
den Trier. Av dessa fick man in 660 användbara svar (Vogelgesang 1991 s 162ff).  
28 Knappt arton procent anger att de aldrig har sett en videofilm (Vogelgesang 1991 
s 167). Materialet är dock insamlat 1986 varför man kan misstänka att denna grupp 
blivit mindre. 
29 I Willis (1990) framkommer också att flickor ser och gillar skräckfilm (s 44ff). 
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Utbildningsmässigt finns det fler högkonsumenter bland de med 
lägre utbildning även om lågkonsumenterna är jämnt fördelade över ut-
bildningsskalan (Vogelgesang 1991 s 171f). Dessa resultat kan jäm-
föras med Roes (1989) undersökning av svenska ungdomar, som visat 
att skolprestation korrelerar negativt med tittande på video i allmänhet, 
och tittande på skräckfilm och film med våldsamt innehåll i synnerhet – 
de som lyckas sämst i skolan ägnar mest tid åt att se på video och ser 
dessutom våldsammare typer av film. De som har en orientering mot 
kamratgruppen snarare än mot föräldrarna tittar oftare på video och har 
en större benägenhet att se på film med våldsinnehåll. Men det räcker 
inte med ett allmänt intresse av att träffa kompisar för att man ska se 
mycket våldsfilm. Det finns ju de som vill träffa kompisar men av 
någon anledning inte gör det särskilt ofta. Det är snarare ett aktivt um-
gänge med kamratgruppen som leder till ökat tittande på vålds- och 
skräckfilm (s 181f). Även Johansson & Miegel (1992) har i en 
kvantitativ studie funnit negativa samband mellan utbildning och tit-
tande på våld och skräck. Man har också funnit att smak för denna typ 
av film är starkt knuten till killar (s 183f). 

Roe tar även upp en annan komponent i tittandet, nämligen dess be-
tydelse som motståndshandling mot skol- och vuxenkultur. En av hans 
slutsatser är att tittande på våldsvideo i kamratgruppen för dessa per-
soner fungerar stärkande för den sociala identiteten.  

En viktig komponent för många av medlemmarna i delkulturen är 
samlandet av filmer (Eckert m fl 1989 s 144; 1991 s 63 och 79). Att 
vara ägare till ett stort antal filmer innebär ett visst anseende bland de 
som är djupt involverade i kulturen. Filmerna ska dessutom helst också 
vara oklippta och i originalversion. Visserligen ger det hög status att ha 
sett många filmer och känna till namn på regissörer och skådespelare – 
ju obskyrare desto bättre (Bolin 1992). Men det smäller ännu högre att 
dessutom äga en stor samling av oklippta originalfilmer (Eckert m fl 
1991 s 63f).  

Alla de studier jag refererat ovan har rört olika gruppers tittande 
och detta tittandes subjektiva eller sociala bevekelsegrunder. Inga stu-
dier av våldsinnehåll har berört den kreativa sidan av tittandet. De som 
forskat om Star Treks fans betonar ju denna aspekt av fansens verksam-
het. I Holmbergs (1988) studie av ungdomar på en tvåårig yrkeslinje 
som tittade på och diskuterade våldsamma filmer på skoltid var det 
säkert flera av ungdomarna som ingick i någon form av tittargemen-
skap på fritiden. Men den grupp de utgjorde i skolan var en konstruerad 
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sådan, varför det är svårt att kalla den en tolkningsgemenskap. 
Tolkning av texterna, filmerna, förekom givetvis, men inte för att ung-
domarna själva ville det utan för att det stod på schemat. Studien 
innehåller många intressanta resultat, men ger ingen större inblick i den 
kreativa delen av kulturen. 

 
 

Svenska filmbytare 
 
Jag ska i det följande ge ett par exempel på sådan kreativ verksamhet 
som har sitt ursprung i konsumtion av vålds- och skräckfilm. Denna 
kreativitet har i Sverige uttryckts i konkreta produkter på åtminstone 
två sätt: genom produktion av fanzines och genom egen filmproduk-
tion. Jag tänker här ta fasta på och beskriva den förstnämnda av dessa 
två aktiviteter.30 

Mitt exempel är en 20-årig ung man från en av Stockholms syd-
västra förorter som sedan 16 års ålder gett ut ett fanzine med titeln 
Black. Namnet kommer av denne killes speciella favoritgenre – 
blaxploitation. Detta är en USA-producerad filmtyp som främst gjordes 
under 1970-talet. Innehållsmässigt är det fråga om actionfilmer med 
svarta skådespelare i de ledande rollerna, och där den svarte storstads-
mannens förhållande till en vit dominanskultur tematiseras. Genren har 
aldrig varit speciellt populär i Sverige, förmodligen beroende på en 
relativ avsaknad av denna speciella etniska konflikt.31 Den unge man-
nen producerar denna tidning helt ensam, även om han har en del skri-
benter som mer eller mindre regelbundet förser honom med artiklar och 
filmrecensioner. Detta är också enligt honom det gängse pro-
duktionssättet. Sina ledarspalter signerar han ”Dr Black”, vilket jag 
fortsättningsvis kommer att kalla honom. 

Dr Black bor ensam i en enrumslägenhet med kök. Hemmet är in-
rett med affischer för olika skräckfilmer på väggarna. I köket finns 
även ett par affischer för olika musikgrupper. Gardinerna i rummet är 
oftast fördragna för att det myckna tittandet på videofilm inte ska störas 

           
30 För en beskrivning av några av de film- och videoproducerande ungdomar som 
finns runt om i Sverige, se Comerford (1993). 
31 Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet fick denna filmtyp ett upp-
sving med filmer som Colors (1988) och New Jack City (1991). Intresset i Sverige 
för dessa modernare varianter av blaxploitation förefaller dessutom vara större. Jfr 
Sernhede (1994) om den svarta kulturens attraktionskraft på svenska, unga män. 
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av eventuellt solljus. Eftersom Dr Black jobbar i skift på ett reklam-
utskicksföretag är han ofta hemma på dagtid. Centralt i rummet står 
TVn och två videoapparater. Han har också en stereoanläggning samt 
två bokhyllor som är fyllda av originalfilmer i dubbla rader. Kopiorna 
förvarar han i en garderob, vilket antyder hur han värderar denna 
skillnad. Enligt honom själv har han den näst största privata samlingen 
av originalfilmer i Sverige – ca 550 stycken. Dessa har han köpt under 
resor utomlands, beställt genom postorder från utlandet eller bytt till sig 
genom sina många nationella och internationella kontakter. 

Black ges ut på engelska i ungefär 300 exemplar. Endast ett trettio-
tal distribueras till prenumeranter i Sverige.32 I övrigt finns prenume-
ranterna utspridda i de flesta världsdelar utom Afrika. Dr Black har 
”korrespondenter” bl a i Italien, Irland och Finland. Sin italienske kor-
respondent fick han t o m ackrediterad till MIFED – en skräck-
filmsfestival som hålls årligen i Italien. Han skriver dessutom själv ar-
tiklar för andra fanzines, bl a har han skrivit om svensk censur-
lagstiftning i ett australiskt och ett engelskt fanzine. Mellan de olika 
fanzines som sprids internationellt finns i övrigt ett slags utbyte av 
reklam och annonser, precis som för ”riktiga” tidskrifter och tidningar. 
Dessutom brukar de mer påkostade, halvprofessionella fanzinen ”re-
censera”, eller kanske snarare anmäla, andra fanzines.33 I vissa länder 
framställs flera fanzines, i andra få eller inga. England och USA verkar 
vara de länder där det produceras flest fanzines, men det finns även 
exempel från Danmark, Nederländerna, Tyskland, Grekland, Italien, 
Spanien och Australien. Många skrivs på engelska även om redak-
törerna inte verkar dra sig för att utbyta tidskrifter på för varandra 
obegripliga språk. Sålunda fanns det exempel från alla de ovan nämnda 
länderna hemma hos Dr Black, trots att han varken läser tyska, span-
ska, italienska eller grekiska. Inom gemenskapen tar man med intresse 
del av varandras fanzines, likaväl som man mycket väl kan se på och 
recensera en film med italiensk dialog som är textad på holländska eller 
grekiska. Man lånar också friskt lay-outidéer från varandra och är 
uppmärksam på när man själv eller det fanzine man producerar 
omnämns av andra. Den betygssymbol Dr Black använder vid sina 

           
32 Fanzinet har givits ut på engelska ända från det första numret. Ironiskt nog läm-
nade Dr Black en tvåårig yrkesinriktad linje på gymnasiet med en tvåa i 
avgångsbetyg i engelska. 
33 Amesley (1989) ger t o m exempel på ett Star Trek-fan som ger ut ett fanzine 
som uteslutande handlar om andra fanzines. 
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recensioner har scannats in på dator av en spansk fanzine-redaktör som 
skriver sina recensioner på spanska. Dr Black blir inte alls upprörd över 
denna ”stöld” utan snarare smickrad och stolt över det erkännande detta 
innebär. Kommunikationen fungerar alltså trots att alla inte kan samma 
språk. Man kan uttyda detta som ett tecken på att det är bilden snarare 
än ordet som står i centrum för uppmärksamheten inom denna tolk-
ningsgemenskap. 

Enligt Dr Black själv är Black det enda fanzinet i Sverige, åtmins-
tone på engelska och enbart inriktat på filmer och videor. Nu stämmer 
detta inte riktigt: ett nytt fanzine som både skriver om skräckfilm och 
death metal-musik – en av de nya brutalare formerna av hårdrock – lär 
vara under konstituerande i Lund. Det finns även ett fanzine som heter 
Rare Zombie och som ges ut i A5-format på svenska. Detta fanzine har 
kommit ut med sex nummer sedan starten 1989. Enligt Dr Black kan 
man avgöra kvaliteten på ett fanzine genom att se hur många nummer 
de kommit ut med. De som har kommit ut med flera nummer är bättre, 
eftersom redaktörerna har fått bredare och större erfarenhet och på så 
vis kunnat förbättra sin produkt. Rare Zombie behandlar dock mest 
serier även om det också finns en del filmrecensioner och artiklar om 
videofilm i varje nummer.  

I Umeå ges ett fanzine kallat Broken Minds ut. Även detta skrivs på 
svenska, men här är man mer inriktad på film och videor. Hittills har 
det bara utkommit två nummer. Formatet är A4 och tidningen är skri-
ven på dator, om än inte lika fantasifull i sin lay-out som Black. 

Kvaliteten på olika fanzines varierar alltså. Det finns allt ifrån 
handskrivna och fotostatkopierade häften till påkostade produkter i fyr-
färgstryck och med desktop-layout. Ibland kan det vara svårt att avgöra 
vad som egentligen är ett ”äkta” fanzine och vad som har passerat 
gränsen för att räknas som en officiellt spridd tidning. Black tillhör en 
mellankategori som kan kategoriseras som skickligt gjord med små 
resurser. Ett nummer av Black brukar omfatta 22-26 sidor i A4-format. 
Numren har dock inte alltid varit lika tjocka utan har utökats successivt 
med växande kunskaper och medarbetarstab. Sidoriginalen är 
tillverkade i dator med programmet Pagemaker, vilket tillåter sidorna 
att layoutas på ett mer sofistikerat sätt än i ett vanligt ord-
behandlingsprogram. Trycket är utfört på laserprinter på Dr Blacks ar-
betsplats – behändigt nog arbetar han som laserprintare. Där kopieras 
även hela upplagan, enligt Dr Black själv med de närmaste arbets-
kamraternas och chefernas goda minne. 
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Återkommande inslag i Black är recensionssidorna som genre-
mässigt uppdelas i recensioner av ”vanlig” film, blaxploitationfilmer, 
sleazefilmer och musik.34 Bland de ”vanliga” filmrecensionerna kan 
man ibland finna filmer som återfinns på den ordinarie biorepertoaren 
även om det är sällsynt. Det utbud som recenseras domineras av sådant 
som inte går att få tag i varken på biomarknaden eller på den offentliga 
videomarknaden. Det finns inom gemenskapen ett slags upp-och-
nedvänd estetisk ordning där välproducerade filmer ses som ”tråkiga”, 
medan filmer som kännetecknas av dåligt skådespeleri och regi, 
konstig dialog och osammanhängande handling samt framför allt 
många och grafiskt detaljerade våldsskildringar – det som de flesta 
andra skulle kalla en ”dålig film” – höjs till skyarna (Bolin 1993c). Det 
handlar med Dr Blacks egna ord om att ”ha en konstig och snurrig 
smak”. Som betyg på videofilmerna används ett system med ”afros”, 
ett stiliserat huvud av en svart man som Dr Black själv har designat i 
ett ritprogram. En afro betyder enligt den betygsförklaring som åtföljer 
recensionerna ”shit!” medan fem afros innebär ”It’s a bad mother-
fucker!!” 

Layouten ger intryck av att ha krävt åtskilliga timmars jobb och de 
olika sidorna innehåller en uppsjö av olika typsnitt, illustrationer och 
sättningslösningar. Dr Black har bl a arbetat mycket med att scanna in 
bilder från videokassettomslag och liknande. Trycket är dubbelsidigt 
och första och sista arket, omslaget, är tryckt på lite hårdare, färgat 
papper, medan inlagan är i svart/vitt. Efter att ha jämfört med en del 
andra internationella fanzines inom samma intressesfär kan man 
konstatera att Black i sin utformning intar en tätposition bland de 
fanzines som tillverkas amatörmässigt. På närmast högre produktions-
nivå återfinns de mer professionellt producerade fanzinen i glansigt 
papper och fyrfärgstryck. 

Flera forskare har poängterat att ett fanzine inte produceras i 
vinstsyfte (Fiske 1992, Jenkins 1992b, Bacon-Smith 1992). Detta stäm-
mer väl överens med Dr Blacks inställning. Han säger att man endast 
brukar ta betalt vad det kostar i porto att distribuera fanzinet. Han har 
           
34 Förutom intresset för blaxploitation vurmar Dr Black även för erotiska filmer: 
dels ”vanliga” skräck- och våldsfilmer med en extra krydda av nakna kvinnor, dels 
hemproducerade svenska amatörporrfilmer. Denna del av kulturen benämner sig 
själv sleazers, vilket ungefär kan översättas med ”snuskhumrar”. Populära film-
typer är t ex kvinnofängelsefilmer som av Dr Black och hans närmaste kamrater 
kallas ”partyrullar” eftersom de företrädesvis ses kollektivt (se Sjögren 1993 och 
Bolin 1994). 
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på senare tid fått höja sin prenumerationsavgift för fyra nummer till 6$ 
inom och 8$ utanför Europa, eftersom han upptäckte att den tidigare 
avgiften inte täckte hans kostnader. I redaktionsrutan påpekar han 
dessutom noggrant vid höjningen av priset att han verkligen inte gör 
någon förtjänst på tidningen.35 

Viktigt för Dr Blacks status inom det nätverk eller den gemenskap 
han tillhör är – förutom att han fungerar som knutpunkt för kontakter 
genom sitt fanzine (det är inte utan stolthet han säger att Black är det 
enda internationella fanzinet för vålds- och skräckfilm i Sverige) – att 
han faktiskt har en stor samling av filmer. Detta har också visat sig vara 
en viktig komponent inom denna kultur över huvud taget, och den 
svenska förgreningen förefaller inte avvika från det övergripande 
internationella mönstret härvidlag (jfr Eckert m fl 1991 s 79). Han är en 
hängiven samlare främst av originalfilmer, inklusive originalomslag. 
Han samlar dock inte på original av porrfilmer, även om han recenserar 
sådana. Vissa titlar har han i dubbel, och till och med i tredubbel, upp-
laga. Att ha dubletter förklaras i vissa fall av att versionerna kan skilja 
sig åt en smula mellan länderna. Intressant är också att han samlar på 
svenska originalutgåvor – trots att vissa av dem kan vara klippta. Detta 
kanske kan förklaras med att själva konvoluten skiljer sig åt mellan 
länderna, och att en film utgiven i Sverige har ett speciellt konvolut. 
Detta skänker en viss nationell prägel åt hans samlande, att ställa mot 
den internationalitet som i övrigt präglar hans verksamhet.  

 
 

Anti-intellektualism och symboliskt motstånd 
 
Dr Blacks avståndstagande inställning till intellektualism och analytisk 
verksamhet kan tyckas paradoxal. Det framgår klart och tydligt att han 
inte betraktar sitt eget förhållningssätt till filmer och videor som in-
tellektuellt. Detta kan i och för sig verka logiskt för en person som i si-
na recensioner och artiklar använder uttryck som ”trash”, ”low-
budget”, ”sleaze” och ”non-existing plot” som positiva värdeomdömen. 
När han recenserar filmer och skriver artiklar om någon viss genre (t ex 
blaxploitation) eller om den svenska filmcensuren så är hans till-
vägagångssätt å andra sidan inte olikt det som filmvetare och andra 
           
35 ”The price on Black have been changed to $2, only because I have lost too much 
money. […] Remember that the $2 includes postage, so I promise you I wont earn 
anything on this zine!” (Black nr 9, 1991 s 2). 
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”text-analytiker” har. Att recensera är ju en form av reflekterande bear-
betning av ett material, och att skriva artiklar innebär att man måste 
samla in, sammanställa och redovisa fakta på ett för läsaren begripligt 
sätt. Detta är inte olikt vad jag försöker göra i min analys av den 
gemenskap han ingår i.36 Dr Blacks vägran att etikettera sig som intel-
lektuell kan även spåras till andra medlemmar av kulturen. I ”redak-
tionsrutan” i ett annat fanzine kan läsas: ”Rare Zombie är utgiven av 
det anti-intellektuella kampförlaget Rare Zombie Press” (Rare Zombie 
nr 3/1990). Jag tror dock att man ska tolka denna vägran till katego-
risering som ett slags motstånd mot inordning i det system som film-
bytarna förknippar med skola, institutioner och föräldraauktoritet. 
Keith Roe har i flera undersökningar funnit att tittande på våldsamma 
filmer och andra av lärare och föräldrar nedvärderade medieinnehåll, 
har denna funktion av motståndshandling.37 Eftersom intellektualism 
och rationalitetstänkande står för skolan värjer man sig mot att inordnas 
i denna position.38  

Att fanzinet heter Black och har blaxploitationfilmer som en av sina 
specialiteter är inte helt utan poäng i det här sammanhanget. Många 
som forskar om fankulturer har påpekat att dessa består av marginalise-
rade grupper i samhället, som kvinnor och ungdomar (t ex Jenkins 
1992b). I sin klassiska studie av subkulturella stilars mening diskuterar 
Hebdige (1979/1988) utförligt svarta kulturers förhållande till vita sub-
kulturer. Resonemanget går ut på att de marginaliserade vita ungdo-
marna identifierar sig med andra marginaliserade och maktlösa grupper 
som svarta och kriminella. Sett i detta ljus blir valet av namnet Black 
på ett fanzine logiskt. Detta mönster förstärks av den homologi man 
kan skönja mellan denna ”stil” och blaxploitationfilmernas innehåll. 
Temat i dessa filmer är som nämnts den svarte storstadsmannens för-
hållande till en vit dominanskultur, och paralleller till ungdomar i 
           
36 Paralleller mellan fans och intellektuella har också gjorts av Frith (1992 s 183). 
37 Se t ex Roe (1983) om ungdomars musiksmak i förhållande till skolan samt Roe 
(1987, 1989) om video och våldsamma filmer. 
38 Det intellektuella står även för det feminina och man kan se denna anti-intellek–
tuella hållning som ett uttryck för motstånd mot vad man uppfattar som hot om fe-
mininisering. Willis (1977/1983) fann även att hans arbetargrabbar intog en 
liknande attityd till skolan och intellektuellt arbete vilket han tolkade som just ett 
sådant motstånd (s 187 och 251ff). Se även Malmgrens (1992) exempel där 
manliga elever i en verkstadsklass på gymnasiet värjer sig mot 
svenskundervisningen (s 84 och 298). Jag tänker dock inte fördjupa mig ytterligare 
i denna könsproblematik utan hänvisar till vad jag skrivit på annat ställe (Bolin 
1994). 
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underordnad position är lätta att dra. Dr Black har också hämtat mycket 
av jargongen i fanzinet från svart kultur, t ex det dubbeltydiga ”bad” 
som är inbyggt i recensionernas betygssystem som ett positivt värde. 

Någon klart uttalad målsättning är det svårt att finna uttryck för i 
Black även om fanzinet genomsyras av åtminstone ett uttalat hatobjekt 
– filmcensuren, Statens biografbyrå, som omnämns som ”the Swedish 
censorshit”. Det förs dock inga argumenterande resonemang om varför 
censuren ska avskaffas, utan utgångspunkten är helt enkelt att den ska 
bort. Man kan se detta förhållande mellan gemenskapen och statliga 
institutioner som fast cementerat. De utgör faktiskt varandras förut-
sättningar: filmintresse som motståndshandling förutsätter ju att de 
filmer man tittar på är förbjudna, eller åtminstone illa sedda av majori-
tetskulturen. På liknande sätt är censuren beroende av att folk är intres-
serade av denna typ av film och vill importera den till Sverige. Ville 
ingen se dessa filmer skulle det ju inte behövas någon censur. 

Genom den ökade internationaliseringen på medieområdet har ung-
domarna större möjligheter än tidigare att kringgå den svenska lag-
stiftningen genom att importera filmer från länder med mer liberal lag-
stiftning. Detta är en viktig komponent för förståelsen av tolknings-
gemenskapens förhållande till institutionella sfärer: det måste vara 
möjligt att kringgå bestämmelser och gränser som satts upp av dessa 
instanser. Ett vattentätt system skulle kanske mana till motståndsförsök 
från underordnade grupper, men det skulle inte leda vidare till någon 
konkret verksamhet av detta slag utan enbart leda till frustration. 
Förutsättningen är alltså att det finns vissa sprickor i systemet, små 
kryphål som man kan leta reda på för att kunna känna att man 
åtminstone på ett plan har besegrat det, att man i åtminstone ett av-
seende har makt. Men det är man själv som ska ”besegra” de samhälle-
liga kontrollinstanserna. När man blir erbjuden censurförbjudna eller 
starkt nedklippta filmer på någon av satellitkanalerna har dessa filmers 
lockelse försvunnit i och med att de blivit allmän egendom. Det är så 
att säga ingen sport längre. Det är ens egen verksamhet som ska skänka 
tillfredsställelse – inte något man får serverat av någon potentat, låt 
vara att det i detta fall är fråga om det ekonomiska systemet i stället för 
det statliga.  

Hebdige (1988) har i en artikel skrivit om ungdomskulturernas för-
måga att ”gömma sig i ljuset”. Han påpekar, starkt inspirerad av 
Foucaults (1975/1991) resonemang om maktens mikrofysik, att det inte 
finns någon position utanför makten. Hebdige menar att ungdomskul-
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turerna i sina försök att undgå makten och disciplineringen – att be-
finna sig under ständig uppsyn – omformulerar denna övervakning till 
en njutning i att bli betraktad. Genom att omformulera övervakningen 
försöker man att undgå den – man gömmer sig i ljuset.39 Hebdige kallar 
denna strategi att gömma sig i ljuset för en bekräftelse av, och hyllning 
av, ens egen maktlöshet och sociala impotens. Eftersom det enligt 
Foucault inte finns någon position utanför makten – vi är alla tvingade 
att underkasta oss dess system – blir denna hållning fruktlös. Makten 
går inte att undfly. 

Det motstånd man kan göra är att visa upp makten i all sin naken-
het. Jag vill argumentera för att de delkulturer eller tolkningsgemenska-
per av ungdomar jag studerar har en delvis motsatt strategi mot den 
Hebdige beskriver – att de exponerar sig i mörkret i stället för att göm-
ma sig i ljuset. Gemenskapens verksamheter ger hela tiden sken av att 
försöka hålla sig undan i något slags underground-verksamhet. Para-
doxalt nog uppnår man när man söker sig till detta minerade område av 
vålds- och skräckfilmer effekten att direkt utsätta sig för just den över-
vakande blicken alltifrån medienyfikenhet till de mera manifesta 
uttrycken för samhällelig maktutövning. Så länge man sysslar med 
denna kontroversiella typ av filmer har man försäkrat sig om uppmärk-
samhet från lärare, socialarbetare, poliser, juridiska myndigheter, kvin-
noorganisationer – och forskare som jag själv! Eller kan man säga att 
detta är en mer sofistikerad strategi för att gömma sig i ljuset, en 
strategi som går via ett retoriskt undflyende av ljuset eftersom man vet 
att det trots allt är den absolut säkraste vägen att till slut hamna i 
strålkastarnas sken? 

Jag delar dock inte Hebdiges pessimistiska syn på ungdomar när 
han skriver om deras hyllning av den egna sociala impotensen. Genom 
att hela tiden hitta nya nischer för sina verksamheter, nya sätt att dra till 
sig uppmärksamhet, visar dessa ungdomsgrupper snarast på en livs-
bejakande konstruktivitet – kreativ potens i stället för impotens! 

 
 
 
 

           
39 ”Subculture forms up in the space between surveillance and the evasion of sur-
veillance, it translates the fact of being under scrutiny into the pleasure of being 
watched. It is hiding in the light” (Hebdige 1988 s 35). 
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Mats Lieberg 

Att forska om ungdom 
Om kunskapssökande och reflexivitet  
bland deltagande ungdomsforskare 
 
 
 
 
 
Allt fler av de som forskar om ungdom och ungdomars vardagsliv och 
levnadsvillkor söker sig idag ut i ungdomarnas egna miljöer för att 
inhämta kunskap och erfarenheter. Detta sätt att bedriva forskning 
brukar inordnas under det som kallas ”etnografisk fältforskning”. Ett 
etnografiskt angreppssätt karakteriseras bland annat av att studien 
utförs i naturliga situationer; att forskaren försöker förstå de studerade 
personernas intentioner, tankar, känslor etc; att sammanhangen ses som 
väsentliga samt att forskaren använder sig av varierade datainsamlings-
metoder.1 

Innan jag går vidare vill jag rikta uppmärksamheten på en bild.2 
Den föreställer en man som sitter vid sitt bord i skuggan under en tält-
duk. Bilden är tagen inifrån tältet så att den sittande figurens silhuett 
tydligt avtecknar sig mot den ljusa tropiska scenen utanför, där ett antal 
infödingar står och tittar på honom när han skriver. En enkel tolkning 
av fotografiet säger oss att det är den kände antropologen Malinowski i 
arbete på fältet. Men bilden kan också användas för att reflektera kring 
frågan om relationen mellan forskaren och dennes informanter.3 För 
vad är det egentligen Malinowski håller på med? Är han mer engagerad 
i sitt skrivande än i sina informanter? Skriver han överhuvudtaget eller 
har bilden arrangerats bara som ett bevis för att han verkligen var där? 
 

           
1 Se t ex Skantze (1989), Berglund (1985) och Rosengren (1991). 
2 Figuren ingår i Woolgar (1991 s 15) och utgör förstasida i en bok om etnografiska 
fältstudier under redaktion av Stocking (1983). Bilden publicerad med tillstånd av 
London School of Economics. 
3 Inom antropologin används termen informant som beteckning på den grupp män-
niskor som förser forskaren med information. Termen ger uttryck för ett mera 
aktivt deltagande än vad t ex termerna material och respondent gör. 
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Frågor av det här slaget aktualiserar olika tänkbara alternativ på vad 
etnografiska fältstudier kan handla om. För vem är det egentligen som 
observerar och vem är det som blir observerad? Alla kan vi tänka oss 
observatören Malinowski mitt uppe i sitt arbete. Men fotot visar också 
att Malinowski själv blir observerad av några av infödingarna. En 
närmare granskning av fotot visar dessutom att några av infödingarna 
tittar in i kameran – alltså att själva observationen av observatören i fält 
också blir observerad. Denna insikt får man genom sina egna 
observationer av fotografiet.  

Med andra ord är det genom våra egna observationer vi upptäcker 
att observationen av observationen av observatören också blir observe-
rad....! Jag har tagit med exemplet för att visa på den komplexa och 
mångsidiga relation som kan finnas mellan observatör och deltagare; 
mellan forskare och informant. I den klassiska antropologins redovis-
ningar är observatören vanligtvis inte med på ”bilden” – han opererar i 
tysthet bakom scenen. Att frågan om observatörs-/deltagarrollen blivit 
aktuell igen, beror på att forskaren/observatören återigen blivit en del 
av bilden. Förmodligen är det också så att forskarens roll/närvaro idag 
ifrågasättes på ett helt annat sätt än tidigare. 
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De metoder och tillvägagångssätt som används i samband med 
etnografiska fältstudier varierar naturligtvis, bland annat med hänsyn 
till den enskilda undersökningssituationen. Men vanligtvis används oli-
ka typer av intervjuer och deltagande observation. Metoderna är för-
knippade med en hel del svårigheter och problem, inte minst av etisk 
natur. De är t ex ofta kontroversiella i förhållande till de personer (ung-
domar) som ska utforskas, och bör därför noga diskuteras och 
skärskådas utifrån olika perspektiv på vår roll som forskare. Vad gör 
egentligen forskare när de studerar och observerar ungdomar i deras 
egen miljö? Vilken typ av kunskap erhålles genom sådana studier och 
hur ska denna kunskap användas? Kan man överhuvudtaget studera och 
förstå de fria ungdomsmiljöerna utan att också påverka dem?  

Ungdomsforskare bör kanske i större utsträckning fundera över den 
här typen av frågor. Vad betyder deras egen forskning, metoder och 
tillvägagångssätt för ungdomarna, och på vilket sätt påverkas de själva 
i mötet med sina informanter? På samma gång som etnografin är en 
vetenskaplig metod ger den, i egenskap av att också vara en social 
relation, unika möjligheter till en mera närgången konfrontation med 
själva forskningsbetingelserna (Willis 1980/1986 s 94). Fältforskaren 
tvingas t ex ibland att konfrontera sina teoretiska modeller med nya och 
kanske också obehagliga erfarenheter, överraskningar och sådant som 
han på förhand inte hade tänkt sig. Ibland leder det till att hela 
fältforskningsproceduren börjar gnissla och kanske t o m måste göras 
om. Frågan är då vad fältforskaren drar för lärdom av detta. Ja, 
förmodligen inte särskilt mycket. Antagligen går han bara vidare på sin 
utstakade plan, möjligen med vissa modifikationer. Kanske skulle han i 
stället ta den här typen av ”misslyckanden” eller motsägelser till 
utgångspunkt för en vidare reflektion kring vad det är han håller på 
med. Det handlar således om att lägga till en dimension i forsknings-
processen som gör det möjligt att reflektera över kunskapsprocessens 
grundbetingelser. En sådan reflekterande självprövning håller också på 
att växa fram bland dagens ungdomsforskare, men tyvärr finns ännu 
ganska lite publicerat om dessa frågor.4 Att reflektera över 
kunskapsprocessens betingelser kan bland annat handla om att försöka 
locka fram sådant vi inte ser eller är medvetna om, men som ändå har 
stor betydelse för tolkningen av våra forskningsresultat. En sådan de-
           
4 Bland det fåtal texter som mera ingående behandlar detta tema kan nämnas 
Fornäs m fl (1988 och 1990) samt Petersson (1993). Se även Hermansson (1988), 
Wulff (1988) och Öhlund (1988). 
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konstruktion av verkligheten kan naturligtvis skapa oro och bekymmer 
i vårt sätt att tänka och i vårt sätt att förhålla oss till praktiken. Men 
som Foucault (1984/1986) påpekat är det först när vi betraktar våra 
tänkesätt och föreställningar genom något annat – och särskilt det 
främmande och okända – som vi kan få fram förhållanden som annars 
inte utan vidare är synliga för oss. Metodböckernas anvisningar om hur 
datainsamlingen bör gå till och hur de insamlade uppgifterna ska han-
teras, analyseras och presenteras är ofta förenklade och otillräckliga 
och svåra att applicera på den enskilda undersökningssituationen. En 
vidare diskussion och presentation – med utgångspunkt från ungdoms-
forskarnas egna empiriska fälterfarenheter (inklusive ”misslyckanden”) 
– bör därför kunna bidra till fördjupad kunskap om såväl teoretiska som 
metodologiska aspekter på detta forskningsområde. 

Syftet med denna text är att, med hjälp av några inledande teoretis-
ka ansatser, försöka lyfta fram och problematisera några olika aspekter 
av deltagarorienterad ungdomsforskning. Tanken är att väcka intressan-
ta frågor snarare än att försöka besvara dem. Det är framför allt två 
aspekter som behandlas. Den första handlar om kommunikation och 
berör frågan om arbetsdelningen mellan forskaren och dennes in-
formanter. Hur ser processen från okänd forskare till deltagare och 
samarbetspartner ut? Vilka olika roller kan (bör) man ha som forskare i 
förhållande till dem man forskar kring? Den andra aspekten, som av 
utrymmesskäl inte behandlas lika utförligt, handlar om kunskaps-
processen och vad det är för typ av kunskap som produceras i del-
tagarorienterad ungdomsforskning. 

 
 

Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod inom samhällsvetenskaperna är en samlingsbeteck-
ning för olika metodologiska inriktningar. Dessa har det gemensamt att 
de lägger tonvikten vid förståelsen av ”de innebörder, betydelser och 
motiv människor knyter till sina handlingar” (Hughes & Månsson 1988 
s 160ff). Kvalitativa forskningsansatser skiljer sig från kvantitativa an-
satser genom att de genererar upptäckter och teorier från få men väl pe-
netrerade ”fall” med hjälp av deltagande observation, djupintervjuer 
eller liknande metoder. Kvantitativa ansatser genomför statistiskt rep-
resentativa datainsamlingar som inte går lika djupt in i varje fall. De 
båda ansatserna kan dock mycket väl kombineras och berika varandra. 
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Numera används ofta båda i en och samma undersökning (Starrin m fl 
1991). 

Blumer (1969) anvisar en forskningsstrategi som går ut på ett nog-
grant studium av sociala fenomen i den miljö där de uppträder. Syftet 
bör enligt Blumer vara att studera den sociala interaktionen med ut-
gångspunkt från deltagarnas – de sociala aktörernas – eget perspektiv. 
Blumer menar att vi i våra sociala verksamheter ständigt befinner oss i 
en tolkningsprocess – att vi tolkar vår omvärld, människor och föremål 
– och handlar utifrån den mening denna omvärld har för oss. För att 
kunna fånga denna process krävs ett kvalitativt angreppssätt där 
forskaren försöker sätta sig in i och förstå de handlandes situation och 
omständigheter. Ett sådant tillvägagångssätt är deltagande observation. 

 
 

Deltagande observation – problem och möjligheter 
 
En i metodlitteraturen ofta förekommande definition av deltagande ob-
servation är den av Bogdan & Taylor (1984): ”forskning som innebär 
social interaktion mellan forskaren och dennes informanter i deras egen 
miljö, under vilken data samlas in systematiskt och på ett icke 
påträngande sätt”.5 

Denna definition stämmer väl in på den allmänna föreställningen 
om vad deltagande observation är för något – nämligen en forsknings-
verksamhet som utförs av de utforskades vardag och där forskaren är 
en outsider. De utforskade vet att forskning pågår men de påverkas inte 
i nämnvärd utsträckning i sin ordinarie verksamhet eftersom det är just 
själva vardagen som är föremål för studien. 

 
Relationen mellan forskare och deltagare 
 
Dahlgren (1992) beskriver fyra idealtypiska modeller för arbetsdel-
ningen mellan forskare och deltagare. Den utopiska modellen, som han 
betraktar som närmast orealistisk, innebär att deltagarna fullständigt 
dominerar scenen och styr forskningsprocessen. Medborgarmodellen, 
som är den vanligast förekommande, beskriver en forskningsprocess 
där deltagarna initialt har en passiv roll för att sedan successivt öka sin 
grad av engagemang. Konsensusmodellen beskriver den diametralt 

           
5 Översättningen är gjord av Berner (1989 s 190). Se också Jacobson (1991 s 207). 
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motsatta arbetsfördelningen mellan forskare och deltagare. Deltagarnas 
roll är mycket aktiv i början. De definierar och beskriver problemet för 
att sedan alltmer överlåta ansvaret åt forskaren. I kompetensmodellen, 
som av författaren beskrivs som den mest realistiska i deltagar-
orienterad forskning, bidrar parterna med just det de är bäst på. 
Deltagarna definierar problemet och beskriver sin situation. Forskaren 
står för analysen och syntesen av det insamlade materialet. En in-
tressant fråga är var svensk ungdomsforskning befinner sig idag i för-
hållande till dessa olika modeller: Vem är det som formulerar forsk-
ningsproblemet och vem initierar de projekt som sätts igång? Är 
medborgarmodellen fortfarande den vanligaste modellen eller håller det 
på att ske en förändring även inom detta forskningsfält? 

 
Deltagar-/observatörsrollen 
 
När forskare använder sig av deltagande observation kan de vara mer 
eller mindre ”deltagande” alternativt ”observerande”. Forskarrollen kan 
därmed diskuteras utifrån två olika perspektiv: dels med avseende på 
graden av kommunikation mellan observatör och informant, dels med 
avseende på vilken kunskap informanten har om att en observation 
pågår (Jacobson 1991). Genom att sätta samman kategorierna erhålls 
fyra olika roller: (1) den medverkande (öppet observerande del-
tagande), (2) reportern (öppet observerande), (3) wallraffaren (dolt 
observerande deltagande) och (4) spionen (dolt observerande).6 

”Den medverkande” och ”reportern” representerar den öppna studi-
en medan ”wallraffaren” och ”spionen” representerar den dolda vari-
anten. Innebörden i detta resonemang är att det ofta är svårt att dra 
gränsen mellan öppna och dolda studier. Ibland kan det vara lockande 
att tona ner forskarrollen, särskilt om den är problematisk ur de utfors-
kades perspektiv. Vid andra tillfällen kan det tvärtom vara en fördel att 
överbetona forskarrollen, t ex för att den ger legitimitet och status 
(Jacobson 1991 s 208). 

För det mesta tror jag att ungdomsforskare intar rollen som ”repor-
ter”, och öppet, men utan direkt interaktion, följer ungdomarnas föreha-
vanden i olika miljöer och sammanhang. Som exempel kan nämnas de 
välkända klassrumsstudierna (Callewaert & Nilsson 1980) eller 
           
6 Modellen bygger på Tord Jacobson (1991 s 206), som även hänvisar till Fasth 
(1976 s 30). Kategorierna har dock förändrats genom att inte enbart observatörsrol-
len utan även deltagarrollen diskuteras. 
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William Foote Whytes (1981) och Helena Wulffs (1988) studier av 
gatuhörnskulturer i Boston respektive London. Ibland har forskarna 
dock rollen som ”medverkande”, t ex när de deltar i ungdomarnas egna 
aktiviteter. Ett exempel på detta är Elisabeth Tegners pågående studie 
av den s k housemusiken, där hon själv medverkar på rave-partyn och 
liknande tillställningar (Tegner 1991). Oftast är dock medverkan 
begränsad till vissa faser av ett projekt eller en fältstudie.7 

Kategori 3 och 4 i modellen, ”wallraffaren” respektive ”spionen”, 
är svårare att exemplifiera åtminstone om man ska hålla sig till fältet 
ungdomsforskning. Det finns dock exempel både inom mentalvården 
och det sociala fältarbetet där forskare har utgett sig för att vara 
patienter/klienter och på så sätt kunnat studera de sociala miljöer de 
själva har ingått i (Jacobson 1991 och Festinger m fl 1956). Exempel 
där forskare uppträder som ”spioner” och genom dolt observerande stu-
derar sina informanter, är den s k one-way-screen tekniken som bland 
annat används som diagnostiskt instrument inom utvecklingspsyko-
logins område (Wright 1960).  

En annan sida av problematiken kring relationen forskare-infor-
mant är hur rollen som deltagande observatör påverkar forskaren. En 
risk som ofta nämns i dessa sammanhang är att forskaren alltför mycket 
identifierar sig med de utforskade och övertar deras perspektiv (going 
native). Ett sätt att komma till rätta med detta problem kan vara att 
växla mellan närhet och distans, mellan teoretiskt arbete vid 
skrivbordet och empiriskt arbete i fält. Men vilka krav bör vi ställa på 
oss själva i dessa sammanhang? Hur skapar man som forskare nära och 
förtroendefulla relationer till de ungdomar man studerar, utan att också 
påverka dem i negativ riktning? Hur ser processen fram till en ömse-
sidigt positiv relation ut? Vilka steg och roller måste vi ta oss igenom 
och hur beter vi oss när relationen ska avbrytas? 

 
Fiendens fyra ansikten 
 
Dessa frågor har kanske framför allt att göra med synen på forskarens 
och forskningens roll i samhället. Hur vill man att andra ska uppfatta en 
som forskare och vilken relation vill man ha till de utforskade? Som 
forskare har man olika valmöjligheter och ståndpunkter att ta ställning 
till (vilket ofta sker mer eller mindre omedvetet). Enligt Eliasson 
(1987) står valet ofta mellan något av följande alternativ: man kan liera 
           
7 Se t ex Hermansson (1988) och min egen studie (Lieberg 1992). 

177 



MATS LIEBERG 

sig med de starka parterna i samhället (elitistisk ståndpunkt) eller med 
de svagare (demokratisk ståndpunkt). Man kan ha stark tilltro till 
vetenskapens förmåga att lösa sociala problem (scientistisk ståndpunkt) 
eller också kan man underordna sig vetenskapen och i stället förlita sig 
på praktiken (pragmatisk ståndpunkt). Eliasson betraktar dessa olika 
ställningstaganden som ”fiendens fyra ansikten” och hennes råd är att 
man ska försöka undvika dem alla. Men hur är det i praktiken?  

Frågan kan diskuteras utifrån två olika nivåer. På en övergripande 
forskningspolitisk nivå är frågan var svensk ungdomsforskning står 
idag; mot bakgrund av vilka intressen och utifrån vilka perspektiv stu-
derar vi ungdomar idag? Ett svar på frågan kan vara att på svensk 
grund försöka utveckla teorier om ungdom, för att därigenom öka för-
ståelsen och insikten om vad det innebär att vara ung i dagens svenska 
samhälle. Ett annat mera pragmatiskt och kortsiktigt svar kan vara att 
utveckla metoder och strategier för att kontrollera och disciplinera ung-
domen. Betraktar man däremot frågan utifrån den enskilde forskarens 
nivå handlar det närmast om man som forskare verkligen kan hålla sig 
neutral och inte tillmötesgå någon särskild grupp eller konstellation i 
den konkreta forskningssituationen. Hur ska man t ex bete sig när 
ungdomarna vill att man ska föra deras talan i någon kontroversiell 
fråga? Eller om man blir indragen i en situation där det begås brott eller 
olagliga handlingar? Så vitt jag kan förstå väljer man som forskare 
alltid sida och perspektiv – men man kan göra det mer eller mindre 
medvetet och uttalat. 

 
 

Mångdimensionalitet och strategisk självreflektion 
 
Att studera ungdomars vardagssituationer i deras egen miljö ställer 
särskilda krav på tillvägagångssätt och datainsamlingsmetoder. Det 
låter sig knappast göras med hjälp av färdigformulerade frågor i ett for-
mulär eller en enkät. Här måste man på något sätt börja från grunden 
och successivt lägga ihop bitarna i ett pussel till ett mönster som kan ge 
perspektiv åt ungdomarnas tillvaro. Genom att delta och följa dem i 
deras vardagsliv kan ett sådant mönster successivt växa fram. Genom 
att ta del av deras umgängesformer, samtal och aktiviteter och genom 
att följa dem under bestämda tidsförlopp, får man möjlighet att se på 
tillvaron utifrån deras perspektiv. Samtidigt bör vi också fundera och 
reflektera över vad det är för processer vi startar och ger oss in i. 
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Valet av metoder och sätt att lägga upp undersökningen måste där-
för enligt min mening grunda sig både på studiens frågeställningar och 
på karaktären av de problem och de grupper vi studerar. Ungdoms-
forskning ställer ofta krav på mångdimensionalitet. Vilket ungdoms-
kulturellt fält man än väljer, stöter man nästan alltid på flerskiktade 
processer, d v s processer på såväl individnivå, gruppnivå som på 
strukturell nivå. Det vetenskapliga studiet av dessa processer måste 
också vara flerskiktat. Samverkan över gränserna mellan olika discipli-
ner kan motverka vetenskaplig reduktionism och att viktiga dimensio-
ner av ungdomskulturen reduceras bort. Med tanke på att de fråge-
ställningar ungdomsforskare har att belysa ofta är både komplexa och 
sammansatta, förefaller det rimligt att också i det enskilda projektet 
välja en uppläggning där det går att kombinera olika typer av metoder 
och infallsvinklar.  

När det gäller studiet av ungdomar är det kanske inte metoderna i 
sig och den inomvetenskapliga öppenheten som är avgörande, utan 
snarare vilket förhållningssätt och vilken typ av relationer som etable-
ras mellan forskare och ungdomar. Det handlar om ett forskningsstrate-
giskt öppnande: att tydliggöra den egna sfärens position, d v s forsk-
ningens plats i relation till system och livsvärld.8 Det kan måhända 
vara frestande att luta sig mot den traditionella forskarrollen, där ung-
domarna reduceras till objekt och där teorier och metoder mer eller 
mindre tas för givna. Det förefaller dock som om svensk ungdoms-
forskning idag håller på att lämna detta synsätt. Samtidigt slår det mig 
vilken brist det råder på verkligt etnografiskt inriktade ungdomsstudier. 
Alla pratar om hur bra sådana är och att de borde göras, men få gör 
undersökningar av det slaget. Av det fåtal studier som trots allt 
genomförts i Sverige under senare år, är det några som särskilt förtjänar 
att nämnas. 

I projektet ”Kulturell produktion och reception i tre ungdomsgrup-
per” följde Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede på nära håll 
tre tonårsgäng som spelade rockmusik (Fornäs m fl 1988). Forskarna, 
alla med egna erfarenheter av rockmusik som lyssnare och 
medverkande i amatörband, deltog på repetitioner och konserter, 
genomförde intervjuer med ungdomarna såväl i grupp som enskilt, 
samt drog in ungdomarna i forskningsprocessen genom att låta dem 
läsa och reflektera över vad de skrivit. Resultatet redovisas i två 
böcker, Under rocken (1988) och Speglad ungdom (1990), där framför 
           
8 Dessa frågor utvecklas mera i Fornäs & Boëthius (1990 s 14 ff). 
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allt den senare beskriver vad som hände i mötet mellan ungdomarna 
och forskarna. Ungdomarna kommenterar vad forskarna skrivit om 
dem och forskarna reflekterar över sin egen roll och hur de själva 
påverkades i mötet med ungdomarna.9 

Helena Wulffs studie av gatukulturen bland unga tonårsflickor i 
London samt Thomas Öhlunds studie av rockbandet hör också till de 
mera intressanta etnografiska studierna, där framför allt närheten och 
vardagskontakterna med ungdomarna diskuteras.10 Hans-Erik Her-
manssons sociologiskt inriktade fältstudie av gatugängen kring Fri-
stadstorget i Eskilstuna, samt Kenneth Peterssons studie av makt och 
motståndsstrategier i ett tonårsgäng i Malmö, är båda exempel på fält-
studier där bytesförhållandet och relationen mellan forskaren och den-
nes informanter sätts på prov.11 I Hermanssons fall resulterade det i 
genomförandet av en film tillsammans med ungdomarna, medan det för 
Petersson innebar en total omprövning av hela undersökningsde-
signen.12 Ytterligare intressanta exempel på studier som skildrar vad 
som händer i mötet mellan forskare och ungdomar, denna gång i skol-
miljö, är Olle Holmbergs studie av videovåld samt Gun Malmgrens un-
dersökning av gymnasiekulturer.13 

 
 

Några exempel från mitt eget forskningsområde 
 
Även om det är ganska bekvämt och frestande att uppehålla sig vid vad 
andra har gjort, ska jag nedan med hjälp av några olika exempel för-
söka tydliggöra min egen roll som forskare och hur jag själv har han-
terat det material som jag har samlat in genom deltagande observation. 

I min forskning har jag försökt tillämpa ett slags strategiskt förhåll-
ningssätt.14 Det kanske bästa sättet att beskriva detta på är att jag som 

           
9 Fornäs, Lindberg & Sernhede (1990). 
10 Wulff (1988) och Öhlund (1988). 
11 Hermansson (1988) och Petersson (1990). 
12 I en senare artikel (Petersson 1993) reflekterar författaren, med hjälp av exempel 
från sin studie i Malmö, kring den etnografiska fältmetodens betingelser och släkt-
skap med andra fältmetoder, t ex de som används inom socialtjänsten. 
13 Holmberg (1988) och Malmgren (1992). 
14 För den som vill fördjupa sig ytterligare i dessa frågor hänvisar jag till metodap-
pendixet i min avhandling Att ta staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i 
offentlig miljö (Lieberg 1992). Allmänna introduktioner och diskussioner kring des-
sa frågor finns hos Berner (1989) och Starrin m fl (1991). 
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forskare bär med mig en verktygslåda med många olika verktyg i. Jag 
försöker välja det verktyg som passar bäst i den konkreta situationen. 
Det innebär att valet av metod kopplas till olika faser i forsk-
ningsprocessen. Det innebär vidare att jag får olika roller i olika faser 
av projektet. Tillvägagångssättet kallas i metodhandböckerna för tri-
angulering.15 Det påminner om den strategi navigatören använder för 
att till sjöss utnyttja olika referenspunkter så att han lättare ska kunna 
avgöra skeppets exakta position. Valet av den ena eller andra metoden 
avgörs med andra ord i konkreta problemsituationer beroende på vilka 
resurser och andra möjligheter som står till förfogande. 

Den här typen av strategiskt förhållningssätt skapar möjligheter att 
välja datainsamlingstekniker på ett sådant sätt att de kompletterar var-
andra i så stor utsträckning som möjligt, och ger en så allsidig belys-
ning av problemet som möjligt (intervjuer, uppsatser, dagböcker, egen 
medverkan, öppna och dolda observationer, fotografering etc). Till-
vägagångssättet ger möjligheter att se skillnader mellan det som är och 
det som sägs. En sådan metodpluralistisk hållning innebär naturligtvis 
också begränsningar, t ex för metodernas förenlighet och kombi-
nationsmöjligheter. Liksom navigatören till sjöss kommer man förvisso 
ibland på fel kurs, går på grund eller stöter på en mina som gör att man 
måste ompröva hela eller delar av projektet.  

 
Att forska i sitt eget bostadsområde 
 
Under cirka tre års tid genomförde jag ett fältarbete i stadsdelen Norra 
Fäladen i Lund – ett område som jag själv har bott i sedan drygt tio år 
tillbaka.16 Syftet var att samla in material till en avhandling om hur 
ungdomar i tonåren använder olika platser och miljöer i det offentliga 
rummet för att skapa mening och sammanhang i tillvaron. Det var sam-
bandet mellan den byggda miljöns utformning och ungdomarnas 
faktiska beteenden och handlingsmönster som stod i fokus för mitt in-
tresse. Utgångspunkten var ungdomarnas eget bostadsområde, men jag 
följde dem också till andra miljöer för att se vad det offentliga stadsli-
vet överhuvudtaget betyder för dem. 

           
15 Denzin (1978 s 28) och Starrin m fl (1991 s 14). 
16 Se Lieberg (1992). För en utförlig beskrivning av fältarbetets uppläggning, ge-
nomförande samt en diskussion kring de metoder jag använde såväl i datainsamling 
som i analys och sammanställning, hänvisas till avhandlingens metodappendix. 
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En fråga som jag omedelbart fick ta ställning till var hur det skulle 
vara att forska i ett bostadsområde där jag själv bodde. Även om det 
fanns nackdelar bedömde jag ändå att fördelarna skulle överväga. För 
det första kunde jag utnyttja och bygga vidare på de kontakter med 
både ungdomar och vuxna som jag hade fått som boende och förälder. 
För det andra hade jag, i egenskap av tonårsförälder, fått tillträde till 
och delvis också hunnit bekanta mig med en del av de platser och 
ungdomsmiljöer som jag senare allt oftare skulle komma att besöka och 
vistas i. En av dessa var områdets fritidsgård, där jag som förälder 
vistats ett antal gånger i anslutning till någon danstillställning, disko-
tekskväll eller annan aktivitet som ungdomarna hade ordnat. Jag hade 
också varit med och ansvarat för öppethållandet av fritidsgården under 
vissa kvällar då personalen inte räckte till. Härigenom hade jag fått en 
god inblick i förhållandena på fritidsgården och lärt känna både 
personalen och de ungdomar som gick dit. 

En fråga som naturligtvis blev aktuell var hur de ungdomar och 
vuxna jag i egenskap av förälder tidigare hade lärt känna nu skulle 
uppfatta mig i rollen som forskare. Så här i efterhand kan jag inte påstå 
att ”rollbytet” blev något större problem. Jag var mycket noga med att 
tala om syftet med det jag höll på med. Jag sade att jag skulle skriva en 
bok om ungdomar och ungdomsliv på Norra Fäladen och att det fram-
för allt handlade om deras uteliv och fritid. 

Trots dessa fördelar har det naturligtvis också funnits problem och 
svårigheter förknippade med att forska i min egen boendemiljö. En 
sådan svårighet har med vuxen-/föräldrarollen att göra. Även om jag 
försökte vara tydlig med att berätta i vilken egenskap jag uppträdde och 
agerade, var ungdomarnas uppfattning av mig långtifrån självklar, 
vilket jag strax ska återkomma till. Min föreställning är att många 
ungdomar har svårt att hålla isär alla de roller som vuxna kan uppträda 
i. Det gällde så klart mig själv men kanske i ännu högre grad alla andra 
vuxna som uppträder i många olika roller samtidigt.17 Den största 
svårigheten har nog annars legat på det psykologiska planet. Det har t 
ex stundtals varit svårt att koppla bort engagemanget och forskaren i 
mig när jag har rört mig ute i området och någon i gänget plötsligt 
råkade dyka upp. Min nyfikenhet på ungdomarna och deras uteliv och 

           
17 Det kanske tydligaste exemplet på detta var kvarterspolisen som fanns med 
nästan överallt i området: som ”lärare” i skolan och på föräldramöten, som personal 
på fritidsgården, som jultomte på dagis, som ledare inom föreningslivet och – om 
så skulle behövas – som polis i full mundering och med möjlighet att ingripa. 
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mötesplatser omvandlades periodvis till ett krav på att jag skulle lära 
mig något nytt varje gång jag rörde mig ute i området. Men samtidigt 
har närheten och den omedelbara tillgången till både ungdomarna och 
området naturligtvis mestadels varit en fördel i sammanhanget. Nedan 
beskrivs fyra olika exempel eller episoder som jag mer eller mindre 
oväntat hamnade i när jag sökte kontakt med olika ungdomsgäng i 
området. 

 
”Misslyckandet” 
 
Den första kontakten var med ett gäng ungdomar som bestod av en 
kärna på sex till sju pojkar i 15-17-årsåldern, de flesta med invandrar-
bakgrund. De höll så gott som alltid till på fritidsgården eller ute i 
området. En av pojkarna, som jag hade kommit i kontakt med tidigare, 
var väldigt tillmötesgående och ställde omedelbart upp på flera 
improviserade intervjuer. Han övertalade också de andra i gänget att 
ställa upp på ett möte med mig. Jag berättade att jag höll på att skriva 
en bok om ungdomar och att jag ville ha kontakt med dem som rörde 
sig mycket ute i området. Första kontakten med gänget gick bra, tyckte 
jag, och vi avtalade tid för ett nytt sammanträffande. Men till detta kom 
bara två av killarna. Jag förklarade att det var hela gruppen jag ville 
träffa, inte bara de enskilda individerna. Jag fick göra en intervju med 
var och en av killarna men det var som att dra ut informationen med en 
tång. Intervjun utvecklades till något som mest liknade ett slags 
utfrågning eller förhör. Trots ihärdiga övertalningsförsök lyckades jag 
inte få det här gänget att ställa upp på några fler intervjuer. I stället fick 
jag erfara hur det är att få cykeln ”luftad” ett antal gånger, och när jag 
slutligen fick båda däcken sönderskurna, förstod jag att dessa killar inte 
ville ha med mig att göra. Senare fick jag veta att några av dem hade 
varit föremål för polisens och socialförvaltningens åtgärder och jag 
antog att det var av rädsla för att jag skulle tjalla på dem som de inte 
ställde upp. De betraktade mig som ännu en av de där 
”myndighetspersonerna” som ständigt lägger sig i vad de håller på 
med. Lojaliteten mellan gängmedlemmarna var i detta fall stark och en-
tydig. 

Av detta ”misslyckande” lärde jag mig flera saker. För det första att 
man måste ha stort tålamod i kontakterna med ungdomarna. Det går 
inte att forcera fram en kontakt eller relation. Ungdomarna måste 
uppleva att kontakten också byggs upp på deras villkor och utifrån 
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deras förutsättningar och intressen. Kanske kom jag helt enkelt in i fel 
skede eller i en känslig period då de kände sig hotade eller särskilt ut-
satta av myndigheterna. Under de fåtal intervjuer som trots allt kom till 
stånd tillämpade de ”tigandets taktik” (Fornäs m fl 1990 s 57). Oviljan 
att låta sig intervjuas kan ha att göra med deras erfarenheter av 
socialförvaltningen och andra myndigheter, där varje närgående fråga 
tolkades med misstänksamhet och som inledning till en kontrollåtgärd. 
Ungdomar som sysslar med kriminalitet bygger också gärna upp 
speciella relationer, såväl inom gruppen som i förhållande till vux-
envärlden och myndigheterna (Petersson 1990). För det andra måste 
relationen bygga på ömsesidigt förtroende. Killarna i det här gänget var 
naturligtvis nyfikna på mig samtidigt som de inte kunde vara säkra på i 
vilken skepnad jag skulle dyka upp nästa gång. Det är väldigt lätt att 
man som forskare kopplas ihop med andra myndighetspersoner. Det 
var kanske inte så konstigt att jag i deras ögon betraktades som en 
skum figur eftersom jag tidigare hade intervjuat både kvarterspolisen 
och socialförvaltningens fältsekreterare. Vad hade dessa personer sagt 
till mig? Det hjälpte inte hur jag än förklarade min nuvarande situation. 

En annan förklaring till mina svårigheter med det här gänget kan ha 
med etnicitet att göra. Ungdomar och kanske speciellt invandrarung-
domar utvecklar egna strategier för att klara av mångfalden och skapa 
en viss ordning och förutsägbarhet i kontakterna med varandra och med 
omgivningen. Många invandrarungdomar tycker det är svårt att få 
kontakt med svenska ungdomar, som de uppfattar som alldeles för 
instängda och inte ger tillbaka det man har gett i förtroende (Ehn m fl 
1987). När ungdomarna från Norra Fäladen åker in till centrum i stora 
blandade gäng, känner de sig ofta nerklassade av diskotekvakter och 
jämnåriga ungdomar från andra stadsdelar. Då sväller lokalpatriotismen 
och de etniska gränserna suddas ut. Den lokala tillhörigheten blir i 
sådana situationer viktigare än den nationella. Men i förortens 
relationer mellan lika gäng blir etnicitet, klass, kön, etc, viktiga som 
revirgränser. Även om man försöker tona ner de etniska skillnaderna, 
är det dagliga livet genomsyrat av etniska olikheter och gränser. Man 
måste vara både tuff och tolerant på samma gång. Det var i detta 
mönster jag klev in. Utan att vara medveten om var gränserna gick, 
mellan vilka grupper det rådde ”krig” respektive ”fred”, sökte jag 
kontakt med det här gänget och någonstans gick det snett. Kanske var 
jag alltför naiv och ivrig att komma igång för att se och förstå de kul-
turella gränserna och skillnaderna. Kanske såg de mig som ännu en 
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ointressant ”svensk” som de i och för sig kunde lita på, men som de 
förmodligen själva inte skulle ha någon glädje av att samarbeta med.  

Med detta exempel har jag också velat antyda att etnografisk fält-
forskning inte bara är en vetenskaplig metod, utan också kan sägas ha 
släktskapsförhållanden med olika typer av institutionell maktutöv-
ning.18 Petersson (1993) menar att etnografin använder sig av metoder 
som är nära besläktade med de arbetssätt, främst den form av upp-
sökande och sonderande nätverksarbete, som bland annat tillämpas 
inom socialsektorn, polisen och fritidssektorn, inte bara i Sverige utan 
även i de övriga nordiska länderna. Arbetsformen kan karakteriseras 
som en form av institutionell samverkande praktik, där alla ungdomar i 
en miljö blir betraktade som potentiella riskfaktorer (s 19). Tanken att 
det är bättre att förebygga än att bota är i och för sig inte särskilt ny i 
behandlingssammanhang. Det nya är den höga prioritet metoden fått 
och de tekniker man använder. När de individuella behandlingsme-
toderna framstår som otillräckliga och när man inser att det inte går att 
utrota eller behandla bort sociala problem, försöker man i stället 
förhindra deras uppkomst.19 

En del element i dessa sociala praktiker finns enligt Petersson ock-
så inhysta i den etnografiska metoden. Det handlar då inte i första hand 
om att försöka definiera den etnografiska metoden som disciplinär i sig 
själv, utan snarare att försöka visa att den ”opererar via i princip samma 
typ av makttekniker” (s 23). Om detta resonemang appliceras på min 
egen roll som deltagande fältforskare i området kan följande 
konstateras: Förutom att vara en representant för forskarvärlden och 
universitetet framstod jag också som lite av en ”kompis” och ”faders-
figur” och som lite av en ”fixare”, som ställde upp på ungdomarna och 
hängde med på deras aktiviteter. Jag blev därmed ännu en av de där 
diffusa personerna som inom ramen för ett ”sonderande nätverks-
arbete” gled runt i olika ungdomsmiljöer och registrerade vad jag såg 
och upplevde. Det är mot denna bakgrund vi ska se de här killarnas 
skepsis mot mig eller som de sa: ”Inte en sån till!”  

 
           
18 Petersson (1993) gör en intressant genomgång och belysning, bl a med utgångs-
punkt från Foucault (1975/1987 och 1984/1986), av förhållandet mellan etnografin 
och olika former av myndighetsutövning. 
19 Denna typ av handlingsstrategi hos välfärdsstaten har i andra sammanhang be-
skrivits i termer av ”okunnig välmening” (Mosesson 1991) och ”välviljans 
förtryck” (Jacobson 1991). Se även t ex Langager (1985) och Schmidt & 
Kristensen (1986). 
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”Fadersfiguren” 
 
Besviken över att inte ha fått kontakt med gänget på fritidsgården bör-
jade jag istället att sondera terrängen inom föreningslivet. Genom den 
lokala handbollsföreningen i området, som jag själv en gång tillhört, 
kom jag i kontakt med ett tjejgäng. Flickorna hade egentligen inte 
träffats genom handbollen, utan utgjorde ett utpräglat skolgäng som 
hade hängt ihop sedan låg- och mellanstadiet. Sammanlagt bestod 
gänget av åtta flickor, 15-16 år gamla. Fyra av dem spelade handboll 
och de brukade nästan alltid stanna kvar en stund i handbollshallen 
efter träningen för att umgås, prata eller göra något annat. Det var på så 
sätt jag upptäckte dem första gången. De var mycket lätta att få kontakt 
med och redan första gången jag berättade om vad jag höll på med blev 
de intresserade. De berättade om sitt gäng och att de nästan alltid höll 
ihop på fritiden och under helgerna. Bara någon vecka senare blev jag 
presenterad för de övriga flickorna i gänget och vi bestämde att träffas 
några gånger för att tillsammans prata igenom vad min undersökning 
skulle innebära.  

Under det närmaste året träffade jag flickorna i det här gänget re-
gelbundet. Jag intervjuade dem både enskilt och i grupp. Intervjuerna 
gjorde jag oftast i deras egna miljöer, d v s utomhus, på skolan eller i 
handbollshallen, men så småningom började vi också träffas hemma i 
min bostad. Så gott som alla intervjuer spelade jag in på band som re-
digerades i efterhand. Flickorna tog mig med till olika platser i området 
där de brukade hålla till, och vi gjorde gemensamma bussresor till 
innerstaden där vi besökte deras olika favoritställen. De visade mig hur 
de rörde sig i innerstaden när de gick runt för att handla eller titta på 
folk. Vid dessa tillfällen förde jag i efterhand kontinuerliga anteck-
ningar om vilka platser vi varit på, vad vi hade pratat om och vilka vi 
hade träffat. Periodvis skrev flickorna själva dagbok där de antecknade 
olika platser de besökt och situationer som de varit med om. Mina 
kontakter med det här gänget innebar också att flickorna anförtrodde 
mig en hel del privata saker. Det var dels sådant som gällde relationen 
mellan de olika gängmedlemmarna, dels sådant som inte alls hade med 
forskningsuppgiften att göra men som ändå innebar att min relation till 
flickorna påverkades och förändrades. Jag hamnade då närmast i ett 
slags terapeutisk situation som stundtals blev svår att skilja från den 
vanliga intervjusituationen. Jag försökte lösa detta genom att kanalisera 
över merparten av kontakten på en annan vuxen person inom förening-
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en, samtidigt som jag tonade ner kontakten med gänget och återvände 
till skrivbordsarbetet. Att jag fick så fin kontakt med det här tjejgänget 
tror jag delvis beror på att flickor i den här åldern är mer 
samtalsbenägna än pojkar. De är mer mogna och också vana vid att tala 
om känslor och relationer till andra människor. 

 
”Kompisen” 
 
Samtidigt som jag var engagerad i tjejgänget sökte jag mig tillbaka till 
fritidsgården. Det hade gått ett år sedan sist och både personal och ung-
domar höll på att bytas ut. Det gäng som jag hade misslyckats med 
tidigare höll på att upplösas och pojkarna hade i stort sett slutat besöka 
fritidsgården. I stället höll ett nytt gäng på att bildas där. Det var ett 
blandat gäng bestående av fyra flickor och fyra pojkar. Samtliga gick 
på högstadiet, utom en av flickorna som var något äldre än de övriga. 
Kring denna kärngrupp fanns en krets på 10-15 andra ungdomar som 
stundtals anslöt sig till gänget. Det var egentligen delar av flera mindre 
kamratgrupper som nu höll på att slås ihop till ett större gäng. 

Mina första kontakter med det här gänget blev mycket trevande och 
försiktiga. Jag försökte vinna deras förtroende genom att öppet de-
klarera vad jag höll på med, samtidigt som jag försökte undvika att 
tränga mig på. Jag berättade om min bok och att jag besökte fritidsgår-
den för att komma i kontakt med ungdomar som ville berätta om sin 
fritid och sitt uteliv. Men den här gången nöjde jag mig med att bara 
vistas på fritidsgården. Jag satt och pratade med ungdomarna om allt 
möjligt, spelade spel och biljard, drack kaffe med personalen och gick 
runt i största allmänhet. När jag kom hem på kvällen skrev jag ner de 
viktigaste intrycken i min anteckningsbok.  

En gång hade jag kameran med mig, vilket väckte ungdomarnas 
nyfikenhet.20 Jag berättade att jag gärna ville fotografera platser i områ-
det där ungdomar brukar samlas. Då föreslog några av killarna i gänget 
att vi skulle gå ut tillsammans och ta några bilder på de ställen där de 
brukade hålla till. Detta blev upptakten till en mera etablerad kontakt 
med medlemmarna i gänget. Under rundvandringen i området, vilken 
uppenbarligen kom att bli ganska avgörande för deras bild av mig, 
hittade de på diverse upptåg och konstiga saker för att testa mig: de 
           
20 I USA finns en hel del exempel på hur fotografering har använts eller varit ut-
gångspunkt i sociologisk och etnologisk forskning, men i Skandinavien är sådana 
exempel relativt få (Hanssen 1952/1977, Becker 1980 och Rosengren 1991). 
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skrek och ropade obscena ord till personer vi mötte; de behandlade 
olåsta cyklar och andra lösa tillhyggen som kastredskap; de klättrade, 
sparkade, hoppade och utstötte diverse oljud som fick människor i 
omgivningen att dra djupa andetag. Det hela avslutades med ett besök i 
områdets utkant där stambanan med stockholmstågen passerar. Här 
förevisades jag vem som vågade stå kvar längst på rälsen när tåget 
närmade sig i hög hastighet och med sirenerna påslagna. 

Utmattad återvände jag hem och skrev i min anteckningsbok: ”Hur 
ska jag någonsin få ut något vettigt ur dessa killar?” Senare, då jag fått 
lite mera distans till denna och liknande händelser, förstod jag att även 
flams, upptåg och utspel av olika slag kan betraktas som en typ av vär-
defulla data och tolkningsbar information.21 Willis (1977/1983) betonar 
t ex betydelsen av ”att ha roligt”, ”få sig ett skratt” (having a laugh), 
som ett viktigt redskap i formandet av skolans motkultur. Efter denna 
händelse visade det sig också att jag fick bättre kontakt med gänget och 
framför allt med killarna. Tjejerna hade varit lättare att få kontakt med 
redan från början. Det kändes ungefär som att jag hade bestått provet. 
Nu var jag godkänd av gänget. Så småningom kunde jag börja göra 
mera systematiska intervjuer med de olika medlemmarna i gänget. 
Flickorna var meddelsamma och hade mycket att berätta. I början var 
de ganska försiktiga och återhållsamma men efterhand som deras 
osäkerhet inför mig släppte blev de alltmer öppna och pratsamma. 
Liksom tjejerna i det andra gänget tog de också med mig ut till 
”hemliga”platser i området där de brukade hålla till. Vid dessa tillfällen 
hade jag ofta kameran med mig och sedan träffades vi några dagar 
senare och tittade på bilderna. Pojkarna var betydligt svårare att 
intervjua. De var mera fåordiga och hade nästan ingenting att säga när 
vi satt i själva intervjusituationen. Det var väl okey att snacka med mig, 
men så mycket att berätta hade de ju inte. Då var det betydligt lättare 
att få kontakt med dem i anslutning till någon aktivitet eller händelse 
som de var inblandade i. Det var också på så sätt som min roll stundtals 
gled över från ”reportern” till ”den medverkande”. 

Även om forskning måste innehålla element av systematik och 
ordning, var det mycket slumpen som avgjorde vilka vardagliga situa-
tioner jag blev vittne till. Jag gick ofta runt ute i området med kameran 
och fotograferade. I början trodde jag att kameran skulle ge ett 
           
21 Betydelsen av att ta med den här typen av data understryks i flera etnografiska 
studier. Se t ex Corrigan (1979), Wulff (1988 s 46f), Willis (1977/1983 s 77ff) och 
Petersson (1990 s 3ff). 
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avskräckande intryck men det var precis tvärtom. ”Kan inte vi också få 
vara med på en bild”, var den vanliga kommentaren från ungdomarna. 
Jag använde kameran både som ett metodologiskt hjälpmedel och ett 
beskrivande redskap. Genom att låta ungdomarna själva fotografera de 
ställen de helst sökte sig till och ansåg som viktiga, fick jag insyn i 
miljöer och sammanhang som annars skulle vara svåra att dokumen-
tera. Fotograferandet och genomgången av bilderna efteråt blev också 
en viktig inkörsport till fortsatta och fördjupade diskussioner om de 
händelser och platser de hade dokumenterat.  

Under sommarhalvåret vistades jag en hel del nere på torget i cent-
rumanläggningen där gårdsgänget och andra ungdomar från stadsdelen 
brukade samlas. Jag gjorde ofta spontana besök på fritidsgården för att 
se vad som var på gång. Vid dessa tillfällen drogs jag in i alla möjliga 
sorters samtal. Bland killarna kunde det handla om tjejer och sex; om 
att supa och festa; om fotboll och annat. Flickorna pratade mycket om 
killar och om relationer överhuvudtaget. Men mest handlade det om 
triviala frågor som t ex vad som hänt i skolan, om något bra TV-
program eller vad som skulle hända till helgen.  

Det var vid ett sådant tillfälle som jag fick höra talas om killarnas 
vandringar nere i ”kloakerna”. Först trodde jag att ”kloakerna” bara var 
ytterligare ett symboliskt uttryck i deras i övrigt välförsedda vokabulär 
och sätt att uttrycka sig. Men ganska snart förstod jag att det rörde sig 
om något helt annat. När jag därför frågade dem rakt på sak vad det var 
de höll på med, fick jag utan förvarning ett erbjudande att hänga med 
nästa gång de skulle dit. ”Vi samlas på torget klockan 6 på torsdag 
kväll. Ta på dig stövlar och oömma kläder och se till att du har en bra 
ficklampa med dig”, var det enda de sade. Jag trodde förstås att de drev 
med mig och att de skulle utsätta mig för ännu ett prov. Samtidigt sade 
mig min nyfikenhet och intuition att det här tillfället fick jag inte missa. 

Sagt och gjort. Jag infann mig på avtalad tid och plats där två av 
ungdomarna mötte mig. De andra skulle ansluta senare. Under den ki-
lometerlånga vägen genom bostadsområdet och ner till kulvertsyste-
mets ingång, förklarade de för mig vad det var som väntade mig. Det 
var inte utan att min egen ungdoms äventyrslust väcktes till liv igen när 
vi stod där i vattenplasket i mynningen till det gigantiska cementröret 
som utgjorde ingången till dagvattensystemet. Här gällde det att för en 
gångs skull glömma bort forskaren i mig. Här var det inte jag som 
visste bäst. Här var det ungdomarna som var experterna. Nu skulle de 
visa mig något som de hade varit med om, men inte jag. 
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Därefter följde ett underjordiskt äventyr som kom att omfatta en 
drygt tre kilometer lång vandring inne i ett slutet kulvertsystem, mesta-
dels i hukande ställning, i decimeterhögt vatten och med spindlar och 
andra insekter hängande i taket. Spaltutrymmet i denna artikel tillåter 
inte att närmare redogöra för denna närmast osannolika händelse. Men 
man kan ju naturligtvis fråga sig vad det var för vetenskaplig metod 
som hade lett mig ner i detta drypande inferno: Hade det 
överhuvudtaget med vetenskap att göra, detta klafsande i decimeterhögt 
vatten mot något okänt mål långt därinne? 

På den frågan vill jag absolut svara ja. För det första vill jag hävda 
att mycket av det som sades och utspelades under denna underjordiska 
vandring, med påföljande ”eftersnack”, förmodligen aldrig hade 
kommit fram om jag inte hade utsatt mig för denna eller liknande 
situationer. Det gällde framför allt olika aspekter på relationen mellan 
killarna i gänget. Genom att dela en upplevelse som helt och hållet ut-
spelades på deras villkor, blev rollerna plötsligt omvända. Här var det 
killarna som var experterna och som kunde visa mig någonting som jag 
som vuxen aldrig hade varit med om. Samtidigt som jag kunde ta del 
av deras samtal och beteenden blev jag själv en del av den dialog och 
de händelser som utspelades. Efter denna gemensamma upplevelse var 
killarna också betydligt mera öppna mot mig. De verkade nu ha fullt 
förtroende för mig och visade också mera respekt för det jag höll på 
med. Flera år senare, när forskningsarbetet var avslutat, gjorde vi ett 
radioprogram tillsammans om de makabra händelserna under 
kloakvandringarna (Lieberg & Janzon 1992). Dessutom gick det nu 
mycket lättare att prata med dem också om mera känsliga frågor. 

 
”Spionen” 
 
Under våren 1990 samlade jag in uppgifter om ungdomars beteende 
och rörelser i två varuhus i Lund.22 Då använde jag mig av en metod 
som jag kallar förföljelsestudier. Det gick till så att jag slumpmässigt 
fångade upp ungdomar utanför entrén och på avstånd och utan att ge 
mig till känna följde dem inomhus, tills de lämnade varuhuset. På en 
särskild karta ritade jag in deras rörelser och förflyttningar i varuhuset. 
Jag noterade också särskilda beteenden som t ex när de stannade till för 
att granska, prova eller köpa en vara, om de pratade med någon de 

           
22 Studien finns redovisad i Lieberg (1991). 
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mötte eller om något annat av intresse inträffade.23 Sammanlagt gjorde 
jag ett 50-tal observationer, omfattande drygt hundra ungdomar i 
tonåren. Syftet var närmast att komplettera den kunskap om 
köpmiljöerna jag redan hade skaffat mig via kontakterna med ungdo-
marna på Norra Fäladen, med ett material som bygger på deltagande 
observation på platsen. Här var det således inte alls ungdomarna från 
Norra Fäladen, utan snarare varuhuset och dess besökare som var i 
blickpunkten. Detta är ett exempel på hur jag som forskare genomgick 
ett rollbyte och iklädde mig rollen som ”spion” – måhända ett tveksamt 
tillvägagångssätt eftersom de ungdomar som observeras inte fick reda 
på att de blev observerade. Å andra sidan var inte ungdomarna från mitt 
eget fält inblandade och jag hade så att säga ingen särskild relation till 
dem jag observerade – vilket naturligtvis underlättade mitt ”spioneri”. 
Detta var i stort sett också min enda möjlighet att samla in denna typ av 
uppgifter. Observationerna var dessutom relativt blygsamma båda vad 
gäller tiden de pågick och vad som observerades.  

 
 

Den kommunikativa processens olika faser 
 
Med dessa exempel har jag velat fästa uppmärksamheten på den kom-
munikativa processens olika faser och stadier i relationen mellan fors-
karen och dennes informanter. Vad det handlat om är att ta sig igenom 
olika faser i processen från okänd forskare till samarbetspartner och 
medaktör. I stort sett skulle dessa faser kunna beskrivas i termer av (1) 
presentation, (2) initiering och prövning, (3) acceptans/avvisning samt 
(4) relation/icke relation. Denna process och dessa faser har som 
framgått sett olika ut och tagit sig olika uttryck när det gäller de olika 
gäng och kamratgrupper jag har följt. Processen har knappast varit 
enkel och förutsägbar. Snarare har det varit ett tålamodsprövande ”trial 
and error”-arbete med både framgångar och misslyckanden. Det har 
också handlat om att pendla mellan olika roller i förhållande till 
ungdomarna. För att återknyta till den inledande modellen för deltagar-
/observatörsrollen, kan jag knappast placera in mig själv i någon sär-
skild ruta i modellen. För det mesta fungerade jag nog som ”reportern” 
när jag öppet observerade vad som försiggick i de miljöer och 
sammanhang som jag deltog i. Vid vissa speciella tillfällen, som t ex i 
           
23 Intressant att notera var att endast ett fall av snatteri kunde konstateras bland 
ungdomarna. Däremot såg jag flera fall av snatteri bland vuxna varuhusbesökare. 
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samband med kloakvandringen och i förhållande till vissa av ungdo-
marna, utvecklades efter hand något av en ”kompisroll”, där jag mer 
eller mindre omedvetet fick rollen av ”medverkande”. Vid andra tillfäl-
len, t ex då jag genomförde förföljelsestudierna i varuhus och köpmil-
jöer, var min roll närmast ”spionens”.24 Att överhuvudtaget bara vistas 
ute i ungdomsmiljöerna och på ett naturligt sätt försöka smälta in i 
olika sammanhang (”just being around”) kan ju också betraktas som en 
form av spioneri. Som forskare har jag således pendlat mellan olika 
roller i olika faser av min studie. Den enda roll i modellen som jag 
direkt undvikit/undgått är ”wallraffaren” som ur etisk synvinkel måste 
betraktas som den mest kontroversiella kategorin. En viss grad av 
förtegenhet kan dock enligt min mening vara befogad i den här typen 
av fältarbete så länge man bara redovisar sina bevekelsegrunder. 
Annars skulle värdefull kunskap om t ex maktutövning och olika makt-
strukturer i samhället förmodligen gå förlorad.  

Det första av de exempel jag beskrev aktualiserade frågan vad man 
gör med sitt ”misslyckande”. Och var det verkligen ett misslyckande? 
Det som vid första anblicken ser ut som ett sådant kan ju också vändas 
till något positivt och kreativt. Ska man luta sig mot handböckerna eller 
ta råd av kollegorna? Kanske rannsakar man sig själv och frågar vilket 
fel man gjorde. Kanske kommer man fram till att man är en dålig 
forskare. Ett mer konstruktivt sätt är kanske att ta ”misslyckandet” till 
utgångspunkt för ett mera genomtänkt reflekterande kring betingelserna 
i den här typen av fältforskning. I stället för att gå vidare enligt den 
utstakade planen och välja en ny grupp kunde jag naturligtvis fördjupat 
mig i betingelserna kring invandrargängets aviga inställning till mig. 
Det hade dock förmodligen ändrat hela den ursprungliga fältforsk-
ningens förutsättningar och kanske resulterat i ett helt annat forsknings-
projekt. I det andra exemplet blev jag accepterad mer eller mindre från 
början, mycket tack vare att några av flickorna visste vem jag var. 
Samtidigt fördjupades och utvecklades samarbetet genom en mot-
prestation från mig – något som i sin tur skapade osäkerhet hos mig om 
hur och när forskningsarbetet skulle avslutas. Här måste de praktiska 
och forskningsmässiga syftena vägas mot mera personliga och känslo-
mässiga avväganden. I mitt fall löste det sig genom de kontakter jag 
hade inom föreningslivet, samt att jag efter avslutat forskningsarbete 
kunde fortsätta att ha kontakt med några av flickorna i det här gänget. 

           
24 Se mera härom i Lieberg (1991). 

192 



ATT FORSKA OM UNGDOM 

Det tredje exemplet visar närmast på vad man kan råka ut för när 
ungdomarna vill pröva och testa vad man går för som vuxen; att man 
ibland också måste vara beredd på att ställa upp på deras villkor och 
intressen för att bli accepterad och respekterad. Det handlar om 
öppenhet och ärlighet i förhållande till dem man studerar och att man 
också är beredd på att bjuda på sig själv. 

Samtidigt måste man acceptera att det ibland krävs särskilda meto-
der för att få fram en viss kunskap. Detta kan illustreras med det fjärde 
exemplet, där det krävdes en dold metod för att få fram relevanta 
upplysningar. I det här fallet var det inget större problem på grund av 
att mitt ”spioneri” inte drabbade de ungdomar som jag hade byggt upp 
en relation till. 

Finns det då något gemensamt i de fyra exempel jag har redovisat? 
Ja, samtliga handlar ju om ungdomarnas förhållande till mig som 
vuxen. Tonåringars förhållande till vuxenvärlden präglas under adoles-
censen av ett minst sagt ambivalent synsätt. Å ena sidan ska de frigöra 
sig och bryta banden med de vuxna och bli självständiga medborgare. 
Å andra sidan söker de kontakt och konfrontation för att lära sig förstå 
och tolka vuxenvärlden. Vuxnas reaktion på ungdomarna är också 
ambivalent och osäker och präglas ömsom av kärlek och omsorg, 
ömsom av regler och försök till disciplinering. Allt detta påverkar 
naturligtvis forskningsprocessen och kommunikationen och relationen 
mellan mig och ungdomarna. 

 
 

Den deltagarorienterade forskningens relevans och 
giltighet 
 
Redovisningen av empiri och bearbetningen av data utgör problem för 
etnografiska studier. Här finns knappast några standardiserade hand-
grepp. Risken är stor för att antingen få långa deskriptiva sjok utan 
teori eller också att man missar att redovisa väsentliga delar av sin 
empiri. En annan svårighet när det gäller etnografisk fältforskning är att 
delar av forskningsprocessen och metoden inte går att förklara. 
Däremot går det, som jag har försökt visa, att med konkreta exempel 
beskriva vad det är man gör. Det innebär samtidigt att undersökningens 
giltighet i stort sett kommer att handla om den allmänna trovärdigheten. 
I vilken utsträckning man blir accepterad bland ungdomarna och i 
forskarsamhället hänger således på vilket förtroende man lyckas skapa 
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som individ respektive forskare. För lojaliteten finns där säkert, både 
gentemot ungdomarna och forskarsamhället.  

Som samhällsforskare ställs man alltså inför beslut som handlar om 
valet mellan noggrannhet och relevans. Här ligger det nära till hands att 
tänka sig att om man i alltför hög utsträckning böjer sig för de 
noggrannhetskrav m m som forskarsamhället ställer, så riskerar forsk-
ningen att bli ointressant för praktiker. Men om man å andra sidan allt 
för mycket böjer sig för relevanskravet riskerar man att komma till 
korta när det gäller upprätthållandet av en teoretiskt kvalificerad och 
grundläggande ungdomsforskning. Sådan forskning utgör när allt 
kommer omkring faktiskt grunden för den typ av resultatorienterade 
studier som praktiker efterfrågar. Det är också på det här området som 
äldre svensk ungdomsforskning mött mest kritik (Stafseng 1989). Det 
finns således inte något enkelt svar på det dilemma som skisserats 
ovan. Möjligen kan en rollfördelning enligt den av Dahlgren (1992) 
tidigare redovisade kompetensmodellen, där forskaren respektive 
deltagarna bidrar till kunskapsprocessen med just det de är bäst på, vara 
en framkomlig väg. 

En annan fråga gäller hur tillförlitliga de metoder är som jag har 
använt mig av. Ett vanligt sätt att diskutera detta på är att ställa sig frå-
gan om en annan forskare med samma kompetens och förutsättningar 
skulle komma fram till samma resultat. Detta måste dock betraktas som 
en ytterst hypotetisk fråga. För även om man hittar en sådan forskare 
skulle denne förmodligen med sin bakgrund och sina utgångspunkter 
välja en annan teoretisk referensram och analysmodell för tolkningen 
av sina data.  

Resultatens giltighet kan också diskuteras mot bakgrund av olika 
undersökningseffekter. I positivistiskt inriktade studier framhålles ofta 
betydelsen av att ”verkligheten” inte får påverkas av undersökarens 
närvaro eller åtgärder. Naturligtvis kan det vara relevant att fråga sig 
vad min närvaro i ungdomarnas naturliga miljöer betydde för deras sätt 
att uppträda och bete sig. Att påstå att min närvaro på t ex fritidsgården 
eller centrumtorget inte skulle ha påverkat ungdomarna alls, är 
naturligtvis otänkbart, speciellt om man inkluderar den första tidens 
nyfikenhet. Men det som är intressant i sammanhanget är i vilken ut-
sträckning min vistelse i dessa miljöer har påverkat tolkningen av det 
jag hört och sett samt om det fanns någon annan metod än deltagande 
observation som kunde ha gett mig samma eller bättre information. 
Själv anser jag att jag vistades tillräckligt mycket i dessa miljöer för att 
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ungdomarna så småningom skulle vänja sig vid min närvaro. Jag var 
också noggrann med hur jag uppträdde vid dessa tillfällen. Jag hade t 
ex aldrig anteckningsbok och bandspelare med mig om det inte gällde 
en avtalad tid eller intervju. Jag gjorde ofta spontana besök i deras 
miljöer och deltog gärna i deras aktiviteter – vilket oftast väckte 
uppskattning. Här menar jag således att mitt sätt att närma mig ungdo-
marna och det faktum att jag har använt mig av flera olika metoder i 
datainsamlingen, bör ha minskat risken för denna felkälla. 

Jag har försökt undvika rena missförstånd och feltolkningar i mate-
rialet genom att konfrontera några av ungdomarna med mina resultat. 
På så vis kunde några smärre felaktigheter rättas till. Däremot har jag 
inte låtit dem ta del av mina egna analyser och tolkningar, eftersom 
dessa bygger på sammanställningar och jämförelser av vad flera olika 
personer har sagt. Analyserna innehåller dessutom ställningstaganden 
och slutsatser som jag själv ensam måste ansvara för. 

 
 

Typ av kunskap 
 
Vad är då möjligt att uppnå genom intervjuer och observationer i etno-
grafiskt orienterade undersökningar? Antropologen Clifford Geertz 
(1973) har uttryckt det så här: ”Man behöver inte veta allt för att förstå 
någonting.” Den etnografiska metoden ger oss erfarenheter av, snarare 
än vetande om, saker och ting. Det handlar om att söka efter mening 
snarare än sanning. Det handlar också om att hitta nycklarna till de rätta 
situationerna där en dialog uppstår. Att försöka ge porträtt, bilder av 
verkligheten sett ur olika individers och gruppers perspektiv. Att släppa 
fram reflexioner och associationer, koncentrera sig på uppfattningar, 
hållningar och attityder i lika hög grad som att studera faktiska beteen-
den och handlingar. Att tolka och förstå symboliska handlingar och 
beteenden. Det gäller med andra ord att försöka se brotten mellan det 
som är och det som sägs (Ehn & Klein 1989). 

Avslutningsvis kan man naturligtvis fråga sig om det som jag har 
behandlat här är något som är typiskt inom fältet ungdomsforskning. 
Naturligtvis inte, men vissa aspekter tror jag tydliggörs mer inom detta 
område. I den etnografiskt orienterade fältforskningen ingår kun-
skapsproduktionen i kommunikationsprocessen. Men det är fortfarande 
forskaren som är domare och som väljer vad som ska tas fram och 
belysas. En lösning på detta skulle kunna vara att ge ungdomarna större 
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uppgifter i forskningsarbetet, t ex genom att låta dem vara med och 
formulera forskningsfrågorna, medverka aktivt i redovisningen av 
projektet etc. De kunde redan under arbetets gång göras delaktiga i 
skrivandet, kommentera utkast och kanske t o m skriva vissa avsnitt 
själva. Parallellt med forskningsprojektet kunde man också arbeta till-
sammans i olika konkreta projekt, som t ex att göra en film eller video 
tillsammans, ställa samman en utställning eller skriva enklare de-
battartiklar. En del av dessa saker görs och själv provade jag mer eller 
mindre framgångsrikt att låta ungdomarna läsa och ta del av sina egna 
intervjuer, gå ut och fotografera olika miljöer, skriva dagbok samt göra 
ett radioprogram (visserligen i efterhand) etc. Jag tror fortfarande att 
det finns mycket mer att göra när det gäller att uppnå en bra 
kommunikation och arbetsfördelning mellan forskaren och dennes 
informanter i syfte att få fram relevant kunskap. Men relationen och 
kommunikationen får inte bli ett mål i sig. Jag tror t ex det är viktigt att 
erkänna de skillnader som finns mellan forskarens praxis och 
ungdomarnas, liksom de gränser som finns mellan empiri och teori. I 
stället för att försöka dölja dem eller arbeta bort dem, tror jag vi bör 
sträva efter att lyfta fram dem och arbeta medvetet utifrån de 
begränsningar som ligger i forskningsprocessen och den logik och 
särart som forskningsarbete faktiskt innebär. Visst kan ungdomarna 
dras in mer aktivt i forskningsarbetet, framför allt i problemformule-
ringsfasen, men samtidigt har vi som forskare kvalifikationer och 
intressen som går utöver ungdomarnas. Jag tänker då framför allt på det 
teoretiska arbetet och analysen av det insamlade materialet, där det 
gäller att sätta in resultaten i ett större och mera övergripande samman-
hang. Överblicken och den analytiska förmågan, tillsammans med den 
teoretiska ambitionen, får inte försummas hur bra kontakt man än 
strävar efter med de individer eller grupper man forskar på. 

Den kvalitativt inriktade och deltagarorienterade forskningen har 
vunnit allt större erkännande inom olika discipliner, inte minst inom det 
forskningsfält som berör ungdomar och ungdomskultur. Till en del 
beror nog detta på att denna forskning fortfarande ligger en bit utanför 
de dominerande vetenskapliga maktcentra som styr forskningen. 
Samtidigt ger den kvalitativt inriktade forskningen möjligheter till 
större förklaringsvärde när det gäller att tolka och förstå de alltmer 
komplexa frågorna kring ungdomars uppväxtförhållanden. Man skulle 
kunna säga att ungdomsforskning i allt högre grad har kommit att hand-
la om att söka mening och förståelse snarare än sanning. 
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Erling Bjurström och Lars Lilliestam 
Stilens markörer 
 
 
 
 
 
Dick Hebdiges Subculture. The meaning of style (1979) var en av de 
första böcker där innebörden i en stil och subkultur – i detta fall punken 
– destillerades fram med hjälp av en generell semiotisk analys. Bokens 
undertitel är minst sagt mångtydig. Dels refererar den till en stils 
sociala betydelse, dels till de innebörder en stil förmedlar och dels till 
själva stilbegreppets innebörd. 

Den innebörd Hebdige finner i punkstilen är flytande, mer eller 
mindre omöjlig att fixera eftersom den i stor utsträckning förnekar eller 
motsäger sig själv. Enligt Hebdige utmanade punken alla semiotiska 
uppfattningar om en enhetlig stil (eller uppsättning av tecken) som det 
går att tillskriva en mer eller mindre fixerad innebörd: ”The key to 
punk style remains elusive. Instead of arriving at the point where we 
can begin to make sense of the style, we have reached the very place 
where meaning itself evaporates” (Hebdige 1979 s 117). 

Punkstilen låter sig enligt Hebdige inte naglas fast i ”a final set of 
meanings”. Ska vi förstå den måste vi ersätta den traditionella semioti-
ken med en mer polysemisk tolkningsstrategi, som utgår ifrån att varje 
”text” (i vid bemärkelse ) eller tecken kan ge upphov till många eller 
oändliga innebörder. Med punken står vi enligt Hebdige på tröskeln till 
stilens kollaps som meningsbärande system. Travesterar vi undertiteln 
på Hebdiges bok kan vi säga att hans analys utmynnar i att punkstilens 
innebörd eller mening består i att den förnekar eller motsäger sin egen 
innebörd. Det som den framför allt tematiserar är kaos och oordning. 
Det budskap som den enligt Hebdige trots allt förmedlar är att ”det 
förbjudna är tillåtet”. Men om det förbjudna är tillåtet finns det inga 
heliga tecken eller symboler, inga givna premisser, att hänga upp en 
semiotisk analys på (Hebdige 1979 s 115). 

Men i sin analys betraktar Hebdige trots allt punken som en sam-
manhängande stil, bestående av frisyrer, kläder, symboler (t ex hakkors 
och säkerhetsnålar), jargong och musik. Medan vissa av dessa element 
analyseras mycket ingående av Hebdige, blir andra endast kortfattat 
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kommenterade. Till de senare hör musiken. Liksom i många andra 
analyser av sub- eller ungdomskulturella stilar saknas det också hos 
Hebdige en mer detaljerad diskussion av hur de musikaliska stil-
elementen förhåller sig till de övriga elementen i en sammanhängande 
stil. Vilka skillnader finns det mellan dem? Går det att utläsa eller be-
stämma en gemensam innebörd i en kläd- respektive musikalisk stil? 
Kort sagt: hur förhåller sig musikaliska och icke-musikaliska (sociala, 
visuella, litterära etc) stilelement till varandra? Det är denna fråga vi 
ska försöka besvara i den här artikeln, först på ett mer generellt plan 
och sedan genom en analys av två konkreta subkulturer förankrade i 
olika musikaliska stilar. 

Stilbegreppet står uppenbart för flera saker och används på olika 
sätt inom olika vetenskapliga discipliner, exempelvis av samhällsveta-
re, humanister och musikforskare. Ofta använder man sig av implicita 
definitioner. Men det finns en gemensam faktor: stil handlar om karak-
täristik och distinktion. Med hjälp av stilbegreppet kan man skilja ut 
och ordna karaktäristiska och distinktiva drag inom konst, musik, 
litteratur, arkitektur, kläder, bilar, möbler, liksom andra kulturella arte-
fakter eller bruksföremål. 

 
 

Homologier 
 
I ungdoms- och subkulturforskningen är det framför allt homologi-be-
greppet som har använts för att analysera kopplingarna eller relation-
erna mellan de sociala och musikaliska elementen i en samman-
hängande stil. Enligt Paul Willis (1978 s 192) omfattar en homologisk 
analys två distinkta moment: ”undersökningen av den sociala gruppen; 
undersökningen av de kulturella objekt de föredrar.” Willis utelämnar 
dock ett viktigt moment: kopplingen eller den logiska överensstäm-
melsen (homologin) mellan de element som han för samman under be-
greppet ”kulturella föremål” eller ”objekt” (cultural items). Relationen 
mellan dessa element är viktig att framhålla inte minst därför att olika 
kulturella objekt, artefakter eller symboliska uttryck ger individer och 
grupper olika stora möjligheter att själva konstruera, förändra eller om-
skapa dem och deras innebörder. Till detta kommer att det är tveksamt 
om det går att dra paralleller mellan de koder som styr vår dechiffrering 
av sociala stilar, som i sig består av en rad dimensioner som t ex språk-
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liga, visuella eller materiella element, och musikaliska stilar (jfr 
McCracken 1990 s 62ff). 

De homologiska relationer som Birminghamskolans medlemmar 
analyserar stannar i stor utsträckning – och med undantag för det som 
de med en term lånad från antropologen Claude Lévi-Strauss benämner 
bricolage – på den nivå där det sker en selektion eller uttrycks en 
preferens för olika kulturella objekt eller artefakter. Detta kan emeller-
tid inte förklara hur en stil konstrueras och uppfattas som en helhet. 
Hur kopplades exempelvis djävuls- och ockulta symboler ihop med 
vissa hårdrocks- eller metalgenrer? Enda sättet att förklara kopplingar 
av den här typen är att hänvisa till den process som har kallats för 
stilisering: ett aktivt organiserande (som innefattar en sammankopp-
ling) av sociala värden, kulturella artefakter och symboliska betydelser 
(Clarke m fl 1976 s 54). 

I många fall markerar redan namnet på en subkultur eller stil att det 
föreligger en koppling mellan dessa element. Alltsedan 1970-talet har 
denna koppling varit uppenbar i framväxten av stilar som t ex hårdrock, 
glamrock, punk, synth, disco, depprock, svartrock och hiphop. I dessa 
fall är homologin mellan det sociala och musikaliska mer eller mindre 
given redan från början. Den avgörande frågan är dock varför denna 
koppling föreligger eller har uppstått. Kopplingen markeras av en 
speciell subkulturs val eller selektion av en viss typ av musik (som inte 
nödvändigtvis behöver följa etablerade genregränser). 

 
The selection of the objects through which the style is generated is [...] a 
matter of the homologies between the group’s self-consciousness and the 
possible meanings of the available objects. The neatest description of such a 
homological relation between object and group is perhaps George Melly’s 
famous description of Rock’n’Roll as ”screw and smash” music for the Teds. 
(Clarke 1976 s 179) 

 
De objekt och symboliska uttryck som ingår i en stil måste integreras i 
en grupps självmedvetande för att de ska kunna betraktas som ett ele-
ment i en sammanhängande stil. 

I Birminghamskolans analyser är det fr a fyra element – kläder, 
ritualer, musik och argot (slang), även om fler inte utesluts – som upp-
fattas som centrala i en stil (Cohen 1972; Clarke 1976; Clarke m fl 
1976). Förhållandet mellan dessa element analyseras emellertid endast i 
undantagsfall. Och i de flesta konkreta analyser beskrivs musiken som 
ett distinkt stilelement utifrån på förhand konstruerade och givna 
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genregränser mellan olika populärmusikaliska stilar (se t ex Willis 
1978 eller Hebdige 1979). 

En av de avgörande faktorerna när det gäller kopplingen mellan en 
social och musikalisk stil är de möjliga innebörder eller betydelser som 
en grupp kan tillskriva den musik som de integrerar i sin stil. Enligt 
Willis (1978 s 198ff) tillhandahåller varje musikalisk stil vissa givna 
och immanenta ”objektiva möjligheter”, som sätter gränser för den 
mening eller innebörd som medlemmarna av en subkultur kan tillskriva 
den. I likhet med andra objekt är musiken redan laddad med mening 
och innebörd när den integreras i en stil, och den följer dessutom sina 
egna immanenta lagar. 

Samtidigt är gränserna för i vilken utsträckning musikens ”objekti-
va möjligheter” kan överskridas mycket vida. Detta har inte minst visat 
sig i framväxten av den s k hiphop- eller rapmusiken, där exempelvis 
scratchtekniken och utnyttjandet av redan inspelat material på fono-
gram har införts som nya element i själva musiken och härigenom för-
ändrat och förnyat traditionella musikidiom (jfr Bjurström 1988 s 
118f). 

En viktig faktor, som ofta negligeras i Birminghamskolans analys-
er, är den betydelse eller innebörd som medlemmarna av en subkultur 
själva tillskriver en musikstil när de integrerar den som ett element i en 
sammanhängande stil. Även om de som integrerar musiken i en social 
stil inte helt och hållet kan förändra dess mening eller innebörd kan de 
exempelvis ta fasta på distinktioner mellan olika populärmusikaliska 
genrer eller inom en genre och på detta sätt lyfta fram kvaliteter eller 
drag i musiken som tidigare inte har tillskrivits någon central betydelse. 

Homologibegreppet används många gånger på ett slarvigt sätt och 
det inbjuder på sätt och vis också till detta. Därför finns det också en 
uppenbar risk med att använda det. Risken ligger framför allt i att 
endast de potentiella meningar eller innebörder som passar in i homo-
logirelationerna uppmärksammas och analyseras (Bjurström 1983 s 
49f; Middleton 1990 s 150; Moore 1993 s 167). Det heterologa – bris-
ten på logisk överensstämmelse eller det som bryter mot en strukturs 
samlande logik – utesluts m a o redan från utgångspunkten. Perspek-
tivet har en given slagsida genom att det gäller att finna logiska över-
ensstämmelser (likheter, en underliggande logik, isomorfi eller struk-
turell parallellism) mellan exempelvis de värdemönster, ritualer eller 
affektiva laddningar som en grupp ger uttryck åt och en musikalisk stil: 
just det som med Dick Hebdiges (1979 s 113) terminologi utgör ”the 
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symbolic fit” mellan en grupps värden och livsstil respektive en 
musikalisk stil. Härigenom tenderar man lätt att underskatta eller helt 
och hållet negligera de motsättningar och den brist på logisk överens-
stämmelse (heterologier) som en stil kan ge uttryck åt, och som exem-
pelvis kan bidra till att förklara varför en stil förändras, upplöses eller 
genererar nya stilar. Willis (1978 s 201) diskuterar denna fråga när han 
definierar homologianalyser som synkrona, och integrala analyser som 
diakrona. Integrala analyser avser att förklara just det som en 
homologianalys inte kan förklara: ”the generation of basic homo-
logies.” Men Willis ger få anvisningar om på vilket sätt dessa ”basic 
homologies” genereras. 

Som Johan Fornäs (1992 s 105) påpekar förutsätter urskiljandet av 
en homologirelation mellan två stilelement en ”genetisk, diakron tredje 
term”, d v s en gemensam orsak eller källa. Skinheads musik (oi), deras 
rakade huvuden, proletärt manliga och kvasimilitära klädstil och 
våldsbetonade framtoning, där aggressiviteten utgör det samman-
hållande kittet, kan exempelvis föras tillbaka till ett socialt revansch-
begär skapat av gruppmedlemmarnas livserfarenheter. 

Inom en subkultur uppstår det ofta motsättningar mellan vad som 
uppfattas som autentiska medlemmar och inautentiska efterföljare. 
Motsättningar av den här typen ger ibland upphov till helt nya stilar. 
Liknande motsättningar spelar ofta en viktig roll när musikaliska genrer 
förändras eller uppgår i nya. I One Chord Wonders (1985) beskriver 
Dave Laing ett exempel på detta när han redogör för hur punkrocken 
förvandlades till new wave: 

 
The process of separating the true from the false, the acceptable from the un-
acceptable also took place ”inside” punk rock. After the first phase of punk’s 
isolation from the cultural mainstream, the apparent monolith of punk could be 
presented as itself riven with fundamental divisions. This move had two sour-
ces. One was the growing number of music journalists whose earlier hostility 
to ”punk” shifted to a wary acceptance of some of the music. The acceptable 
was now given a new name, ”new wave”.[...] Another means of separating the 
good from the bad within ”punk” was to use the venerable criterion of 
”individualism” by contrasting the true musician with the punk conformists. 
(Laing 1985 s 101) 
 

Laing betonar dock främst hur de sociala aspekterna av den stil som be-
tecknades som punk förändrades, medan de musikaliska elementen till 
stor del negligeras. För Laing är punkens omvandling till new wave 
liktydig med övergången från icke accepterad till accepterad stil inom 
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en diskursiv formation, där musikjournalisternas agerande tillskrivs 
störst betydelse. Däremot diskuterar han inte den rent musikaliska 
skillnaden mellan punk och new wave. Förändringar i den klingande 
musiken lämnas m a o utanför analysen, vilket tyvärr är vanligt i be-
skrivningar och analyser av olika stilar. 

Birminghamskolans analyser av ”the symbolic fit” mellan subkul-
turer och den musik de har integrerat i sina stilar har kritiserats utifrån 
en rad olika utgångspunkter (se t ex Middleton 1990 s 159ff). Några 
kritiker menar t o m att dessa analyser bidrog till att skapa upp-
fattningar om autentiska subkulturer, vars relationer till populär-
musiken romantiserades: ”’Authentic’ subcultures were produced by 
subcultural theories, not the other way around. In fact, popular music 
and ’deviant’ youth styles never fitted together as harmoniously as 
some subcultural theory proclaimed” (Redhead 1990 s 25). 

Kritik av den här typen är lite för enkel eftersom den helt och hållet 
bortser från den sociala faktor som Birminghamskolan beskriver som 
stilisering, ett aktivt organiserande av de symboliska betydelser som 
populärmusiken tillhandahåller. Utan stilisering föreligger vare sig 
förutsättningar att urskilja ”autentiska” subkulturer eller någon symb-
olisk koppling (symbolic fit) mellan sociala och musikaliska stilar. 

Varken sociala eller musikaliska stilar – och följaktligen inte heller 
kopplingarna mellan dem – är statiska. Därför bör stilar mer uppfattas 
som processer, som utvecklas i dialogisk form (jfr Bachtin 1988), än 
som statiska former eller strukturer. Stilar är något som snarare är i 
ständig tillblivelse än något som helt enkelt bara finns – de kan liknas 
mer vid ett oupphörligt flöde än vid fixerade objekt, enheter eller struk-
turer. Homologianalysens stora svaghet ligger således framför allt i att 
den har en statisk slagsida. 

 
 

Sociala stilar 
 

Stilbegreppets processkaraktär var tydlig när det introducerades i socio-
login omkring sekelskiftet. Max Weber (1922/1969) urskilde tidigt 
stiliseringen av livet som en viktig faktor i medelklassens markering av 
sin sociala status. Weber syftade på att formen hos de föremål och sym-
boliska uttryck som dåtidens medelklass använde sig av betonades på 
bekostnad av deras funktion. Ungefär samtidigt urskilde Georg Simmel 
(1964 s 340) hur de nya konsumtionsobjekt som introducerades på den 
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växande varumarknaden besatt stil, vilket enligt honom ledde till att det 
”personliga” och ”kollektiva” livets former närmade sig varandra 
(Simmel 1964 s 340). Föremålen i sig – som var för sig eller kombi-
nerade med varandra förmedlade olika stilar – markerade härigenom 
distinktioner mellan olika individer och grupper: de talade om för andra 
att ”jag har något som du saknar” (Simmel 1964 s 342).  

Redan i slutet av 1800-talet hade Thorstein Veblen (1899/1970 
s 112) urskilt hur smaken spelade en avgörande roll i de nyrikas sätt att 
avskilja sig från andra sociala klasser eller strata i det amerikanska 
samhället. God, sofistikerad eller kultiverad smak förknippades med ett 
distanserat förhållningssätt till arbetets värld: den kontrollerade och 
legitimerade de förhållningssätt, den stil, som den nyrika klassen gav 
uttryck åt. 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1979/1984 s 77) – som 
bygger vidare på Webers föreställning om stiliseringen av livet, Sim-
mels urskiljande av stilens funktion som distinktion och Veblens upp-
fattningar om smakens sociala betydelse – poängterar att en social 
klass, skikts eller grupps ”hela livsstil” kan avläsas från den stil den ger 
uttryck åt i exempelvis valet av konsumtionsobjekt. Eftersom stilarna 
är hierarkiskt organiserade ger de uttryck åt sociala distinktioner eller 
skillnader. Vissa stilar, livsstilar och smaker framtonar som legitima, 
andra som illegitima. En stil, livsstil eller smak får hela tiden sin inne-
börd i förhållande till andra stilar, livsstilar och smaker (Bourdieu 
1979/1984 s 170). Stilarna definieras m a o hela tiden i relation till var-
andra. Men deras position i förhållande till varandra är inte given en 
gång för alla. Tvärtom är de indragna i en ständig konkurrenskamp och 
befinner sig därför i ständig rörelse. 

Den smak som en stil eller livsstil ger uttryck åt och samtidigt utgör 
en del av, är enligt Bourdieu internaliserad i en uppsättning inlärda 
dispositioner, en habitus. Denna habitus ger uttryck åt grundläggande 
värderingar, attityder och perspektiv, som manifesterar sig i olika 
gruppers smakpreferenser, stilar eller livsstilar. Stilen bidrar härigenom 
till att förkroppsliga sociala strukturer. Objektiva sociala strukturer, 
som bl a manifesterar sig i legitim och illegitim, god respektive dålig 
smak, återspeglar sig på en subjektiv nivå i form av vanor, smakom-
dömen, konsumtionsval, värderingar och t o m kroppshållningar. 

Även om stilbegreppet länge har varit föremål för såväl teoretiska 
som empiriska analyser inom samhällsvetenskapen har det sällan de-
finierats eller avgränsats. Som Bourdieu (1979/1984 s 4) framhåller vi-
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lar bedömningar av olika stilar, både inom det estetiska (inklusive mu-
sikaliska) och sociala området, till stor del på implicita kriterier. Görs 
dessa kriterier explicita mister de enligt Bourdieu sin funktion. Bedöm-
ningen av stilistiska egenskaper bygger på en specifik kulturell kom-
petens, som har lärts in på ett implicit sätt och utgör en del av det som 
Bourdieu kallar för kulturellt kapital. Enligt Bourdieu är detta ett 
uttryck för såväl de estetiska som sociala stilarnas funktion att markera 
(hierarkiska) distinktioner mellan olika sociala klasser eller grupper. 
Här refererar stilbegreppet närmast till distinktioner mellan skiftande 
sociala förhållningssätt (som också innefattar skiftande förhållningssätt 
till estetiska objekt, symboliska uttryck etc). Summan av de stilar och 
livsstilar som återfinns i ett samhälle framtonar på detta sätt som ett 
system av sociala skillnader eller distinktioner. 

Inom samhällsvetenskapen har semiotiken, den franska struktura-
lismen och den s k poststrukturalismen intagit en allt starkare position 
under de senaste decennierna när det gäller att tolka eller ”läsa” de bud-
skap, innebörder och meningar som olika sociala stilar förmedlar. Efter 
hand har dock en mer eller mindre ”ren” teckentolkning alltmer givit 
vika för en diskursiv och polysemisk tolkningsstrategi. De diskursiva 
formationer som omger tolkningen av olika kulturella artefakter eller 
symboliska uttryck (litteratur, musik, livsstilar, konsumtionsobjekt etc) 
har härigenom uppmärksammats alltmer. Begreppet ”diskursiv 
formation” syftar inte enbart på den dialog eller det samtal som förs om 
ett speciellt objekt eller en företeelse (exempelvis ungdomskulturen 
eller populärmusiken), utan också de sociala institutioner, kommersi-
ella strukturer och praktiker som är knutna till (och har formerats kring) 
dialogen eller samtalet. Diskursiva formationer både återspeglar och 
ger uttryck åt maktförhållanden, klassificerar, definierar och tolkar 
objekt och företeelser i den sociala världen. På detta sätt sätter en 
diskursiv formation gränser för vem eller vilka som har rätt att tolka, 
klassificera och definiera den sociala världen respektive utmana och 
ifrågasätta dessa tolkningar. Lite förenklat går det att urskilja hur varje 
diskurs, som exempelvis den om ”ungdom”, ”sexualitet” eller ”rock-
musik”, ingår i en diskursiv formation, som innefattar en offentlig 
dialog, institutioner av skilda slag, definierade yrkesroller, forskning, 
utredningar och gränsdragningar mellan legitimerade och icke-legiti-
merade uttolkare av diskursen i fråga. 

Musik är, kanske mer idag än någonsin tidigare, något som vi gärna 
avger smakomdömen om. Samtidigt ingår dessa smakomdömen och 
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den dialog som förs om olika typer av musik i en relativt tydlig diskur-
siv formation, med exempelvis en institutionaliserad utbildning som 
omfattar vissa musikformer men utesluter andra och legitimerade ut-
tolkare av olika musikaliska genrer och stilar (musikrecensenter, -skri-
benter, -forskare, fanzineredaktörer etc). 

Uppfattar man, som Bourdieu (1979/1984 s 19), musik som den 
”rena konstformen par excellence”, som inget säger och inget har att 
säga, framstår den som ren form. Utifrån detta perspektiv kan dess 
innebörd eller innehåll endast bestämmas utommusikaliskt, d v s socialt 
eller kulturellt. Men detta perspektiv reducerar givetvis lätt olika mu-
sikstilars betydelse, innebörd eller mening till deras rent sociala funk-
tioner. 

Det finns mycket som talar för att stilbegreppet har fått en ökad be-
tydelse under de senaste decennierna (se t ex Chambers 1986 s 12 eller 
Miller 1987 s 129). Steve Redhead (1990) påpekar att ”stil” har blivit 
ett kodord i beskrivningar och analyser av såväl den sociala världen 
som olika former av populär- och rockmusik: 

 
For many commentators ”style” became a code word for the 1980s: loosely, 
this has been seen as a triumph of ”form” over ”content”, an emphasis on 
packaging and look, rather than substance and sound. More specifically in pop 
music culture it has been used to designate a moment of dominance, of cultural 
hegemony, by magazines such as (the short-lived) New Sounds, New Styles, 
The Face, i-D or Blitz, as well as graphic designers like Neville Brody; the 
”style-ographers”, as they have been called. (Redhead 1990 s 28) 
 

Musikforskaren Allan Moore (1993 s 170) urskiljer på motsvarande 
sätt hur ”the search for style has become conscious” inom dagens rock- 
och populärmusik. Uppfattningar om stil spelar i dagens samhälle en 
viktig roll inom flera områden och på flera nivåer: i varuproduktion, 
marknadsföring och reklam, i konsumtionen av olika varor, inom det 
estetiska området, och för avgränsningen av olika livsstilar, subkulturer 
och personliga identiteter (Bjurström & Lilliestam 1993). Birmingham-
skolans analyser är dock begränsade framför allt till stilens betydelse 
som kollektiv protest och motstånd.  
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Stil som musikvetenskapligt begrepp 
 

I musikvetenskapliga sammanhang avser man med stil oftast enbart det 
som rör den klingande musiken. Vi kan ta definitionen av begreppet 
”stil” i The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1980 vol 
18 s 316) som typexempel: 

 
A term denoting manner of discourse, mode of expression; more particularly 
the manner in which a work of art is executed. In the discussion of music, 
which is orientated towards relationships rather than meanings, the term raises 
special difficulties; it may be used to denote music characteristic of an 
individual composer, of a period, of a geographical area or centre, or of a 
society or social function. 
 

Enligt den här typen av definitioner handlar det musikaliska stilbegrep-
pet i första hand om hur musiken är organiserad eller uppbyggd hos en 
kompositör, en grupp musiker eller musikskapare som har någonting 
gemensamt (geografiskt ursprung, tradition, generationstillhörighet, 
kulturkrets etc). 

Den italienske musikforskaren Franco Fabbri (1982) har lanserat ett 
synsätt där han skiljer mellan musikalisk stil och genre. Med musik-
alisk stil avser han endast den klingande musiken, medan en genre även 
innefattar musikens sociala och kulturella inramning. Det är uppenbart 
att musikalisk mening inte enbart uppstår ur det som klingar, utan i en 
kontext där det klingande ingår som en del i en större helhet, en 
musikalisk situation eller händelse. Avgränsningen av en musikalisk 
stil kan därför inte enbart utgå från det klingande materialet, även om 
vi rent analytiskt kan använda stilbegreppet för att referera till det 
klingande material som musiken utgör. I praktiken utgår avgränsningar 
eller definitioner av musikaliska stilar alltid – om än i skiftande 
omfattning – från existerande sociala och kulturella avgränsningar. 

Genrebegreppet för, på det sätt som Fabbri använder det, samman 
de musikaliska och sociala aspekterna av stilbegreppet. Begreppet 
”genre” är i denna mening inte möjligt att använda utan referenser till 
både musikaliska och sociala stilelement. Här ska vi därför använda oss 
av Fabbris distinktion mellan musikalisk genre och stil, mot bakgrund 
av att det inte finns några absoluta gränser mellan det musikaliska och 
socio-kulturella: ”If it is accepted that people’s thought processes are 
socially mediated, then it could be said that the basic qualities of 
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different styles of music are likewise socially mediated and so socially 
significant” (Shepherd 1991 s 12). 

Med begreppet ”musikalisk stil” syftar vi precis som Fabbri enbart 
på egenskaper hos den klingande musiken, medan vi med begreppet 
”genre” avser ett fält där det musikaliska och sociala är invävt i var-
andra. Samtidigt är vi medvetna om att begrepp som ”genre”, ”stil”, 
”idiom” och ”form” ofta används som synonyma i musikvetenskapliga 
sammanhang. 

Beteckningen av en musikalisk genre som ett musikaliskt-socialt 
fält uppfattar vi som ett sätt att precisera Fabbris genrebegrepp. Ett fält 
har utsträckning och gränser. I denna mening har en genre såväl en 
musikalisk som social utsträckning. Den innefattar vissa musikaliska 
former, strukturer och uttryckssätt men utesluter andra och är inte-
grerad i vissa sociala sammanhang men inte i andra.  

 
 

Genrer 
 

Genrebeteckningar refererar till en rad olika nivåer. Några fungerar 
som övergripande genrebeteckningar, andra som undergenrer (Berger 
1992; Lilliestam 1993). Rock avgränsas i denna mening som en 
övergripande genre, hårdrock (heavy metal) som en undergenre till den 
förstnämnda men som en övergenre till speed-, trash-, death- eller 
doommetal.  

En musikalisk genre definieras och avgränsas alltid av någon. En 
genre kan förändras, få ett nytt namn, uppgå i eller förenas med en 
annan och härigenom ge upphov till en eller flera nya genrer. Till och 
med genregränser som under lång tid har förefallit vara omöjliga att 
överbrygga kan rivas ned så att en eller flera nya genrer uppstår samtid-
igt som de ursprungliga genrerna lever kvar. Ett av de tydligaste exem-
plen på detta är den fusionsmusik som växte fram fr o m slutet av 
1960-talet, där genregränserna mellan rock och jazz överskreds. Ett 
mer samtida exempel är speed metal, som kan betraktas som en kors-
ning mellan heavy metal och punk. 

Kriterierna för avgränsningen av en musikalisk genre skiftar. Ibland 
får en genre sitt namn efter det geografiska område den har uppstått i, 
som t ex Mersey Beat, Manchester-, Philadelphia- eller Seattlerock. 
Ibland får genrer sina namn efter skivbolag, som t ex Motown soul, 
som går att avgränsa från Atlantic-Stax soul. I andra fall kan genre-
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beteckningen utgå från den livsstil som musiken förknippas med, som t 
ex surfmusik. I ytterligare andra fall kan en genre avgränsas utifrån 
vilka publikgrupper den i huvudsak vänder sig till, som t ex AOR 
(Adult Oriented Rock) eller teeny-bop. 

Tiden spelar en central roll i avgränsningen av olika genrer. I ljuset 
av nya genrer kan äldre få nya namn eller deras innebörd förändras. 
Begreppet ”protopunk” som benämning på en genre är givetvis möjlig 
att använda först efter det att punkrocken avgränsats som en musikalisk 
genre. I tiden efterföljande genrer förändrar ofta bilden eller avgräns-
ningen av de föregående. Till detta kommer att musikaliska genrer, 
precis som materiella objekt, kan symbolisera en speciell epok eller 
tidsperiod. 

Idag myllrar det av genrebeteckningar inom populär- och rock-
musiken, som t ex rock, soul, västkustrock, östkustrock, rap, hiphop, 
funk, reggae, ska, punk, oi, psychabilly, hård rock, heavy metal, speed 
metal, trash metal, deathmetal, doom metal, black metal, Seattlerock, 
grungerock, house, acid house, garage house, techno, bodymusic, folk-
rock, proggmusik, world music, middle-of-the-road, art rock, Man-
chester-rock, synthrock, new age music, svartrock, depprock, glam-
rock, garagerock, disco, 50-talsrock, 60-talsrock, 70-talsrock, rocka-
billy, oldies, AOR (som idag står för Adult Oriented Rock men som på 
1970-talet betydde Album Oriented Rock) etc. 

Idag är också betydligt fler än tidigare involverade i att urskilja och 
definiera olika genrer inom populärmusiken, som t ex skivbolag, 
musiker, konsertarrangörer, skivaffärer, DJ:s, musikrecensenter och 
andra skribenter, olika publikgrupper/fans, musik-, samhällsforskare 
etc. Tillsammans ingår dessa grupper i den diskursiva formation som 
bidrar till att avgränsa olika populärmusikaliska genrer från varandra. 
De etiketter, smakomdömen och avgränsningar som denna diskursiva 
formation använder sig av och ger uttryck åt spelar en avgörande roll 
för genreindelningarna. Detsamma gäller de innebörder som olika 
genrer tillskrivs. 

Avgränsningen av olika musikaliska genrer handlar dels om 
distinktioner mellan olika musikaliska-sociala fält, dels om dialogiska 
former, som lånar drag av varandra, attraherar, replierar (stöder sig på 
eller faller tillbaka på varandra) och repellerar varandra. Därför fram-
tonar en musikalisk genre, precis som genrer inom andra estetiska 
områden, både som en generativ process och en taxonomi: ”Genren le-
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ver i nuet, men minns alltid sitt förflutna, sitt ursprung” (Bachtin 
1963/1991 s 114). 

Tillsammans återspeglar dessa båda sidor två uppfattningar om en 
genre, dels en processinriktad (diakron), dels en statisk (synkron). Väl-
jer vi det diakrona perspektivet framtonar olika genrer mer som gene-
rativa processer, som utvecklar, konsoliderar respektive upplöser olika 
musikaliska-sociala fält. Väljer vi det synkrona perspektivet framtonar 
olika genrer mer som avgränsade musikaliska-sociala fält. Samtidigt 
finns det hela tiden en relation mellan musikaliska genrer och stilar. 
”Där det finns stil finns det genre”, skriver Michail Bachtin (1990 s 
66). Förhållandet mellan en genre och en stil sammanfaller till viss del 
med det mellan det kollektiva och det individuella. En genre uttrycker 
enbart det kollektiva, det gemensamma, en stil däremot både det 
kollektiva och individuella. Därför finns det hela tiden en relation, ett 
samspel, mellan det som vi här har avgränsat som en musikalisk genre 
och stil (jfr Fornäs 1992 s 64ff). Genrer förutsätter stilar och vice versa. 
Samtidigt existerar inte vare sig genrer eller stilar i ett vakuum: 

 
Styles of music do not have an autonomous existence apart from the individual 
exemplars from which they are constituted. Styles are thus formed through 
those exemplars, those individual songs, and the concept of style is properly a 
grouping together of the common pertinent features of like songs, rather than 
an ”abstraction of the essence” of them: style is a virtual quality, which has no 
material existence except in the minds of listeners. (Moore 1993 s 170f) 
 
 

Stilelement och stilmarkörer 
 

Alla element i en stil kan inte tillskrivas samma betydelse. För att mar-
kera detta kommer vi i fortsättningen att skilja mellan stilelement och 
stilmarkörer.  

Med stilelement menar vi ett element, musikaliskt eller annat, som 
fungerar som en komponent i ett mer omfattande stilkoncept. Ett stil-
element kan därför beskrivas som en ”minsta betydelsebärande enhet” 
inom en stil. Med stilmarkör avser vi ett eller flera stilelement som, 
kombinerade med varandra, har en tydlig distinktiv funktion inom en 
mer omfattande stil. Jeans ingår t ex som ett stilelement i ett flertal stil-
ar, men kan endast beskrivas som en stilmarkör i ett fåtal av dem. Sam-
tidigt är det viktigt att framhålla att en stilmarkör inte är en gång för 
alla knuten till en speciell stil: såväl stilelement som stilmarkörer kan 
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föras över, integreras i eller ”plagieras” från en stil till en annan. Detta 
är exempelvis fallet när ett bluessolo på gitarr integreras i en countrylåt 
eller när jazzelement blandas med rock. Även distinktiva drag kan m a 
o ingå i en dialog mellan olika stilar utan att för den skull förlora sina 
distinktiva funktioner. Distinktiva drag kan å andra sidan förvandlas till 
icke-distinktiva, som t ex hippiekulturens långa hår eller reggaens 
speciella off-beat som efter hand har integrerats i flera populärmusi-
kaliska genrer. En stilmarkör kan med den terminologi som vi har 
myntat här m a o förvandlas till ett stilelement och vice versa. Men ofta 
tar detta relativt lång tid i anspråk.  

En stilmarkör som integreras i en annan stil förmedlar alltid ett eko 
av sitt förflutna, precis som en genre alltid ”minns sitt förflutna” 
(Bachtin 1963/1991 s 114). Även om reggaens speciella off-beat nume-
ra ingår i ett flertal populärmusikaliska genrer och härigenom inte läng-
re framstår lika klart distingerande som tidigare, påminner den oss fort-
farande om sitt ursprung. Detta understryker att det är viktigt att upp-
fatta stilar som resultatet av dynamiska processer och att deras inne-
börd med varierande hastighet omvandlas över tid.  

I motsats till ett stilelement förmedlar alltid en stilmarkör associa-
tioner till en helhet, som kan beskrivas som antingen en sammanhäng-
ande stil eller genre. 

När det gäller musikaliska genrer kan man tala om stilelement och 
stilmarkörer inom olika områden och på olika nivåer: 

• klingande musikaliska stilmedel 
• texter och textinnehåll 
• artist- och gruppnamn 
• visuell framtoning (kläder, frisyrer, rörelsemönster, 

 skivomslag, logotyper etc) 
• ritualer och ceremonier kopplade till musiken. 
När det gäller en social eller subkulturell stil kan man på motsva-

rande sätt tala om stilelement och stilmarkörer inom olika områden och 
på olika nivåer: 

• yttre attribut (kläder, frisyrer, tecken och symboler) 
• estetiska och expressiva uttrycksmedel (musik, litteratur,  argot 

[slang], jargong, mimik etc) 
• subkulturens eller stilens namn 
• ritualer och ceremonier (i vilka musik kan ingå). 
Man kan givetvis tänka sig en annan och mer heltäckande uppdel-

ning, såväl av de musikaliska som sociala stilelementen, men den som 
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vi utgår ifrån här är fullt tillräcklig i detta sammanhang. I det följande 
ska vi utgå från de stilelement och stilmarkörer som är knutna till olika 
musikaliska genrer för att försöka blottlägga deras relationer till det 
som vi här har betecknat som sociala och subkulturella stilar.  

 
Klingande musikaliska stilelement och stilmarkörer 

 
När man analyserar klingande musik skiljer man ofta ut olika paramet-
rar och anger relationerna mellan dem. Exempel på sådana parametrar 
är melodik, harmonik, tempo, rytmik, vokalt utförande, klangfärg, 
instrumentering, form, etc. I en del fall kan en av dessa parametrar vara 
distinkt för en stil, men i de flesta fall är det vissa kombinationer av 
parametrar som konstituerar en musikalisk stil. Olika parametrar har 
dessutom olika vikt i olika sammanhang. 

En traditionell analys av funktionsharmoniskt uppbyggd musik (så 
kallad klassisk musik, visor etc) lägger stor vikt vid melodik, harmonik 
och rytmik. Detta är parametrar som kan beskrivas på ett bra sätt med 
hjälp av notskrift. Men när det gäller analys av populärmusik och folk-
musik är ofta parametrar som den totala ljudbilden, uppförandesätt, 
klangfärg och vokalstil viktigare, men betydligt svårare att beskriva 
med den traditionella musikvetenskapliga terminologin. Dessa aspekter 
kan sammanfattas med beteckningen sound. Sound kan definieras som: 
”...den totala ljudbilden, innefattande instrumentering, spelsätt, 
röstklang och sångsätt, rytmmarkering, harmonisk satsfraktur, akustisk 
helhetsbild, instrumentens balans i förhållande till varandra osv” 
(Lilliestam 1984 s 77, 1988 s 16). 

Ett sound är ofta knutet till ett skivbolag, en ort eller en region, 
vilket återspeglar sig i beteckningar som Liverpool-sound, Philadel-
phia-sound, Motown-sound eller ECM-sound. Men begreppet kan ock-
så kopplas till en musikers speciella sätt att spela, vilket är avhängigt bl 
a de motiv (licks) han eller hon använder, klang i instrumentet, an-
slagsteknik etc (Lilliestam 1988 s 16). Ibland används begreppet 
”sound” nästan synonymt med stilbegreppet, men här väljer vi att 
betrakta sound som ett element i en musikalisk stil. 

Även om sound är svåra både att beskriva och att analysera i ord, 
fungerar de som en oerhört viktig distingerande faktor som är lätt att 
uppfatta. Vissa sound fungerar m a o som mycket markanta stilmarkör-
er. Bland dem kan nämnas gitarrsound, sångstil och komprytmer. 
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Andra element, som t ex ackordföljder, är i sig oftast inte nog för att 
markera en musikalisk stil. 

Vissa musikaliska stilar innehåller mycket distinkta stereotyper 
som är lätta att urskilja. Detta vittnar exempelvis de förprogrammerade 
rytmiska kompmönster (s k pre-sets) om som förekommer på vissa 
synthesizers. Kompmönster som ”reggae”, ”bossa”, ”slow rock” eller 
”disco” framträder på detta sätt som tydliga stilmarkörer. 

Att aspekter som t ex sound, sångstil och komprytmer ingår som 
viktiga element i avgränsningen av olika musikaliska stilar framgår av 
att samma låt eller musikaliska grundmaterial kan framföras på helt 
olika sätt. Vad är det exempelvis som gör att ”All Along the Watch-
tower” har olika stil när den framförs av Bob Dylan respektive Jimi 
Hendrix? Det som är gemensamt för Dylans och Hendrix’ inspelning 
av låten är sångmelodin (enkel och formelartad med utrymme för varia-
tioner), harmoniken och texten. Inget av dessa element kan betraktas 
som distinkta för en speciell stil. De viktiga stilskiljande elementen 
utgörs av instrumenteringen (akustisk gitarr, munspel, elbas och trum-
mor respektive 12-strängad akustisk gitarr, elgitarr med wah-wah och 
slide, elbas, trummor och tamburin), den grundläggande rytm-
karaktären (”grooven”) och det akustiska rummet i inspelningen 
(Dylans sound är torrt och enkelt, medan Hendrix’ har mycket efter-
klang och rymd). Dylan låter som om han sjunger hemma i vardags-
rummet, hans röst låter nära och angelägen, kompet är diskret och neu-
tralt. Hendrix’ version är tvärtom en avancerad studioprodukt. De av-
görande stilskillnaderna ligger alltså till största delen i soundet. 

 
Den verbala dimensionen – texter och namn 

 
Textens betydelse i musiken ligger på flera olika plan. Den semantiska 
betydelsen är viktig inom vissa stilar, medan framförandet av texten är 
viktigare inom andra. Men i många fall sammanfaller dessa aspekter, t 
ex hos en grupp som Sex Pistols där både Johnny Rottens speciella sätt 
att sjunga och textinnehållet kan beskrivas som stilskiljande och 
genreavgränsande. 

De ämnen som behandlas i texterna, liksom enskilda stavelser eller 
ord, kan på motsvarande sätt markera gränserna mellan olika musika-
liska genrer. Uttrycket ”No Future” (från Sex Pistols ”God Save The 
Queen”) förvandlades exempelvis snabbt till en slogan eller symbol för 
punken. På ett mer sammansatt plan fungerar texter om ondska, död, 
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ockulta och religiösa anspelningar och symboler som ett känneteck-
nande drag inom olika undergenrer till heavy metal. Däremot fungerar 
knappast texter om kärlek särskiljande mellan olika genrer eftersom 
detta tema är så oerhört vanligt inom populärmusiken. Genregränserna 
bestäms i detta fall inte av ämnesinnehållet, utan snarare av hur 
kärleken skildras (jfr Bjurström 1983 och Björnberg 1987). 

Artist- och bandnamn bidrar precis som textinnehåll, fraser och en-
skilda ord till att markera gränser mellan olika genrer. När vi hör att ett 
artistnamn är en kombination av förnamn, som Sven-Ingvars eller 
Thor-Erics, vet vi att det rör sig om ett svenskt dansband. På mot-
svarande sätt anar vi att det döljer sig en jazzensemble bakom namn 
som Lars Janssons Trio eller Benny Goodman sextett. Namn på arti-
ster, ensembler eller band är ofta typiska för en genre och ofta också 
tidsbundna. Namnen skvallrar alltså om vilken musik artisten, bandet 
eller ensemblen spelar och vilken tidsepok denna tillhör. Genom att 
artist- och bandnamn i vissa fall fungerar som stilmarkörer bidrar de till 
att dra upp gränser mellan olika genrer. 

De första rockartisterna under 1950-talet lanserades i de flesta fall 
med sångarens eller bandledarens namn kombinerat med kompgrup-
pens, som t ex Buddy Holly and the Crickets eller Bill Haley and his 
Comets. När de engelska popbanden fick sitt genombrott 1963-64 var 
deras namn ofta korta, som t ex Beatles, Hollies, Searchers eller Kinks. 
Med några få undantag, som t ex Gerry and The Pacemakers och Billy 
J Kramer and The Dakotas, underströk namnen bandens kollektiva 
framtoning. Många av de band som räknades till den engelska rhythm 
& bluesvågen tog sina namn efter blueslåtar, som t ex Pretty Things 
(efter en låt med samma namn av Bo Diddley) och Rolling Stones 
(efter Muddy Waters ”I’m A Rolling Stone”). Andra grupper hade 
namn utan tydlig referens, som t ex Animals, The Who, Them och The 
Band, men som tydligt framhävde gruppen, inte någon enskild 
förgrundsgestalt. 

Det sena 60-talets psykedeliska band hade mer komplexa namn 
som ofta var citat eller ordlekar, t ex Jefferson Airplane, Grateful Dead, 
Pink Floyd, Big Brother and the Holding Company och Quicksilver 
Messenger Service. Denna tradition levde kvar bland 1970-talets 
svenska proggband med namn som Samla Mammas Manna, Elda med 
höns, Fläsket brinner och Älgarnas Trädgård. Punkbanden från 1970-
talet tog däremot namn som knöt an till våld, sex, tabubelagda ord, 
avvikelser, alienation, utanförskap eller något annat som provocerade 
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god ton och smak, t ex The Damned, Stranglers, Dead Kennedys, The 
Dead Boys, Johnny and The Self Abusers. Här i Sverige kunde banden 
heta Grisen skriker, Tatuerade Snutkukar eller Urin. Med punken kom 
också de artificiella artistnamnen tillbaka, men i en ny variant. 
Artistnamn som Johnny Rotten, Sid Vicious, Rat Scabies, Poly Styrene, 
Peter Puders och Ronny Jotten (trummis i Kai Martin & Stick) 
framstod i motsats till dem från 1950-och 60-talen, som t ex Buddy 
Holly, Cliff Richard eller Bob Dylan, inte som ”riktiga” namn. 

De band som representerade Manchesterrocken under 1980-talet 
knöt i sina bandnamn ofta an till anonymitet, alienation, ironi, populär-
kultur eller sextiotalets psykedeliska band, som t ex The Smiths, Happy 
Mondays, Stone Roses och Coronation Street. Nya namn som blev 
vanliga under 1980-talet var meningar som Frankie Goes To Hol-
lywood och Johnny Hates Jazz eller bara initialer, som t ex KLF, REM, 
WASP. En del av dessa namn fungerar närmast som logotyper, som t 
ex ZZ Top, medan andra är spel med beteckningar eller innebörder, 
som t ex WASP, ett bandnamn som inbjuder till ett flertal tolkningar 
(”We Are Satans People”, ”wasp” [geting] eller ”White Anglo-Saxon 
Protestant”). 

 
Visuell framtoning, ritualer och ceremonier 

 
En artists eller ett bands visuella framtoning, t ex utseende, klädsel, fri-
syrer, skivomslag och eventuella logotyper, är en av de tydligaste 
genremarkeringarna och samtidigt den dimension som har mest direkta 
kopplingar till olika subkulturer eller sociala stilar. Den visuella fram-
toningen ingår ofta tillsammans med musiken som ett element i de 
ritualer eller ceremonier som är direkt knutna till musikframföranden 
eller konserter. Här behöver vi endast tänka på företeelser som head-
banging och stage diving, som båda har såväl en fysisk som visuell 
innebörd och som båda närmast förutsätter en viss musik, volymnivå 
och ett särskilt konsertsammanhang. De danser som har varit och är 
knutna till olika populärmusikaliska genrer, som t ex twist, shake, pogo 
och breakdance, fungerar givetvis också som ett viktigt drag i deras 
visuella framtoning. Konserter ingår ofta i en subkulturell grupps 
ritualer och ceremonier. På motsvarande sätt kan houseparties och rave 
betraktas som rituella händelser eller ceremonier, liksom s k jam (fester 
eller konserter) inom hiphopkulturen.  
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Musikframföranden rymmer alltid rituella och ceremoniella aspek-
ter som bidrar till att definiera själva konsertformen och markerar skil-
lnaderna mellan olika genrer. De ritualer och cermonier som är knutna 
till olika musikgenrers konsertformer kan därför lämpligast beskrivas 
som gränser för olika musikaliska-sociala fält, men man finner också 
en rad bryggor och gemensamma nämnare mellan dem. Headbanging 
hör (än så länge) i huvudsak hemma på hårdrockkonserter medan 
exempelvis inropningar ingår som ett moment i de flesta konserter 
oavsett vilken genre det rör sig om.  

Ett beteende som är allmänt förekommande på konserter men som 
antar olika former är applåder. Vid en symfonikonsert är det kutym att 
applåder och bifall sparas till efter framförandet, medan det tvärtom är 
regel att applådera och visa sitt bifall mitt i en låt efter ett bra solo på 
en jazzkonsert. Vid en rockkonsert är det vanligt att publiken står upp i 
bänkarna, klappar händerna och ljudligt ger sitt bifall. När det kommer 
en ballad tar publiken fram cigarettändarna. Överlag uppfattas en tyst 
och stilla publik, som inte aktivt deltar i vad som utspelar sig på 
scenen, som ett fiasko vid en rockkonsert. Vid en konsert med en s k 
singer-songwriter är dock lyssnandet ofta koncentrerat och stämningen 
kan påminna om den vid en symfonikonsert. 

Artisternas rörelsemönster är oftast kopplat till publikens. Här finns 
hela skalan från stillasittande trubadurer (singer-songwriters) till 
headbangande speed- och trashmetalband. Vid en konsert har ofta 
artister och publik samma visuella framtoning, klädsel, frisyrer och 
utseende. Men graden av överensstämmelse kan givetvis variera. Under 
1960-talets hippie- och Woodstockera förenades ofta artisternas och 
publikens visuella framtoning närmast totalt, liksom under punkeran 
under den andra hälften av 1970-talet. Kopplingarna mellan artisternas 
och publikens visuella framtoning är också starka inom dagens 
undergenrer till heavy metal, liksom inom hiphopkulturen.  

Inom ett flertal populärmusikaliska genrer byggs artisternas visuel-
la image också upp med hjälp av motiv på skivomslag och logotyper. 
Till de verkligt medvetna visuella imagebyggarna hör de band som har 
skapat sina egna logotyper, som t ex ZZ Top, Yes eller AC/DC, eller 
utformat sina skivomslag med hjälp av en speciell visuell estetik, som t 
ex Gentle Giant, Iron Maiden och Megadeth. Fram t o m början av 
1960-talet saknade skivomslag ofta bilder eller också porträtterades ar-
tisterna på dem endast med hjälp av ett fotografi. Under 1960-och 70-
talen skedde emellertid en utveckling mot allt mer ambitiösa och estet-
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iskt genomtänkta omslag (Thorgerson & Dean 1977; Sörensen & Bo-
ström 1991). Därifrån utvecklades under 1970-talet t ex symfoni-
rockens ”konstnärliga” omslag, ofta med flera text- och bildbilagor, till 
mycket genretypiska företeelser. En kontrast till detta var punkbandens 
omslag, som t ex Sex Pistols omslag till Never Mind The Bollocks – 
Here’s The Sex Pistols, vilket bestod av bokstäver klippta ur en tidning 
och ihopplockade som i ett utpressningsbrev. Fr o m 1980-talet har 
musikvideon alltmer övertagit funktionen som det dominerande 
visuella mediet inom de flesta populärmusikaliska genrer. Där vävs 
visuella och musikaliska genregränser in i varandra på ett tydligare och 
mer medvetet sätt än tidigare. 

Efter punken har s k fanzines kommit att spela en allt viktigare roll 
både för den visuella framtoningen och de diskurser som utvecklas 
kring olika populärmusikaliska genrer. Samtidigt bidrar fanzines till att 
konsolidera olika subkulturer: ”it gives the subculture an objectivity, an 
ability to define itself to itself...” (Weinstein 1991 s 179). Det kan 
iakttas alltifrån punkens Sniffin’ Glue, i vars första nummer det 
deklarerades att den var ”For punks”, till heavy metalgenrens Kerrang!, 
Metal Force och Metal Hammer. 

 
 

Hårdrock och hiphop 
 

Utifrån den relativt kortfattade beskrivningen av de dimensioner som 
ingår i avgränsningen av en musikalisk genre, d v s de musikaliska, 
verbala (språkliga), visuella, rituella och ceremoniella, ska vi nu för-
söka analysera kopplingarna mellan de musikaliska och sociala ele-
menten i två stilar: hårdrock och hiphop. Båda dessa stilar kan beskriv-
as som musikaliskt baserade subkulturer, med tydliga kopplingar till 
olika musikaliska genrer. För närvarande hör de till de sociala stilar 
som är mest spridda bland svenska ungdomar (se t ex Johansson & 
Miegel 1992; Bjurström 1993). 

Hårdrockens respektive hiphopens musikaliska rötter återfinns i 
genrer som i huvudsak utvecklades under 1960- och 70-talen. I hård-
rockens fall rör det sig framför allt om den bluesrock som utvecklades i 
England under 1960-talet och den psykedeliska acidrock som utveck-
lades under samma decennium. Men influenserna har efter hand också 
kommit från andra håll, som t ex den klassiska musiken (se t ex Walser 
1992 och Moore 1993 s 129ff). Motsvarande föregångare till hiphopen 
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representeras framför allt av 1960-talets amerikanska soulmusik, 70-
talets funk och den jamaicanska reggaen – genrer och stilar som 
samtliga har en etnisk prägel och sina rötter i det afroamerikanska eller 
afrokaribiska musikarvet. Samtidigt var influenserna från europeisk 
synthrock och disco tydliga redan i den tidiga hiphopmusiken. 
Amerikansk blues och rhythm & blues kan emellertid beskrivas som en 
musikalisk förtext både till hårdrocken och hiphopen.  

Den tidiga hårdrocken baserades i huvudsak på gitarriff, medan den 
tidiga hiphopen framför allt utgick från funkens rytmmönster, som med 
hjälp av scratchtekniken gavs karaktären av ett utpräglat s k break beat 
(en malande rytm markerad av bas, tunga trummor, percussion och 
andra rytminstrument). Medan hårdrocken primärt utvecklades genom 
att konsolidera den engelska bluesrockens och den psykedeliska 
acidrockens form och stil, kännetecknas hiphopens tidiga utveckling 
tvärtom av en utpräglad eklekticism. Rytmik och harmonik från soul, 
funk och reggae förenades i hiphopmusiken med inslag från gammal 
gitarrpop, filmmusik, synthrock och t o m hårdrock. Eklekticismen kan 
delvis förklaras av att de första hiphopartisterna var DJ:s som använde 
s k sound eller beat systems (mobila musikanläggningar) för att lägga 
ett rytmiskt-harmoniskt mönster till sin pratsång (rap) och sina 
scratcheffekter. Hiphopens utveckling som musikgenre kännetecknas 
av att den står i ett utpräglat dialogiskt förhållande till andra, både före-
gående och samtida, genrer. Hårdrockens tidiga utveckling, från slutet 
av 1960- fram till mitten av 1970-talet kännetecknas tvärtom av att den 
successivt avskärmat sig från andra genrer och utvecklat sina särdrag: 
volymen, det musikaliska skelett som byggdes upp kring gitarriffen, 
gitarrdistortionen, det tunga bas och trumspelet, sångsättet med höga 
mansröster, vibrato på längre toner etc. Tillsammans med instrumente-
ringen, sång, gitarrer, bas och trummor, lade dessa faktorer grunden till 
det speciella heavy metal-soundet, som fungerade som en relativt tydlig 
musikalisk stilmarkör. På motsvarande sätt hade hiphopmusiken under 
övergången från 1970- till 80-talet utvecklats till en distinkt om än i 
grunden eklektisk musikstil, där rapsången och scratchtekniken 
fungerade som stilmarkörer samtidigt som rytmmönstren och den 
relativt enkla harmoniken betonade släktskapen med såväl soul- och 
funkmusiken som reggaen. 

Hårdrockens avskärmning mot andra genrer bröts när engelska 
heavy metalband började influeras av punken mot slutet av 1970-talet i 
den s k nya brittiska metalvågen (the New Wave of British Metal). 
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Dialogen mellan heavy metal och punk gav då upphov till speed metal, 
vars mest särpräglade drag i förhållande till den överordnade metalgen-
ren var tempot, sången och nedtonandet av de markerade gitarriffen. 
Tempot ”speedades” upp, sången blev mer rå och mindre ”skolad”, 
längre toner sjöngs utan vibrato och gitarriffen ersattes av snabba 
ackordväxlingar. Under de senaste tio åren har en rad undergenrer, som 
t ex trash-, doom- och deathmetal, på olika sätt fördjupat detta brott i 
heavy metalmusikens utveckling. Vissa nya stilelement, som t ex den 
gutturala sången inom deathmetalgenren, står till och med i uppenbar 
motsats till den tidiga hårdrocken från 1970-talet.  

Varken hårdrock eller hiphop kan längre ses som homogena genrer. 
De har förgrenat sig i en rad undergenrer, i vissa fall med tydliga 
kopplingar till olika subkulturer. De har också befruktats av och be-
fruktat andra musikaliska genrer. Inte minst har gränserna mellan just 
hårdrock och hiphop överskridits, såväl av artister som publik. 

 
Verbal dimension 

 
Såväl hårdrock som hiphop innehåller särskiljande verbala element. 
Redan namnen på hiphop- respektive metalgrupper skiljer sig klart från 
varandra. Namn som MC Breeze, MC Chase, MC Coolie, Kool DJ 
Here, Kool Gee Rap & DJ Polo, Ice MC, Grandmaster Slice eller Def 
Duo avslöjar genast att det rör sig om hiphopartister. Bokstavskombi-
nationen MC (Master of Ceremonies eller mike chanter, d v s en person 
som sjunger rap) liksom orden ”Def” (hyllad eller respekterad) respek-
tive ”Grandmaster” (rappare med hög status) fungerar i detta samman-
hang som oerhört effektiva verbala stilmarkörer.  

På motsvarande sätt är bandnamn som Slayer, Megadeth, Metalli-
ca, Entombed, Morbid Angel och Judas Priest kodord för olika metal-
genrer. Spännvidden på vilka namn som är ”passande” är dock relativt 
stor inom bägge genrerna. Namnen rör sig inom associativa fält, där 
vissa bokstavskombinationer och ord förmedlar mycket starka associa-
tioner till genren i fråga. På detta sätt går det att urskilja en distinktiv 
kärna i hiphop- respektive hårdrockbandens namn. 

Hårdrockbandens namn vetter på detta sätt mot ett fält som förmed-
lar associationer till själva musiken (t ex Metallica), till död, våld och 
tortyrredskap (t ex Entombed, Megadeth, Morbid Angel, Iron Maiden, 
Slayer, Suicidal Tendencies), civilisationens undergång (t ex Nuclear 
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Assault) eller religiösa och mytologiska föreställningar (t ex Judas 
Priest och Black Sabbath).  

Hiphopartisternas och gruppernas namn ger motsvarande associa-
tioner till själva musiken (t ex Cut Master MC, Bomb The Bass, Tech-
notronic, Funk Machine och Beat System), det afrikanska eller afro-
amerikanska ursprunget (t ex Jungle Brothers och Basic Black, Queen 
Kenya eller Afrika Bambaataa and The Cosmic Force), eller samman-
hållning, alltifrån det lokala till det globala ”gänget”, (som t ex The 
Sugarhill Gang, The House Crew, The Boyz och A Tribe Called 
Quest), ghettolivet (t ex Geto Boys), stolhet (t ex Positively Black) eller 
en cool inställning till omvärlden, som i hiphopslangen ofta betecknas 
som ”ice” (t ex Ice-Cube).  

Det associativa fält som avspeglar sig i artist- och bandnamnen 
återspeglar sig också på en rad andra verbala nivåer. CD- och LP-titlar 
som This Be the Def Beat, Let the Rhythm Hit’ Em, In the Ghetto eller 
Black to Reality för med skiftande styrka associationerna till det 
verbala fält som är knutet till hiphopmusiken. På motsvarande sätt för 
CD- och LP-titlar som Countdown to Extinction, Metal Heart, The 
Number of the Beast och Reign in Blood tankarna till det fält som är 
knutet till olika metalgenrer. Texter som dem till Jungle Brothers 
”Acknowledge Your Own History” eller ”Tribe Vibes” ger på samma 
sätt som dem till Megadeths ”Architecture of Aggression” eller ”Ashes 
in Your Mouth” associationer till den verbala kärnan inom respektive 
genrer. De verbala fält som är knutna till hiphop- respektive 
metalgenrerna hämtar dock inspiration från olika håll.  

Medan det inom hiphopen har utvecklats en egen slang, som byg-
ger på den svarta amerikanska ghettoslangen, hämtar hårdrocken sin 
terminologi i huvudsak från religiösa och mytologiska källor (t ex 
Uppenbarelseboken), litterära och filmiska skräckgenrer, science fic-
tion, traditionella dionysiska teman och machoinriktade kärleksteman. 

  
Visuell dimension och ritualer 

 
De visuella aspekterna av hiphop- och metalgenrerna innefattar ett brett 
spektrum: artisternas utseende (klädstil, frisyrer etc), deras logotyper, 
CD- och LP-omslag, fotografier i musikpress och fanzines, totala 
framtoning (image) och koreografi på konserter och musik-videor. 
Användningen av logotyper har blivit något av ett varumärke för 
hårdrockband. De fungerar både som signum för enskilda band och 
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bidrar genom sin gemensamma estetiska framtoning och form till att 
avgränsa olika metalgenrer. Samtidigt förmedlar logotyperna ofta en 
symbolisk innebörd som överensstämmer med det musikaliska och 
verbala fält som är knutet till dessa genrer. Blixtsymbolen i AC/DC:s 
logotyp förmedlar exempelvis associationer till ström och energi, som 
kan betraktas som en symbol för metalmusikens kraft och styrka. 
Logotyperna återfinns också ofta tillsammans med mytologiska motiv 
på T-shirts, vilket ytterligare förstärker kopplingarna till det verbala 
fältet. T o m de färger, svart och rött, som används framför andra, 
förmedlar och förstärker de symboliska kopplingarna mellan musiken, 
det verbala och visuella. På motsvarande sätt förmedlar ofta musik-
videor med metalband en bildligt talat ”mörk” stämning. 

Hiphopens visuella framtoning skiljer sig ganska radikalt från hård-
rockens olika genrer. Den typiska scenen för en musikvideo med hip-
hopmusik är amerikanska storstads- och ghettomiljöer. Hiphopens kop-
plingar till dans och graffiti förmedlar också en annorlunda visuell ram 
än den kring hårdrocken (där dans så gott som aldrig förekommer i 
musikvideor). Visuellt återspeglar hiphopen på detta sätt ett annat 
kroppsligt förhållningssätt än metalgenrerna. Detta återspeglas indirekt 
också i de filmer hiphop respektive olika metalgenrer har använts i. 
Spike Lees film Do the Right Thing – som inleds med Public Enemys 
”Fight the Power” – och John Singletons Boyz-n-the-Hood, där 
soundtracket består av hiphopmusik binder ihop den musikaliska 
genren med ett visuellt-verbalt fält. Hårdrockmusik har använts framför 
allt i skräck- och horrorfilmer, ibland på ett medvetet sätt kopplat direkt 
till de föreställningar som kretsar kring heavy metalmusiken, som i 
Trick or Treat (Tysta blodiga natt) från 1987. 

De ritualer och ceremonier som ringar in en hårdrockkonsert resp-
ektive ett hiphopjam skiljer sig också tydligt från varandra. Deena 
Weinstein (1991 s 205) beskriver hårdrockkonserter på följande sätt: 

 
The concert is more than a voyeuristic spectacle for the heavy metal audience, 
which is in great part self-prepared and participatory. It is prepared to have 
specific emotional experiences, to affirm itself as a subculture through ritual 
activity, and, finally, to celebrate the music and its bearers as a celebration of 
itself as a subculture. The audience is a co-constitutor of the events that will 
unfold in the concert.  

 
Några av de ritualer som ingår i hårdrockarnas beteenden och rörelse-
mönster framstår som relativt starka stilmarkörer; det gäller t ex stage-
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diving, som lånats från punken, och headbanging. Men de funktioner 
som Weinstein tar upp torde vara gemensamma för en rad populär-
musikaliska genrer med kopplingar till olika subkulturer. Artisternas 
och publikens beteende, ritualer och ceremonier skiljer sig dock åt och 
förmedlar på detta sätt olika innebörder. Både på hiphop- och 
hårdrockkonserter rör publiken kroppen men på ganska olika sätt. Trots 
att rörelserna förefaller spontana ingår de flesta av dem i olika rituella 
och ceremoniella mönster. Till skillnad från hiphoppubliken sträcker 
metalpubliken ofta ut händerna i luften och stampar med fötterna i mer 
eller mindre aggressiva rörelser. Hiphoppubliken lyssnar på ett mer 
avslappnat (coolt) sätt, svänger kroppen i takt till musiken och lyssnar 
också i de flesta fall mer koncentrerat på det verbala innehållet i 
musiken. I många fall förekommer det också att delar av publiken 
dansar (t ex breakdans).  

 
 

Genrer och subkulturer 
 

Tillsammans bidrar de dimensioner som vi har berört ovan till att av-
gränsa olika varianter av hiphop respektive heavy metal, eller hårdrock. 
Genreavgränsningarna är m a o uppbyggda av musikaliska, verbala, 
visuella och rituella stilelement. En del av dessa element fungerar som 
stilmarkörer, medan andra ingår som mer eller mindre viktiga element i 
stilen utan att ha någon tydlig särskiljande funktion. Den blues-
harmonik som den tidiga hårdrocken byggde på kan exempelvis inte 
beskrivas som en stilmarkör även om den i början spelade en viktig roll 
för hela musikstilen och genrens utveckling. På motsvarande sätt kan 
soul- och funkmusiken beskrivas som viktiga stilelement i hip-
hopmusiken, men knappast som stilmarkörer vilket däremot rapsången 
och scratchtekniken kan sägas vara. 

Den fråga vi bör ställa oss efter denna genomgång av de dimensio-
ner som tillsammans bygger upp en populärmusikalisk genre, är i 
vilken utsträckning de ger uttryck för en sammanhängande logik, inne-
börd eller mening. Hiphopens stilelement förmedlar associationer till 
ett relativt klart angivet tids- och rumssammanhang – både i sin musik-
aliska grund, sin verbala och visuella framtoning, och i de ritualer som 
är knutna till konserter och musikframträdanden förankrar den sig i 
amerikanska storstads- och ghettomiljöer och afroamerikanska 
traditioner. Hårdrocken alluderar i sin musikaliska och visuella 
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framtoning på en helt annan tidslig och rumslig dimension: den gotiska 
skräckgenren, en – i likhet med musiken – euroamerikansk tradition, 
där det går att finna rötterna till dess visuella framtoning (jfr Grixti 
1989 s 14ff).  

Inom både hiphop och hårdrock vävs musikaliska, verbala, visuella 
och rituella stilelement in i varandra och bildar sammanhängande 
helheter. I denna process korsar och lånar musikaliska, litterära, filmis-
ka och andra genrer samtidigt drag av varandra. Det som utifrån denna 
utgångspunkt framträder som hiphop respektive heavy metal kan 
närmast beskrivas som ”a coded distillation of a complex of cultural 
factors” (Middleton 1990 s 148). Föreligger därmed en homologi (en 
sammanhängande logik eller strukturell likhet) mellan de musikaliska, 
litterära, visuella och andra uttrycksformer som hiphop- respektive 
hårdrockgenrerna använder sig av? Homologa relationer av den här 
typen är knappast möjliga att urskilja utan referenser till den diskursiva 
formation som omger genrerna eller uttrycksformerna.  

De betydelser som tillskrivs olika estetiska uttryck, stilar och gen-
rer uppstår i en ständig diskussion om tolkningen av dem. Den gotiska 
skräckfiktionens figurer intar exempelvis ofta samma utanförstående 
position i förhållande till samhället (eller rättare sagt mänskligheten) 
som olika metalgenrer i hårdrockdiskursen. På motsvarande sätt går det 
att dra en parallell mellan de gotiska skräckfigurernas energi och 
styrka, som både de själva och samhället försöker (men inte alltid 
lyckas) kontrollera, och hårdrockens mäktiga och energiladdade sound, 
”power chords” (energiackord) och aggressiva utspel. De rituella 
mönster som är knutna till metalkonserter, som stagediving och head-
banging, utgör ytterligare exempel på energi som frigörs i kontrollerad 
kroppslig utlevelse. Många av de stiluttryck som används inom 
metalgenrerna förefaller alltså vara möjliga att föra tillbaka till en logik 
som är uppbyggd kring temana utanförskap, kraft, styrka och fri-
görande av energi under kontrollerade (men i många fall, som t ex vid 
stagediving, farliga eller spänningsladdade) former. På motsvarande 
sätt går det att spåra en sammanhängande logik bakom hiphopens 
musikaliska, verbala, visuella och rituella dimensioner, som kan sam-
manfattas med formeln förtryck-sammanhållning-motstånd-frigörelse.  

Givetvis går det att fördjupa och utvidga analysen av de homologa 
relationerna mellan hiphop- respektive metalgenrernas olika dimen-
sioner, men vi vill istället fästa uppmärksamheten på att det i respektive 
genre också föreligger heterologa relationer. Till viss del återspeglar 
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dessa heterologier den andra sidan av det homologa myntet. Döds-
symboliken inom olika metalgenrer står exempelvis i motsättning till 
den energi som frigörs i musiken och som ingår i den gotiska skräck-
fiktionen (enligt logiken död = tömd på energi). På motsvarande sätt är 
den sammanhållning som hiphopen på olika sätt ger uttryck åt fylld av 
inre motsättningar, genom att den i de flesta fall utesluter kvinnor. Men 
utgör dessa motsättningar heterologier? Inte nödvändigtvis. Hetero-
logier kan inte på ett enkelt sätt likställas med eller sammanblandas 
med motsatser eller motsättningar. På samma sätt som punken, i 
Hebdiges tolkning, kan sägas ha tematiserat motsättningen kaos-
ordning, ger hårdrockens tematisering av kraft, styrka, energi och död 
uttryck åt en – fullt logisk – motsättning. Med hjälp av denna 
motsättning kan t ex en ”död” (d v s i grund och botten kraftlös) civili-
sation på ett fullt logiskt sätt uppfattas som motsatsen till den kraft och 
energi som olika metalgenrer ger uttryck åt. Alla de motsättningar som 
en stil ger uttryck åt kan därför inte betraktas som heterologier. För att 
det ska föreligga en heterologi krävs det ett (mer eller mindre markerat) 
brott med den inre överensstämmelse eller samlande logik som en stil 
ger uttryck åt. Den markerade motsättningen mellan t ex manligt och 
kvinnligt (machoidealet kontra kvinnan som sexualobjekt) inom 
hårdrocken kan därför inte betraktas som en heterologi, medan däremot 
den androgyna image som ett flertal metalgrupper har lagt sig till med 
framtonar som en heterologi genom att den utmanar den inre logiken i 
denna motsättning. 

Som dessa exempel visar kan sökandet efter homologier och hete-
rologier ofta fördjupa analysen av relationerna mellan de dimensioner 
som tillsammans bestämmer uppfattningen om olika musikaliska gen-
rer. Endast genom att samtidigt fästa blicken på det logiskt samstäm-
miga och motsägande kan vi ge en mer dynamisk och utförlig bild av 
en musikalisk genre eller social stil. 

 
Selektion, smak och stilisering 

 
Nästa steg i analysen av olika metal- och hiphopgenrer är att knyta dem 
till olika sociala eller subkulturella stilar. Som vi konstaterade i inled-
ningen markerar redan en stils eller subkulturs ”namn” kopplingarna 
till olika musikaliska genrer. Med metalgenrens förgrening i en rad 
undergenrer har det också skett en differentiering mellan olika metal-
stilar inom ungdomskategorin, i form av t ex ”speedare”, ”trashare”, 
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”deathmetalare” och ”vanliga” hårdrockare. En lika tydlig dif-
ferentiering förefaller dock inte ha skett inom hiphopkulturen.  

Relationen mellan en social eller subkulturell stil och en musikalisk 
genre kan befästas på olika sätt och fångas in med begrepp som selek-
tion, smak och stilisering. Stilisering kan betraktas som en överordnad 
kategori, som innefattar fler moment men som alltid rymmer dels en 
selektion av vissa kulturella artefakter och dels olika uttryck för 
smakpreferenser. Selektion och smakpreferenser ingår alltså med 
nödvändighet i en stiliseringsprocess. Däremot kan det föreligga selek-
tion och smak utan att detta samtidigt manifesteras i stilisering.  

Stilisering innebär i detta sammanhang att inslag från en musikalisk 
genre bearbetas och integreras tillsammans med en rad andra stilele-
ment i en sammanhängande stil. Selektion, smak och stilisering kan ut-
ifrån detta beskrivas som det ”kitt” som med olika styrka binder sam-
man en social stil med en musikalisk genre.  

Birminghamskolans analyser av olika subkulturer ger lätt intryck 
av att stiliseringen sker vid ett bestämt tillfälle, ”the moment of stylistic 
creation” (Clarke 1976 s 177). Härigenom förstärks ytterligare den 
statiska slagsidan i Birminghamskolans analyser. Stilisering bör snarare 
beskrivas som en process där vissa drag i en stil stegvis modifieras och 
omvandlas. Sociala stilar befinner sig lika lite som musikaliska genrer i 
ett helt statiskt tillstånd. 

Stiliseringen kan betraktas som en nödvändig förutsättning för att 
det ska vara möjligt att urskilja homologier, men även heterologier, 
mellan en sammanhängande subkulturell stil och medlemmarnas socia-
la positioner, värderingar, situation i skolan, livserfarenheter eller psy-
kiska egenskaper. Utifrån denna utgångspunkt är det ganska lätt att ur-
skilja hur ”speedare”, ”trashare” och ”deathmetallare” kan betraktas 
som homologa med speciella klasspositioner eller känslan av att befin-
na sig i en marginaliserad eller underordnad position i skolan. På mot-
svarande sätt kan hiphopstilen i dess olika varianter uppfattas som ett 
uttryck för olika etniska positioner, men också som en önskan om att 
överskrida dem. Analyser av den här typen behöver givetvis beläggas 
empiriskt, vilket det tyvärr inte finns möjlighet att göra här.  

Till viss del handlar en analys av den här typen om att belysa en 
sammanhängande stil från olika utgångspunkter och perspektiv. När det 
gäller tolkningar av stil i uttryck som musik räcker det inte med en 
analys av musikens byggstenar för att förstå vad musiken signalerar 
eller betyder. Analysen för med nödvändighet över till de sammanhang 
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där musiken förekommer och som vi här har kallat för genrer som kan 
beskrivas som dynamiska musikaliska-sociala fält. Lite förenklat kan 
man säga att fälten är uppbyggda av en rad stilelement och stil-
markörer, såväl sociala som musikaliska, som binder samman kollek-
tiva och individuella uttryck med varandra.  

När Hebdige argumenterade för att vi med punken stod på tröskeln 
till stilens kollaps som meningsbärande system var det de fasta och fix-
erade betydelserna han åsyftade. Till viss del kan hans slutsats i detta 
avseende tolkas som en reaktion mot Birminghamskolans relativt stat-
iska stilanalyser och tolkningar. Det meningsbärande låter sig lika lite 
som en musikalisk genre eller social stil låsas fast i en uppsättning fix-
erade innebörder eller betydelser.  
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Mats Franzén 

Gren och stil 
eller sport som ungdomskultur 
 
 
 
 
 
Ett förhållande som gång på gång – generation efter generation – har 
bekräftats i empiriska studier är idrottens starka ställning i ungdomens 
livsvärld. Tendensen under efterkrigstiden har dessutom varit klart 
stigande.1 Utan idrottsföreningarna vore svenska ungdomars för-
eningsaktivitet inte alls av den kalibern som den nu är. Och det handlar 
förhållandevis sällan om passivt medlemskap. Idrott – eller sport som 
jag håller för den bättre termen om man måste välja mellan dessa syno-
nymer – är förvisso inte en generell ungdomserfarenhet, som skolan, 
men ändå en, jämfört med mycket annat, utbredd erfarenhet (och då 
bortser jag medvetet från skolgymnastiken).2 
           
1 Husén (1944 s 281ff – avser endast gossar), SOU 1951:41 (s 82f), Persson & 
Dahlgren (1975 s 39f), Reimer (1992 s 185). Även Olofsson (1989 s 30ff) och 
Blomdahl (1990 s 161ff, för prognos 203ff). Pojkarnas nivå ligger över flickornas, 
men skillnaden har successivt minskat. 
2 Så vitt jag förstår kan någon betydelseskillnad mellan sport och idrott som de idag 
används knappast konstateras. Vilket ord man föredrar blir därför mest en smakfrå-
ga. Att jag föredrar sport har troligen med mina intressen att göra, vilket borde 
framgå av fortsättningen. När det gäller kärnbetydelsen – den praktik termerna re-
fererar till (längdhopp, segelflygning, golf, handboll etc) – är de synonyma. Men 
om de är synonyma på grennivå, är de det knappast på stilnivå. Därför kan man 
hålla saker utanför idrottens värld för att vara sportiga, men knappast för att vara 
idrottsliga; sportslig ligger mellan dessa – med otvetydig moralisk innebörd. Ordet 
sport ger alltså idrotten intertextualitet på ett helt annat sätt än ordet idrott. De 
etymologiska rötterna till synonymerna är närmast motsatta. Termen idrott har 
fornisländskt ursprung, betydelse närmast färdighet, medan sport ytterst har en 
romansk rot, som står för förlustelse. En skillnad mellan sport och idrott skulle 
tydligen bara gå att uttrycka på nordiska språk. Därför är det knappast förvånande 
att det är via ordet sport metaforiken fungerar bäst. Sport handlar alltså om utlevel-
se, det sportiga, men också om disciplin, det sportsliga. Sportsliga innebörder – 
som fair play – är starkt förknippade med idrott på svenska, och de kommer från 
det viktorianska England där den moderna idrotten uppstod. Eftersom jag vill ta 
fasta på båda dessa betydelser – eller disciplin och utlevelse – föredrar jag ordet 
sport, om jag tvingas välja.  
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Denna empiriskt konstaterade betydelse av idrotten äger dock inte 
sin motsvarighet i ungdomskulturforskningen. Fenomenet sport har 
nästan inte alls diskuterats där, varför vi står inför ett paradoxalt förhål-
lande.3 Redan vardagsspråket tillhandahåller emellertid en stark kop-
pling mellan det sportiga, det moderna och det ungdomliga. Och inte 
nog med det: ungdomskulturforskningens starka inriktning på icke-
diskursiva praktiker hos ungdomen – särskilt deras kläder, musik och 
dans – kan i sporten finna en praktik av liknande slag. Inte minst gäller 
det i den senaste moderniseringsfasen, där kroppen så påtagligt har 
subjektiverats, (över)tematiserats och blivit till ett medvetet uttrycks-
medel (Ziehe 1991 s 148ff). I själva verket är sporten inte bara en till 
ungdomens övriga fria tid parallell värld. Dessa världar står nämligen i 
ett ömsesidigt utbyte med varandra. Gränsen mellan dem – som mellan 
så mycket annat – har påtagligt luckrats upp. Avsikten med den här 
artikeln är att behandla dessa frågor.  

Artikeln kan ses som en studie av ungdom och sport i ett kulturteo-
retiskt perspektiv. Fokus kommer jag att lägga på sportens praktiker, 
sporten som sådan – inte på dess institutionella sammanhang (fören-
ingsliv, fritidspolitik m m), utan snarare på dess kulturella former. 
Vidare kommer jag att begränsa mig till sport i ett utövarperspektiv och 
bortse från åskådarperspektivet. Ungdom och sport hör också samman 
på ett helt annat sätt i det förra än i det senare pespektivet. Mer precist 
intresserar mig vilka olika sportgrenar som kan användas som medel 
för kulturell modernisering, samt hur och när detta kan ske, hur sport 
kan uttrycka stil, och utnyttjas till att ifrågasätta givna identiteter. En 
sådan ansats möjliggör en fruktbar jämförelse mellan sport och andra 
kulturella ungdomspraktiker; mitt syfte därvidlag begränsar sig dock 
till att öppna för sådana jämförelser. Det enkla empiriska faktum att 
idrott är en vanlig och utbredd aktivitet bland ungdomar innebär själv-

           
3 Sporttemat saknas nästan helt i exempelvis de fem första FUS-rapporterna, eller 
bättre uttryckt: det ges ingen direkt kulturteoretisk behandling där. Undantaget är 
främst Bo Reimer (1992 s 179-189) som i sin konstruktion av ett svenskt 
livsstilsfält urskiljer orientering mot idrott och friluftsliv som en av fem 
orienteringar – centrerad till hälsa och lek – vilket sedan används för att 
kommentera en serie empiriska studier (SOM-undersökningarna, särskilt 1991 års); 
men han kommer inte mycket längre än till att empiriskt konstatera att idrott är 
mycket vanligt bland ungdomar idag (friluftslivet säger han mindre om). Se 
exempelvis Willis m fl (1990 s 109ff) för en mer utvecklad syn på sport som 
ungdomskultur. 
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fallet inte någon bekräftelse på riktigheten i mina slutsatser, men det 
ger mitt företag relevans. 

Eftersom sport sällan har diskuterats i ungdomskulturforskningen – 
vilket har sina skäl, som jag dock inte kan avhandla här – kan inte 
sportbegreppet tas för givet.4 Inledningsvis diskuterar jag sport som 
modernitet. Därefter förbereder jag en koppling av sporten till olika 
brukare och sammanhang genom att presentera en grenansats; så blir 
det möjligt att diskutera frågan om ungdom, sport och kulturell mo-
dernisering. Efter att stilbegreppets plats i sportens värld behandlats, 
lyftes avslutningsvis utbytet mellan sportens värld och ungdomskultu-
ren fram på ett mer allmänt plan.  

 
 

Sport som modernitet  
 

Hur ska man då kulturteoretiskt förstå sport som praktik? Ett problem 
är att det finns så många olika slags sporter – men mångfalden grenar 
gör samtidigt sport till ett spännande fält när man intresserar sig för 
kulturell modernisering. Därför gäller det att försöka bestämma både 
det för alla dessa sportgrenar gemensamma och variationen mellan 
dem. För min diskussion torde en bestämning i två steg vara tillräcklig. 
Det första steget blir därmed att allmänt bestämma sportbegreppet, det 

           
4 En förklaring till sportens frånvaro i ungdomskulturforskningen tror jag ligger i 
koncentrationen på vad som framstår som ungdomens självvalda verksamheter och 
deras kulturella former. Dit hör naturligtvis inte skolan. Föreningsaktiviteter har 
inte heller setts som intressanta. Så har idrotten troligen kommit i skuggan av andra 
praktiker i ungdomskulturforskningen. Ett annat delvis överlappande skäl kan vara 
att sporten är regelstyrd och fordrar träning; den skulle helt enkelt vara för tråkig 
som ungdomskultur? Ett tredje skäl ligger i idrottens åldersstruktur. Även om 
merparten av de aktiva är ungdomar, börjar många idrotta före ungdomstidens 
inträde och gör så även efter dess slut; å andra sidan har ungdomstiden (hittills) 
förskjutits uppåt i åldrarna, medan elitidrott förskjutits neråt, d v s få över de trettio 
kan ägna sig åt den. Inte heller har den humanistiska eller samhällsvetenskapliga 
idrottsforskningen, som är av blygsam omfattning i Sverige, särskilt intresserat sig 
för sporten som sådan och vad den kan betyda för sina utövare. Sportsociologin har 
inte heller gärna avhandlat sitt ämne i modernitetstermer (se teoriöversikten hos 
Rigauer 1982 s 15-51), eller relaterat sig till den samhälleliga kroppslighetens 
problem (se Berthelot 1986 s 400) – till skillnad från Norbert Elias. Kvinno- och 
könsforskningen har dock bidragit en del till analysen av sportens betydelse, som 
fortsättningen kommer att visa. 
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andra att fånga variationen mellan olika grenar på ett meningsfullt sätt. 
Låt mig ta det första steget först.  

Sport i modern mening har funnits i drygt ett sekel. I Sverige etab-
lerades den mot artonhundratalets slut i kamp med den lingianska gym-
nastiken. Vad den kampen handlade om säger mycket om vad som kar-
aktäriserar modern sport. Den lingianska gymnastiken var nationell och 
syftade till en allsidig utveckling av kroppen, underordnad, för staten, 
inte minst med hjälp av skolan. Den byggde på fasta former och 
bundna kroppsrörelser. Idrotten stod för motsatsen: den var inter-
nationell, syftade till utveckling av individens särskilda färdigheter (i 
en bestämd idrottsgren), bedrevs i förenings- eller folkrörelseform, för 
uppnåendet av egna prestationer genom fria kroppsrörelser.5 Under 
nittonhundratalet har idrotten sedan varit förvånansvärt statisk i så 
måtto att de flesta grenar är sig lika. 

Sport är först och främst kroppskultur: kroppen är samtidigt spor-
tens medel och dess uttryck (vilket inte utesluter användningen av 
andra redskap). Sportutövningen förutsätter förmågan att hantera krop-
pen på ett för sportgrenen i fråga ändamålsenligt sätt, det vill säga en 
skicklig kombination av uthållighet, styrka och snabbhet. Denna 
förmåga är till stor del icke-diskursiv – man ”känner” när tre volt med 
pik ”sitter”, eller när det toppade backhandslaget ”fungerar” – även om 
den mer eller mindre kan instrueras skriftligt och muntligt (en av 
tränarens uppgifter). Sport ger därför rika möjligheter till ”flyt” (jfr 
Rönnberg 1990 s 80ff). Sport som kulturell form är främst något 
kroppsligt. Som kroppslighet är den till skillnad från många andra 
företeelser lättare att reflektera över visuellt än verbalt: träning och 
taktikuppläggning har följaktligen mer och mer tagit videotekniken i 
bruk, såväl för att lära känna och förbättra sig själv, som för att kart-
lägga en eventuell motståndare. Att behärska en sport är att nästintill 
automatiskt förkroppsliga alla dess upptänkliga rörelsescheman på ett 
effektivt sätt. Detta är vad varje idrott handlar om. Att kunna reglerna 
för sin gren är bara en förutsättning; vanligen är dessa också mycket 
enkla. Vad gäller taktisk skicklighet, så krävs sådan i många men långt 
ifrån i alla grenar.  

Idrott som vi känner den i dag är en viktig aspekt av det moderna, 
inte bara för dess jakt på rekord och mästerskap, utan desto mer för att 
den i sitt hjärta bär på modernitetens grundläggande ambivalens. Låt 
mig utveckla denna tanke en smula. Tävling och konkurrens är ofrån-
           
5 Lindroth (1974 s 36, 49, 212), Sandblad (1985 s 148). 
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komliga inslag i sportvärlden, liksom kravet på självdisciplin. Men 
detta är bara ena sidan av saken, ty sporten låter detta kombineras med 
möjligheter till starka intensiteter. Förstår man inte denna kombination, 
ser man inte heller det specifika med idrotten. Att den enbart skulle 
handla om självdisciplin är en felsyn – en missuppfattning som kanske 
ligger bakom att den negligerats i ungdomskulturforskningen. 
Konkurrens och självdisciplin är sporten inte ensam om, men detta 
parat med praktikens särskilda kroppslighet och möjligheterna till 
intensiv utlevelse gör den till en egen värld. 

Om sporten delar de förra egenskaperna med marknaden och ar-
betslivet, delar den de senare med populärkulturen och ungdomskul-
turen. Likheten med marknaden och arbetslivet kan synas anslående, 
men den ska inte överdrivas. Dels är disciplin – eller självkontroll – 
grundläggande i det moderna samhället som sådant – vilket inte minst 
Norbert Elias poängterat i sin studie av moderniseringens historia där 
han särskilt uppmärksammar det kroppsligas centrala ställning i proces-
sen och idrottens plats i den.6 Dels är konkurrensen, ja själva presta-
tionsprincipen, i idrotten helt annorlunda den vanliga i samhället 
genom att konkurrenterna inför varje ny tävling likställs – nollställs.7 

I sportens värld finns vidare möjligheter som nästan ingen annan-
stans att förtäta nukänslan och intensifiera motsättningen mellan disci-
plin och utlevelse. Att fullt ut koncentrera sig på sin uppgift och sedan 
lyckas, det är vad sporten fordrar och erbjuder. Lång och mödosam 
träning – disciplin – kan föra upp känslan till nya höjder. Idrotten till-
handahåller denna möjlighet på ett närmast paradoxalt sätt: subjektets 
rationella, disciplinerade strävan mot den punkt där det nästan går 
förlorat. I detta spel med modernitetens ambivalenser ges således rika 
möjligheter till jouissance – en kroppslig, icke-diskursiv, njutning som 
kanske främst har uppmärksammats i populärkulturen, men som 
sporten ger sina utövare rika tillfällen till.8 

Gemensamt för all idrott är alltså att den alltid inbegriper en egen 
kombination av självdisciplin och utlevelse, en egen lösning på moder-
nitetens ambivalens. (Andra för moderniteten typiska praktiker erbju-
           
6 Om processen från medeltiden till idag, se Elias (1969/1981a-b och 1989/1992), 
samt om idrotten, Elias & Dunning (1986). 
7 Gebauer (1986 s 115ff); jfr Sandblad (1985 s 372f) om den tidiga idrottsrörelsen i 
Sverige och jämlikheten i samhället. 
8 Se t.ex. Mercer (1986 s 53ff, 59ff), Middleton (1986 s 168ff) och Fiske (1989a 
kapitel 2; 1989b s 50ff, 79-90) som uppmärksammar det sportiga – men inte alltid 
sportsliga! – i mycket av populärkulturen.  
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der andra lösningar.) Ambivalensen i idrotten mellan självdisciplin och 
utlevelse motsvarar den skillnad som Arthur Frank (1991 s 51ff, 69-89) 
i sitt förslag till typologi över kroppsbruk identifierat som den 
dominerande versus den kommunikativa kroppen.  

Att jag särskilt skjuter fram sportens möjligheter till utlevelse har 
sina skäl. Dels är det avgörande för att visa att sporten kan vara central 
i den samtida ungdomskulturen. Sport producerar lust. Dels är det nöd-
vändigt för att röja undan missuppfattningen att idrotten – särskilt på 
elitnivå – blott innebär disciplinerad träning för tävling.9 Min avsikt är 
inte heller att bortse från den disciplin och de prestationskrav som finns 
i all idrott, utan att ge detta sammanhang och proportioner. Förvisso är 
vårt samhälle präglat av konkurrens och krav på att lyckas, och idrotten 
är inget undantag, men det förtjänar kanske just därför att påpekas, att 
arten av prestation i idrotten skiljer sig från vad som krävs i andra 
sammanhang, mycket beroende på sportens kroppslighet. Nederlagets 
problem behandlas också mer reflekterat i sporten än i de flesta andra 
konkurrenssammanhang.  

Till dessa allmänna bestämningar av sportpraktikens modernitet 
måste en allmän observation av mer historisk art läggas. Den moderna 
idrotten har från sin början varit och fortsatt att vara en veritabel mans-
bastion.10 Den verkar som ett Männerbund (Remy 1990): sporten till-
handahåller en värld där män kan umgås med män, utan kvinnors in-
blandning, en värld där vad som hålls för manligt – och därmed kvinn-
ligt – inte ens behöver uttalas för att bli självklart, eller kanske just 
därför blir det. Sportvärlden naturaliserar manlig hegemoni genom att 
koppla samman manlighet först med högt värderade färdigheter och 
sedan med positivt legitimerad användning av aggressivitet (Bryson 
1987 s 287). Den intensiva men selektiva mediebevakningen av idrot-
ten förstärker detta på sitt karaktäristiska vis (Sabo & Jensen 1992). 

Förhållandet mellan sport och kön bör förstås historiskt.11 Den 
moderna sporten uppstod i det viktorianska England, vid den tidpunkt 
då den vetenskapliga medicinen bland annat höll som sanning att 
           
9 Möjligen kan denna nidbild stämma för den mest professionella idrotten. Men 
även där gäller för de flesta att den måste vara rolig för att kunna utövas i längden. 
Inte heller där har något instrumentaliserat, totaliserande förnuft lyckats att helt be-
mäktiga sig sporten. Med andra ord är denna kulturkritiska tankefigur lika fel för 
idrotten som för andra (kulturella) praktiker. Här ansluter jag gärna till Wellmer 
(1985 s 48-114) och Habermas (1981a-b).  
10 Se t ex Laine (1991), Mangan & Park (1987), Olofsson (1989) och Twin (1979). 
11 Med kön menar jag fortsättningsvis socialt och kulturellt kön om ej annat anges. 
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kroppsövningar är skadliga för den kvinnliga fertiliteten. Kvinnors 
idrottande ansågs inte bara okvinnligt, utan påstods till och med hota 
det mänskliga släktets fortlevnad; möjligen kunde kvinnor då få ägna 
sig åt ett mycket begränsat urval sportgrenar (jfr Smith-Rosenberg & 
Rosenberg 1973). Även om sporten till stor del fortfarande är en mans-
värld, har mycket förändrats sedan begynnelsen. Två vågor av kvin-
nliga inbrytningar i den manliga bastionen har vi hittills sett i väst-
världen, den första började på 1920-talet, den andra på 1970-talet.12 
Sportens förhållande till kvinnorna har därmed blivit alltmer tvetydigt: 
å ena sidan bidrar den till att socialt och kulturellt konstituera 
könskillnader – män och kvinnor tävlar inte mot varandra (med 
undantag för några hästsporter) – å andra sidan ger den ett medel att 
lära känna och behärska sin egen kropp. 

 
 

En grenansats 
 

Redan dessa allmänna bestämningar kunde kanske räcka för att visa på 
att vi i sporten har att göra med en parallell värld med stark affinitet, 
eller valfrändskap (jfr Löwy 1988/1992 s 13-21), till ungdomens livs-
värld – och i den ungdomskulturen mer än skolkulturen, eller arbets-
livet. Men som jag ser det måste sportbegreppet konkretiseras – det 
andra steget – för att man ska kunna visa vad sport kan betyda för olika 
ungdomar, i skilda sammanhang och vid olika tidpunkter. Därför ska 
jag nu försöka visa hur detta skulle kunna göras med hjälp av en 
grenansats. Ty som Bourdieu (1979/1982 s 352) har påpekat, kan vi vid 
varje tidpunkt – och i varje land, vill jag flika in – förvänta oss att 
systemet av sportaktiviteter – alltså grenar – är som gjort för att spåra 
de relevanta skillnaderna i habitus mellan könen och klasserna.  

Inte minst från kulturteoretisk utgångspunkt kan en grenansats bli 
intressant. I kulturforskningen har genrebegreppet ofta visat sig frukt-
bart (se t ex Berger 1992). Min tanke är att här introducera sportgren 
som begrepp genom en systematisk jämförelse med genrebegreppet. En 
hypotes är att det är på genre- och på grennivå som de mest fruktbara 
kopplingarna mellan modernisering och olika kulturformer respektive 
sportgrenar låter sig göras. ”Genres communicate indirectly with the 
society where they are operative through their institutionalization” 

           
12 Twin (1979 s 209ff). Jfr Frevert (1986 s 305f). 
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(Todorov 1990 s 19). Det måste rimligen också gälla för sportgrenar. 
Han menar att förekomsten eller frånvaron av vissa genrer ger viktiga 
ledtrådar till samhällets ideologi. Detsamma kunde sägas om 
sportgrenar: deras popularitet, utbredning, tillväxt och nedgång kan be-
traktas som just sådana ledtrådar. En grens uppgång eller nedgång kan 
sålunda antagas motsvara ökade respektive minskade antal aktiva inom 
de nya generationerna. Eftersom dessa med få undantag rekryteras 
bland ungdomar, skulle sådana förändringar mellan grenar kunna tolkas 
som tecken på förändringar i ungdomens livsvärld. Grenarna skulle 
alltså vara känsligare indikatorer än sporten in tutto.  

En viktig skillnad mellan genre och gren ligger dock i hur de kons-
titueras. En genre utgör ”ett slags implicit kontrakt” om ”formkon-
ventioner” mellan inkodare och avkodare, vilket skapar bestämda för-
väntningar hos den senare, men som den förra kan ”spela med, lika väl 
som mot”.13 För sportgrenar däremot är kontraktet explicit. Varje sport-
gren har sina bestämda regler, vilka samtidigt reglerar skillnaderna 
mellan olika grenar. Vid tävling upprätthålls dessutom reglerna oftast 
med hjälp av domare. Att sportens regler är fasta – historiskt har de inte 
heller låtit ändra på sig särskilt lätt – hindrar emellertid inte sporten 
från att vara ett drama för både dess åskådare och utövare. Där finns ett 
moment av lek, en stark spänning – osäkerhet – då utgången vid varje 
tävling som regel är okänd, samt en säregen rituell och symbolisk täthet 
(Hargreaves 1986 s 10ff). Just dessa tre moment gör för övrigt att 
mången sport lämpar sig väl som populär underhållning. Sporten har 
följaktligen blivit en allt viktigare del av underhållningsindustrin 
(Hortleder & Gebauer 1986b s 65ff, 81ff).  

Som redan antytts utgör mångfalden av mycket olikartade sportgre-
nar ett problem. Grenarna är för många för att man på något som helst 
översiktligt sätt skulle kunna hantera dem alla var för sig. Följande 
förslag till en sporttypologi kan förhoppningsvis skapa lite reda i 
mångfalden. Den tar fasta på två för sporten centrala dimensioner. Den 
ena – individuellt versus kollektivt – uttrycker ett för det moderna 
samhället typiskt dilemma, vilken också är grundläggande i all klassisk 
sociologi. Den andra – kampsättet, hur direkt kampen mellan de 
tävlande är – är däremot egen för sportens värld, ty vissa sportgrenar 
tillåter kampsätt som samhället i övrigt förbjuder (som boxning). Inte 
minst genom kampsporterna tillhandahåller det moderna samhället en 
arena där färdigheter premieras som annars skulle bestraffats. 
           
13 Abrams (1988 s 73f), även Todorov (1990 s 17ff). 
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Den första dimensionen kan enkelt tudelas i individuella och kol-
lektiva sportgrenar. Förvisso finns det en uppsättning grenar som till sin 
karaktär är både individuella och kollektiva, som stafetter och lag-
kapper; men i grunden är de individuella. Kollektivet består här av en 
mekanisk addering av individuella prestationer. Möjligen kunde dessa 
grenar benämnas ”kvasikollektiva”. Skillnaden mot genuint kollektiva 
grenar är stor. I en genuint kollektiv gren är emellertid kollektivets 
prestation inte en mekanisk addering av individuella prestationer utan 
avhängig deras samfällda – organiska – insats. Så kan exempelvis 
svagheter vändas till styrka genom en bra kombination av kollektivets 
medlemmar. Ytterligare ett skäl talar för att föra de kvasikollektiva 
grenarna till den individuella sidan. Deras deltagare utövar först och 
främst individuella grenar – vilket inte hindrar dem från att spinna ett 
nät av kollektiva erfarenheter och förväntningar kring stafetter och 
lagkapper. Uppenbarligen ställer individuella och kollektiva grenar 
olika krav på sina utövare, inte minst mentalt och moraliskt. De ger 
alltså utrymme för att utveckla olika färdigheter. 

Den andra dimensionen tar fasta på att modern sport handlar om 
tävling. Sättet att kämpa, eller konkurrensens form, kan vara mer eller 
mindre direkt (jfr Simmel 1908/1970 s 7-89). I kampsport är konkur-
rensen direkt – de stridande kropparna möter varandra bokstavligt. Om 
kropparna är separerade från varandra blir kampsättet indirekt. Att helt 
enkelt tudela även denna dimension tror jag dock vore att onödigt 
förenkla saken. De kämpande kropparna kan å ena sidan vara rumsligt 
separerade, men inte desto mindre indragna i en intensiv och samtidig 
kamp med varandra, som i löpning, bordtennis eller längdhopp.14 Å 
andra sidan kan kropparnas kamp bli än mer indirekt, som i be-
dömningssporter: i dessa grenar (gymnastik, simhopp, dressyrritt m fl) 
är det som tävlade man mindre mot varandra än mot domarna, som tar 
ställning till och poängsätter prestationernas kvalitet. Detta till skillnad 
från sporter där korandet av segrare är okomplicerat (komma först, göra 
flest mål, få ner motståndaren på rygg etc). 

Sporttypologin presenteras i följande figur, med exempel på några 
olika grenar. Föreliggande typologi uppfyller det grundläggande kravet 

           
14 Ett gränsfall här är skidåkning (där de tävlande går ut med 30 sekunders 
intervall) och liknande grenar. Men kampen är i en bestämd mening samtidig även 
här. Tävlande kan bli uppåkta. De kan få andras mellantider att ”gå på” (även om 
dessa är mindre värda för den som startar först). Därför förs sådana grenar till 
samma kategori som t ex löpning.  
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på att vara uttömmande. Styrkan i typologin ligger annars, som jag vill 
se det, dels i att de ingående dimensionerna är modernitetsrelevanta, 
dels i att de uppkomna grentyperna kan kopplas till frågor om inte bara 
klass och kön utan också om etnicitet och ålder. En svaghet är 
samtidigt uppenbar: även om typologin diskriminerar en del viktiga fär-
dighetsskillnader, bortser den från andra. Den uthållighet, styrka och 
snabbhet som krävs i skilda grenar varierar inte systematiskt med typo-
login; detsamma gäller vissa andra färdigheter, som bollkänsla och 
annan teknisk skicklighet. För mina syften förefaller typologin ändå an-
vändbar. Jämfört med konventionella indelningar har den också en viss 
analytisk skärpa.15 

 

 

 KAMPSÄTT 
TÄVLANDE direkt-kroppsligt  indirekt-intensivt indirekt-bedömning 
individ  boxning, löpning och andra fri- ridning, 
 brottning idrotter, (bord)tennis  simhopp,  
  och liknande, simning, gymnastik  
  skidåkning, speedway 
kollektiv  vattenpolo,  basket, baseball,  truppgymnastik  
 fotboll, bandy, dubbel i tennis, 
 ishockey dragkamp 

Hur förhåller sig då fältet av sportgrenar till kön och klass? Låt mig 
börja med kön. Även om, eller kanske just därför att sport varit och är 
en samhällssfär där könsskillnader låter sig naturaliseras och manlig 
hegemoni befästas, blir förhållandet mellan sportgren och kön – främst 
sportens betydelse för kvinnor – intressant. Särskilt dimensionen 
kampsätt är här relevant. De grenar som i sportens ungdom hölls för 
möjliga för kvinnor att utöva var främst bedömningssporter som gym-
nastik. Kvinnor i de genuina kampsporterna var något otänkbart. Kon-
kurrens var också okvinnligt. Men en del grenar med indirekt kon-
kurrens var inte otänkbara – gärna då med modifierade regler jämfört 
med de manliga grenarna, allt för att ”skydda” kvinnorna fysiskt (Twin 
1979 s 200ff). De grenar som från sportens moderna begynnelse uteslöt 
kvinnorna, visar samtidigt den sportvärld kvinnor hade att vinna (vilket 
jag ska återkomma till nedan). Sportens om inte kärna, så dock ound-
           
15 En konventionell indelning skiljer först på gymnastik och idrott och delar sedan 
idrotten i fri kroppslig idrott, kampsport, bollspel och skytte (Hälsa och friluftsliv 
1934 s 626-896); flera andra, lika godtyckliga system finns. 
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gängliga ingrediens – tävlandet och konkurrensen – sågs alltså som 
oförenlig med vad som hölls för kvinnligt. Därför har sporten blivit ett 
intressant medel för att bekräfta respektive utmana könsidentiteten – 
det förra gäller främst för män, det senare för kvinnor. Så länge det 
förhållandet består, att den manliga identifikationsprocessen betonar 
åtskillnad från andra och autonomi, medan den kvinnliga betonar 
relationer och intimitet, ger sporten – och vissa grenar mer än andra – 
denna möjlighet, särskilt under ungdomsperioden (jfr Bjerrum Nielsen 
& Rudberg 1993 s 120).  

Olika sportgrenar bekräftar av tradition olika klassidentiteter olika 
bra. I förhållande till klass är typologins båda dimensioner intressanta (i 
sin helhet gäller typologin härvidlag bara män). Att skillnaden mellan 
individuella och kollektiva grenar äger klassrelevans är närmast en 
truism. Med hjälp av de kollektiva grenarna kan arbetarklassens 
traditionella värden och identiteter lättare bekräftas än med de 
individuella, och för en lika traditionellt karriärinriktad borgerlighet 
och medelklass gäller det omvända. Men här finns en intressant om-
vändning: de kollektiva grenarna bärs upp av främst de högre skikten 
inom arbetarklassen, medan boxning av tradition har varit en sport för 
dem som ”från ingenstans” vill slå sig fram. Därmed är vi inne på 
kampsättet, som är lika klassrelevant. Kropparnas direkta kamp vore 
främmande för borgerlighetens önskan om att upprätthålla sin rolldis-
tans, att bedriva just sådana grenar som fordrar kroppens fulla och 
smärtsamma insats är den främmande – och vice versa (Bourdieu 
1979/1982 s 338-347). Sporten tillhandahåller på detta sätt, inte minst 
för den manliga ungdomen, ett brett spelrum för att pröva sig själv mot 
och med olika slags solidaritet och konkurrens.  

 
Ungdom, sport och kulturell modernisering  

 
Poängen med grenansatsen kan jag näppeligen här demonstrera syste-
matiskt. I stället ska jag försöka visa dess fruktbarhet med några empi-
riskt relevanta exempel. Med andra ord vill jag med utgångspunkt från 
enkla men slående fakta diskutera ansatsens användbarhet. 

Inget förefaller bättre att börja med än tjejfotbollen. Från ingenting 
expanderade den i Sverige på ett drygt decennium till den näst gymn-
astiken största grenen bland kvinnor (de tre grenar som sedan kriget 
haft kvinnlig majoritet bland sina aktiva är däremot bedömningsgrenar-
na gymnastik, ridsport och konståkning, enligt Olofsson (1989 s 32)). 
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Forskningen om kvinnor och idrott har också gärna tagit fasta på den 
uppkomna kontrasten mellan de idag två vanligaste sportgrenarna 
bland kvinnor.16 Å ena sidan en traditionellt kvinnlig gren, å andra 
sidan en veritabel mansidrott som fotbollen. Jämför vi individuell 
gymnastik med fotboll ligger de också i motsatta hörn i sporttypologin. 
Skillnaden kan knappast övervärderas: där fotbollen spelas enligt 
samma regler bland kvinnor som män, är manlig och kvinnlig gym-
nastik långt ifrån detsamma. Kvinnogymnastiken är särskilt mjuk och 
rytmisk, och den syftar ofta till balans mellan kropp och själ (Olofsson 
1989 s 93f).17 Vid tävling i gymnastik är samtliga delgrenar olika för 
de båda könen, förutom fristående. Kvinnor tävlar dessutom i rytmisk 
sportgymnastik, en gren som än mer premierar det estetiska utförandet. 
Gymnastik kan därför sägas vara den enda idrott som utgår från vad 
som kommit att kallas för särart mellan könen (Olofsson 1989 s 185ff). 

Hur ska då den fabulösa framväxten av tjejfotbollen under sjuttio-
talet förstås? Eva Olofsson (1989 s 179) anför flera rimliga skäl. Dels 
var de materiella förutsättningarna bra: det fanns fotbollsplaner, och ut-
rustningen var billig. Men än viktigare var att detta hade att göra med 
mer genomgripande förändringar, vilket Olofsson retoriskt formulerar 
så här: ”Om kvinnorna ville slå in en kil i den mansdominerade idrotten 
var fotboll den lämpligaste grenen”, med tillägget att fotbollens 
”funktion som medel i daningen av den manliga karaktären torde 
snarare påskyndat kvinnornas tillströmning […] än motverkat den.” 
Hon menar vidare att detta skulle ha understötts politiskt av ”den lik-
hetsideologi som präglade jämställdhetsarbetet” då. Å ena sidan är 
naturligtvis denna explosion i tjejfotboll mycket svår att förklara. Det 
rör sig om en närmast unik händelse, och frågan varför det blev just 
fotbollen som fick ta emot tjejanstormningen kvarstår. Å andra sidan 
ligger säkerligen pudelns kärna i sjuttiotalets allmänna förändringar av 
kvinnornas ställning, och i de förväntningar som bar fram dessa. Att 
främst fokusera jämställdhetsarbetets ideologi som Olofsson gör, tror 
jag dock är att anlägga ett alltför snävt – institutionellt – perspektiv. Att 
ringa in dessa förväntningar här är en orimlig uppgift, men det 

           
16 Olofsson (1989), Tebelius (1991). 
17 I så måtto är gymnastiken kanske inte fullt ut en modern idrott (se ovan om mo-
dern sport kontra lingiansk gymnastik). Först vid trettiotalets slut hölls de första 
tävlingarna om svenskt mästerskap (för både män och kvinnor) (Olofsson 1989 s 
51). Gymnastikens förhållande till Riksidrottsförbundet var också länge en känslig 
historia.  
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handlade om en betydande kulturell modernisering av könsför-
hållandet, vilket uppenbarligen träffade fotbollen starkare än mycket 
annat. Eller för att betona den aktiva sidan: som fotbollen gav en 
slående möjlighet till. Tjejfotbollen tillhandahöll inget mindre än en 
manlig värld utan män. Som sport var den dessutom mer på lek än på 
allvar.  

Eva Olofssons (1989 s 181 – emfas borttagen) slutsats att den 
”manliga respektive kvinnliga identiteten behöver inte ifrågasättas, där-
för att fotboll har olika mening för män och kvinnor” är däremot litet 
luddig. Att den har olika mening för respektive kön har hon visat – men 
inte att meningen är alldeles motsatt. Förvisso är sammanhållningen 
som fotbollen ger viktigare för tjejerna, medan det för killarna är 
viktigare att vinna. Återvänder vi till sporttypologin ser vi att detta är 
en förenklad slutsats som tar fasta bara på den ena dimensionen. Frågan 
vad det har betytt – främst för de direkt aktiva, men också på ett mer 
allmänt plan – att så många kvinnor anammat en så pass fysisk 
kampsport som fotboll får inte glömmas bort. Förvisso har de unga 
kvinnorna ”bara” symboliskt utmanat männen genom att spela fotboll, 
med och mot varandra. Och visst kan män fortfarande förlöjliga 
fotbollens kvinnor, antingen för att de inte spelar som män, eller för att 
de inte för sig som kvinnor. Utmaningen har ändå gett resultat. Man 
talar idag om fotbolls- och idrottstjejer. Död är femtiotalets pingis-
pudding – vilket de skickliga bordtennistjejerna i Djurgårdens IF då 
kallades för (se Alfredsson 1991); därmed naturligtvis inte sagt att 
kvinnor ännu idrottar på samma villkor som män. 

Sporttypologin skärper blicken inför andra förändringar när det 
gäller vilka som utövar vilka grenar. Att boxningen mer och mer blivit 
en sport för unga invandrarkillar (Hellspong 1982 s 163ff) förvånar väl 
inte. Därigenom förblir den en sport för den som bildligt och bok-
stavligt vill ”slå sig fram från samhällets botten”. Att ishockey mer och 
mer blivit en sport för barn och ungdomar (av manligt kön) ur medel-
klassen borde förvåna – åtminstone när man utgår från typologin. Flera 
argument som handlar om ekonomiska resurser och förväntningar på 
framtida ekonomiska intäkter har förvisso framförts här, och de hör ju 
hemma i medelklassens habitus, för att tala à la Bourdieu; eftersom 
ishockey har blivit allt dyrare att bedriva, både i fråga om pengar och 
föräldrarnas tid, blir detta en rimlig förklaring. Men den har sin defi-
nitiva gräns. Förvånar gör nämligen det som är artfrämmande för denna 
habitus: kropparnas direkta kamp – ofta tvekamp, inte som i boxning 
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naturligtvis, men i en helt annan, intensivare, utsträckning än i fotboll – 
i kollektivets form. Hur ska denna förskjutning – i typologins båda di-
mensioner – förstås? Enligt min mening är den ekonomiska för-
klaringen otillräcklig och inskränkt rationalistisk. Inget talar heller för 
att medelklassen på senare tid blivit mindre avog mot användningen av 
våld – snarare tvärtom. Så ishockeyn kräver fortfarande sin förklaring. 

Förändringar som de som här har diskuterats kan kanske till en del 
tolkas som en upplösning av klass- och könsmönster på sportens om-
råde. En sådan tolkning tror jag dock är alldeles för bekväm. Den inne-
bär en förenkling, då inget talar emot, att vad vi kan bevittna, är en 
reartikulering av förhållandet mellan å ena sidan sportgrenar, å andra 
sidan utövare från skilda sociala kategorier. Ett traditionellt klass- och 
könsmönster upplöses – och ersätts med ett nytt. 

 
 

Att förkroppsliga stil 
 
Att utöva sport innebär bokstavligen att förkroppsliga en viss stil – oav-
sett om denna stil är eftersträvad eller oavsedd. Detta förhållande är 
inte begränsat till bedömningssporterna, som per definition, det vill 
säga medvetet inbegriper ett estetiskt moment. I boxningen – för att gå 
till typologins motsatta ände, till en sport som av sina vedersakare ofta 
setts som förråande – brukar man skilja mellan stilboxare och sluggers: 
de förra hålls då för att boxa stilrent, de senare mer med hjärtat. Men 
den som ger sig in i ringen med fighteranda – eller någon annan gren 
för den delen – äger också sin stil. Nästan exakt detsamma kan faktiskt 
sägas om den kvinnliga gymnastiken. Självfallet återfinner vi här flera 
eleganta gymnaster. Fighteranda kanske är ett väl starkt ord i 
sammanhanget, men mången gymnast har fått kompensera ofullkomlig 
perfektion med mycken vilja.  

Därmed instämmer jag med Fornäs (1992 s 99) synpunkt att stilbe-
greppet teoretiskt bör lösgöras från sitt (tidigare) subkultursammanhang 
eftersom alla kan anses ha stil och stil finns i alla möjliga sammanhang, 
att stilen vidare kan vara mer eller mindre individuell eller kollektiv, 
samt att den måste ha ett minimum av visualitet för att fungera. Sporten 
är i själva verket, skulle jag vilja hävda, ett viktigt område när det 
gäller stilpraxis; den ger rika möjligheter att utveckla stil. Detta 
fungerar även utan att man medvetet söker en stil, som resultatet av 
mötet mellan utövarens kropp och grenens krav.  
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Sportspråket – såväl sportjournalisternas som det som vävs i om-
klädningsrum och på läktare – tillhandahåller en rik vokabulär som 
visar hur stil kan förkroppsligas. Eleganter och fighters finns i de flesta 
grenar. Stilmöjligheterna är samtidigt grenspecifika. För dem som kan 
sin gren – vilket är något som man måste lära sig, både som åskådare 
och aktiv – är det inte svårt att känna igen och kanske uppskatta en 
elegant utövare.18 För de flesta av oss gäller dock att vi känner igen en 
fighter.  

För den aktiva blir stil ett sätt att framställa sig själv – även om stil-
en mer blir till oavsiktligt, genom det sätt man förkroppsligar grenens 
krav, än som ett mål i sig. Just det slags känsla som flyt innebär, att 
lyckas genom att på ett mer eller mindre eget sätt förkroppsliga grenen, 
skänker utövaren en betydande självkänsla, inte bara, om än starkast i 
nu-situationen, utan även mer allmänt (Rönnberg 1990). Om sporten 
tillhandahåller en mer eller mindre fast repertoar av stilar – vilket jag 
försökt fånga med det binära paret ”eleganter” och ”fighters” – och om 
varje gren till skillnad från en genre inte produktivt kan ifrågasättas av 
den aktiva, som måste följa reglerna, så finns i sporten ändå en genuin 
möjlighet till egensinnig stilutveckling. Att lägga sig till med en egen 
stil har betydelse för självuppfattning och identitet. För idrottens 
stjärnor gäller dessutom att de som regel får dessa bekräftade (vilket 
kan vara nog så besvärligt när idrottskarriären obönhörligen är över). 
Sport möjliggör således inte bara känslan av produktiv utlevelse, utan 
också en bestämd självframställning, vilka båda bidrar till den aktivas 
identitetsformering (Maguire 1991 s 30). 

Stilmöjligheterna är självfallet bättre i vissa grenar än andra. Be-
dömningssporterna är här en sak för sig. Annars kan stilmöjligheterna 
kanske till och med vara bättre i lagsporter än i individuella grenar. 
Givet sportens krav på resultat, torde kollektivets organiska arbetsdel-
ning begränsa möjligheterna till individuella uttryck mindre, än vad fal-
let är för den som ensam måste stå för allt. Intressant här är vidare ett 
fenomen som under de två senaste decennierna blivit allt påtagligare: 
sportens erotisering. Sportens klädedräkt har blivit till mode och 
därmed en möjlighet till stil. Kläderna i sig kan skänka stil, men de kan 

           
18 Jag skriver ”kanske”, ty det stilmässiga är bara en sida av saken. Den andra är re-
sultaten. Vi vill ju se våra favoriter vinna. Förhållandet mellan resultat och stil är 
komplicerat. Det eleganta kan vara effektivt – men också motsatsen. Viljan är däre-
mot sällan ineffektiv – om det inte handlar om nybörjare. 
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också i bokstavlig mening underlätta förkroppsligandet av stil (se 
vidare nedan).  

Dessa möjligheter gäller alltså individer. Men individer ingår 
ibland i lag. Mycket av fascinationen med idrotter som fotboll ligger i 
skillnader i spelstil mellan olika lag. Sådana stilskillnader är som regel 
historiskt betingade och fast förankrade; de kan ofta knytas till klub-
bens historia och sätt att förhålla sig till sitt lokala sammanhang och 
konkurrenterna (jfr Nilsson 1993). Idrottsföreningar reproducerar så-
dana stilskillnader, främst genom lagsporter – inte sällan trots spelets 
taktik- och strategiutveckling.19 Om en klubb har både kollektiva och 
individuella grenar på sitt program, så är det nästan alltid något av dess 
lag som får symbolisera klubbens stil. 

 
 

Mellan sport och ungdomskultur 
 

Redan genom att idrotten innehåller moment av utlevelse och själv-
framställning, samt möjligheter till symboliskt utmanande av förvänt-
ade identiteter, får den drag som likställer den med efterkrigstidens 
ungdomskultur. Samtidigt är sporten institutionellt en värld för sig, en 
till övrig ungdomskultur – och det övriga samhället – parallell värld. 
Men detta är bara andra sidan av, d v s förutsättningen för, affiniteten 
mellan sport och ungdomskultur. Förvisso är denna affinitet selektiv. 
Annars vore, för det första, sport och ungdomskultur detsamma, vilket 
alltså nu inte är fallet. För det andra är den dubbelt selektiv: dels gäller 
den vissa egenskaper i sportens värld mer än andra, dels finns här en 
historiskt bestämd skillnad mellan olika grenar. Så kan det jag så långt 
försökt visa kanske sammanfattas. Men inledningsvis talade jag också 
om ett ömsesidigt utbyte mellan sport och ungdomskultur, om en 
uppluckring av gränsen mellan dem. Detta innebär något mer än en 
affinitet, och det kan formuleras på flera sätt. 

Historiskt gäller denna uppluckring den senaste moderniserings-
fasen, vilken tidigast tog sin början på sextiotalet. Affiniteten mellan 
sport och ungdomskultur har däremot en längre historia; man kan här 
till och med fråga sig om inte idrotten under mellankrigstiden delvis 
motsvarade den ungdomskultur som växte fram långt senare. Den se-
naste moderniseringsfasen kan karaktäriseras på flera sätt. I anslutning 

           
19 Hammarby IF:s fotboll är ett bra exempel på detta (Franzén 1993). 
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till Elias (1989/1992 s 41-60) vill jag här gärna trycka på informa-
liseringen. De stora kontrasterna minskar, de små skillnaderna blir fler 
och viktigare. Andra sidan av detta är en växande individualisering. 
Men som Cas Wouters (1992 s 233ff) framhållit ger processen upphov 
till sina egna ambivalenser. Å ena sidan gäller det att undertrycka över- 
och underlägsenhetskänslor, å andra sidan ökar trycket på att upptäcka 
saker, att experimentera med livsstilar, för att särskilja sig själv. 
Medvetenheten om impulser och lockelser ökar på områden där man 
tidigare kände rädsla och såg faror. Med andra ord: att söka och pröva 
gränser har blivit ett slags sport. Å ena sidan förutsätter detta 
självkontrollens bestånd – att de stora (våldsamma) kontrasterna hålls i 
schack – å andra sidan dess informalisering – förmågan att uttrycka 
små, individuella skillnader i olika sammanhang. Ungdomskulturen ger 
på sitt pregnanta sätt uttryck för detta.20 

Informaliseringen blir en hävstång för att rasera gränserna mellan 
sportvärlden och ungdomskulturen. I sporten har denna informalisering 
kommit att artikuleras på åtminstone ett pregnant sätt: erotiseringen av 
de tävlande kropparna står i bjärt kontrast till en äldre syn på idrotten, 
fortfarande i kraft under sextiotalet, som ett instrument för sedlighet, 
patentmedlet mot ungdomlig sexualitet. Sportkläderna har följaktligen 
inte bara anammats som mode långt utanför idrottens värld – som när 
cykel- och ridbyxor blir till vardagsplagg, för att nu inte tala om 
sportskor – de har också, och samtidigt, blivit av glattare material, 
snävare och snålare skurna. Så visualiseras de tävlande kropparna – en 
process som understöds av reklam och TV-sport. Sportkläderna har 
blivit till mode i sig – och en marknad med en betydande potential. 
Modet med sitt grundantagande om kroppens formbarhet, om än 
indirekt och passivt, genom kläderna, finner i sporten ett aktivt 
understöd (jfr Gebauer & Hortleder 1986 s 70ff). Så kan kroppen 
ytterligare subjektiveras, tematiseras och stiliseras – i och utanför 
sportvärlden.  

Men det är inte bara marknaden för sportkläder som vuxit starkt 
sedan slutet av sjuttiotalet. Även marknaden för övriga sportprylar har 
gjort det, vilket sammanhänger med tillväxten av vad som kunde kallas 
för fritidssport. Så blir också sport konsumtion. Här finns ett växande 
fält för utbytet mellan den egentliga idrotten och ungdomskulturen. 
Mycket av fritidssporten har också setts mer som hemmahörande i den 
           
20 Ungdomar som har börjat säga Ni i olika sammanhang utgör en mottendens, ett 
försök till reformalisering, vilken kanske har framtiden för sig. 
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ungdomskulturella sfären än i den idrottsliga. Exempelvis gäller det 
frisbee, skateboard och windsurfing. 

Till en del motsvarar denna fritidssport vad som förr kallades för 
motionsverksamhet – men bara till en del. Skillnaden mellan en första 
typ av fritidssport och motion kan fångas med stickorden stil respektive 
hälsa. Även om fritidssporten som regel är hälsosam, så bedrivs den i 
dagens läge ogärna i mörkblå träningsoverall och toppluva. Dess syfte 
är inte heller i första hand att stärka kroppens inre, utan snarare att 
forma dess yta. Typexemplet på detta slags fritidssport möter man på 
alla de gym som växt upp som svampar ur jorden det senaste de-
cenniet.21 Spegeln är där obligatorisk utrustning. Och den används, inte 
minst av ställets stamgäster. Kroppsbyggarna bär här syn för sägen. 
Men också de kvinnliga kunderna (gym drivs på marknads- och inte på 
föreningsbasis), av vilka de flesta inte främst håller till i styrke-
träningsrummet, utan ägnar sig åt aerobics, speglar sig (Gebauer & 
Hortleder 1986 s 74ff). Men det finns också en andra typ av fritids-
sport, där det mindre handlar om stil än om utlevelse, det vill säga att 
pröva gränser genom att söka och behärska de höga intensiteterna. Här 
upphör likheterna med motion helt. Främst gäller det vad som kommit 
att kallas för äventyrssport (jfr Aufmuth 1986). Härmed avses allt från 
drakflygning till off-pistskidåkning. I dessa sammanhang handlar det 
mindre om kroppens stilisering och mer om dess subjektivering. Att 
med den höga riskens hjälp stegra nukänslan och känslan av sin egen 
styrka, att söka peak-experiences genom att näst intill trotsa naturens 
lagar. En tredje typ av fritidssport är mindre extrem och mer lekfull. 
Kanske kunde man säga att det här handlar mer om flyt än extrema 
stegringar av utlevelsen. Skillnaden gentemot äventyrssporten ligger 
bland annat i riskerna, som här ligger på motionsnivå. Fritidssport som 
frisbee, boule, break-dance och liknande utövas följaktligen i mer 
vardagliga sammanhang som parker, badstränder – eller till och med 
idrottsanläggningar. Genom att utöva dessa aktiviteter, återerövrar barn 
och ungdomar samtidigt en del av stadsrummet, inte minst de centrala 
delarna. Den spontanidrott som med mer eller mindre beklagande sägs 
ha försvunnit utövas idag kanske främst genom detta slag av 
fritidssport. I så fall lever alltså spontanidrotten, om än i nya, mindre 
kollektiva former än förr.  

           
21 Förändringen blev åskådlig i motionsprogrammen i svensk television (se Dahlén 
1991 s 98ff). 
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Det som skiljer fritidssport från vanlig idrott är att man i den senare 
tävlar inbördes, i den förra främst mot naturen och sig själv, vilket 
definitivt gäller äventyrstypen, men också de andra två typerna. Skill-
naden är inte absolut. Även om en del fritidssporter bedrivs några år för 
att sedan ersättas med andra – här finns klart urskiljbara modetrender, 
tänk bara på skateboard – blir däremot andra så populära och utövarna 
så skickliga att man börjar tävla i dem. Flera fritidssporter, som frisbee 
och innebandy (av den tredje typen), har institutionaliserats med fasta 
regler och blivit medlemmar i RF (Riksidrottsförbundet). Observera 
dock att vanlig idrott kan informaliseras – utbytet sker därför i båda 
riktningarna. Fritidssporten tillmötesgår informaliseringen genom att 
sakna bestämda spelregler och en fast uppsättning grenar.  

Kanske är fritidssporten framförallt medelklassens sport.22 Genom 
den kan man bättre lära känna sig själv, samt lägga sig till med en viss 
stil, vilket bland annat är vad informaliseringen fordrar av oss för att vi 
ska nå framgång i alla upptänkliga sammanhang. Fritidssporten 
etablerar således direkt sociala och kulturella skillnader i samhället. 
Tävlingssporten däremot vänder rituellt upp och ned på dessa 
skillnader genom att om och om igen nollställa de tävlande – annars 
vore den meningslös. 

 
 

Inför nästa omgång  
 
Mellan sport och ungdomskultur finns ett system av kulturella skill-
nader och likheter. Tar man bara fasta på skillnaderna faller två sepa-
rata – inför varandra ”stumma” – områden ut. Tar man däremot fasta på 
likheterna blir det möjligt att se sport som ungdomskultur. Givet 
sportens betydande plats i ungdomars vardag finns här uppenbarligen 
ett till stor del outforskat område. Detta kan, som jag har visat, angripas 
från flera olika håll. Man kan undersöka sportens betydelse för den 
ungdomliga stilproduktionen, eller olika idrottsgrenars, liksom skilda 
typer av fritidssporters, betydelse för den kulturella moderniseringen av 
ungdomens livsvärld och samhället i stort. Man kan vidare mer allmänt 
betrakta sport som ungdomskultur, analysera hur ungdomskulturen 
omformar sportvärlden, eller studera hur idrotten bidrar till 
ungdomskulturen.  

           
22 Bourdieu (1979/1982 s 341ff), Gebauer (1986 s 123). 
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Ulf Lindberg 

Rockens text 
 
 
 
 
 

They don’t wanna hear the word, son,  
they wanna move their feet 

(Joe Tex: ”You’re right, Ray Charles”) 
 
Idag har de överlevande rockhjältarna från 50- och 60-talen för länge 
sedan gått in i den gyllene medelåldern. Hur man än definierar den är 
rocken knappast någon ungdomsmusik längre. Det finns visserligen 
genrer som bidrar till att dra upp gränserna mot den äldre generationen, 
såsom rap eller house. Men samtidigt präglas dessa genrer av en 
självreflexivitet, som lett till en brandskattning av rockhistorien och 
öppnat en ny möjlighet: att upptäcka ett förflutet som också är föräld-
rarnas och därigenom överskrida generationsgränserna. Även ur den 
aspekt som intresserar mig här, nämligen ordets roll i rock, är utveck-
lingen motsägelsefull. 60-talet grundlade föreställningen att texter 
skulle vara så ”meningsfulla” att det gick att trycka dem i antologier 
med ”rockpoesi”. Nu ser vi å ena sidan hur ordet i house reduceras till 
några få, nätt och jämnt hörbara fraser som upprepas gång på gång, å 
den andra hur det sväller över alla bräddar och lösgörs från bunden-
heten till en melodi i rap. Att texten har minskat i betydelse i den ena 
genren och ökat i den andra verkar uppenbart. Men talar vi om det 
semantiska innehållet blir resultatet inte lika självklart. Talströmmens 
oavbrutna flöde och kaskaderna av rim har ett egenvärde i rapen, som 
handlar om att hävda den egna subjektiviteten gentemot ett i rocktradi-
tionen välbekant hot om anonymisering och utplåning. Vad som sägs 
kan vara mindre viktigt än hur och t o m att något sägs. 

I den här artikeln, som baserar sig på en större studie jag är syssel-
satt med, vill jag ifrågasätta några vanliga föreställningar om ordets 
betydelse i rock.1 Den första av dessa är helt enkelt den att det skulle gå 
           
1 Projektet heter Rockens ord: text-musik-lyssnande-mening och befinner sig ännu 
på arbetsstadiet. De avslutande låtanalyserna är sammandrag av längre utkast, där 
musiken ägnas betydligt djupare intresse. 
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att säga något definitivt i den frågan. Det tror jag alltså inte. En andra 
går ut på att rocktexter (i motsats till poesi) skulle kunna förstås som 
ren genrediktning. Det tror jag inte heller. Men deras komplexitet är 
inte lyrisk, utan knuten till att de är avsedda att uppföras, vilket är 
artikelns huvudpoäng. 

 
 

”All talk is lying” 
 
Hur viktigt är egentligen ordet i rocken? Å ena sidan är rock en sång-
genre: den kräver ord. Å andra sidan är hörbarhetsvillkoren sådana att 
man sällan kan uppfatta mer än fragment av en obekant rocktext.2 Kri-
tikern och forskaren Simon Frith hävdar att orden, om de upp-
märksammas, kommer till sin rätt efter det att musiken har gjort sitt: 
”the crucial variables are sound and rhythm” (1981/1983 s 14). De fles-
ta rockmusiker tycks vara inne på samma linje. I en intervju avbryter 
Mick Jagger utfrågaren som menar att Jaggers och Richards texter är 
underskattade med ”Oh, they’re not, they’re crap”.3 Svarta som Joe 
Tex eller vita som Jagger – ingen vill jämföras med poeter. Det är 
möjligt att de offrar åt rockens etos när de säger så. Kanske menar de 
bara att poesi är highbrow. Men det är också möjligt att de delar gi-
tarristen Jerry Garcias misstro mot all verbal kommunikation: ”All talk 
is lying, and I’m lying now. And that’s true, too. Go hear me play. 
That’s me. That’s what I have to say. That’s the form my thoughts have 
taken” (citerad efter Gans & Simon 1985 s 13). 

Man behöver emellertid inte anstränga sig för att hitta exempel som 
pekar i motsatt riktning. Amerikanska PMRC, Parents’ Music Resource 
Center, som vill belägga rockskivor med varningsetiketter textade 
”Explicit lyrics”, hör dit. I artistleden gömmer sig ett antal poeter: 
Dylan, Springsteen, Lou Reed, Patti Smith, Ulf Lundell, Plura Jonsson, 
           
2 ”Hörbarhetsvillkor” (”conditions of audibility”) är ett begrepp jag hämtat från 
Middleton (1990 s 250). De utgör en specificering av kontextbegreppet och omfat-
tar i korthet vad författaren kallar ”the occasion, the disposition to attend, the re-
cognition of codes” och ”the excitation of doxic presuppositions (of appropriate-
ness)”.  
3 I The Rolling Stone interviews (1981 s 47). Tendensen omfattar även erkänt duk-
tiga text/låtskrivare som Ray Davies i Kinks (citerad efter Pattison 1987 s 209): ”I 
was standing at the bar the other day and a guy came up to me and said, ’Ray, I like 
your songs, I think you’re a very underrated song writer, a poet really.’ So I hit him 
over the head with a bottle.” 
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Eva Dahlgren… Invänder man att dessa ändå är i minoritet, ska man 
komma ihåg att det finns lyssnare som tar även de enklaste ord på 
djupaste allvar. För en tonårig Maria-Pia Boëthius blev de tidiga 
Beatles’ osofistikerade poplåtar helt enkelt ”en sorts Hermodsbrev i 
konsten att bli rätt sorts kärlekspartner” (1982 s 96). Och Björn Afze-
lius anser att hans texter har sådan effekt på lyssnarna att han håller liv 
och död i sin hand: ”Självmord som inställs, skilsmässor som verkställs 
och frågor om barnuppfostran. Det är mest brev och samtal från 
kvinnor. Inte för att jag är intressant som man utan för det jag sjunger 
om” (Lahger 1991). 

Låt mig pröva en annan ingång. Kan låtens produktionsprocess sä-
ga något om textens betydelse? Sedan 60-talet har tanken vunnit insteg 
att vi lever i en ”sekundär oral” kultur, som sägs vara på väg att efter-
träda skriftkulturen och återupprätta det talade ordet på elektronisk ba-
sis. Oralitetsteorierna förbinder rön från den litteraturvetenskapliga 
epikforskningen med Marshall McLuhans och Baudrillards spekula-
tioner i mediesamhället. På senare tid har de också prövats på rock-
musik. Man har pekat på den muntliga kommunikationens centrala roll 
i en låts tillblivelse, lyft fram bundenheten till musikaliska och verbala 
formler och dragit paralleller mellan rapartister och gamla tiders 
rapsoder.4 Mycket av detta tycks ha fog för sig. Men ”oral kultur” är 
inte en oproblematisk term ens om den förses med bestämningen 
”sekundär”. Inför mediesamhällets överflöd av representationer är det 
lätt att attraheras av den ursprungsmetafysik som oralteorierna erbjuder 
och glömma att den nya muntligheten reser sig ur den grund som lagts 
av skrift och tryck.5 

Walter Benjamins förväntningar på en omfunktionering av pro-
duktionsapparaten har inom rocken infriats i så måtto att den tekniska 
           
4 Se t ex Berkaak & Ruud (1992), Lilliestam (1988) och Rehal (1990).  
5 I den mån orala kulturer framställs som ”ursprungliga”, riskerar de att laddas nos-
talgiskt, och om motsättningen till skrift och tryck görs absolut, blir historien den 
om ett syndafall: det mänskliga subjektets alienering från sig självt (och dess 
eventuella hemvändande i elektronikens tidsålder). Om en kultur dessutom defi-
nieras efter sitt dominerande medium, riskerar detta att anta drag av ”förklaring” 
till alla möjliga och omöjliga komplexa sociohistoriska omvälvningar (teknologisk 
determinism). Mediet blir historiens subjekt. Denna senare kritik omfattar inte bara 
nostalgikerna utan också futuristerna i andra änden av spektret – de som bara ser 
framtiden, representationer utan original, ”simulation” i nuet. Den som mest 
bidragit till oralitetsteoriernas nuvarande popularitet är förmodligen Walter J Ong 
(1982/1990). Till kritikerna hör (förutom Derrida 1967/1991) bl a Middleton (1990 
s 64ff) och Leed (1980 s 41-61). 
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utvecklingen öppnat en ofantlig potential för massdelaktighet i fram-
ställningen av musik.  

 
Actually, given the current tape technology – in recording and in cassette 
copying – together with relatively cheap mixing decks, programmable 
synthesizers, drum-machines and rhythm-boxes, and ’effects’ units which can 
be connected to instruments, it can be argued that the extent to which the 
record industry institutions are needed has been, potentially, much reduced. A 
high proportion of what studios can produce could be done informally, or ’on 
location’, or even live. (Middleton 1990 s 87f) 

 
Ungdomar har också i växande omfattning tagit de tekniska möjlighe-
terna i besittning genom att utveckla vad Bennett (1980) kallar ”a re-
cording consciousness” – en behärskning av instrument och låtmaterial 
som bygger mer på härmande avlyssning av befintliga inspelningar än 
på notkunskap. Det har gjort rockspelande till en estetisk praktik som i 
princip är tillgänglig för alla i-länders unga. Men det utmärkande för 
produktionen av en rocklåt tycks inte så mycket vara bruket av nya 
medier som den mer eller mindre obehindrade rörligheten mellan olika 
medier: hur låten tar form i intim växelverkan mellan det talade, det 
sjungna, det skrivna, det spelade och det inspelade. 

I vilken mån detta innebär en restauration av det uppförda ordet gör 
man klokt i att lämna osagt. Rockens förkärlek för interjektioner, 
nonsens och oartikulerade läten tycks skvallra om att andra än uttryc-
kets semantiska egenskaper står på spel. Inte heller står väl dessa i för-
grunden då rockartister, som så ofta sker, säger sig välja en fras därför 
att den ”låter bra”, ”ligger bra i munnen” o s v. Sådana verbala 
nyckelfraser tycks vara en vanlig startpunkt för låtskrivarna. ”Michel-
angelo”, Björn Skifs’ och Bengt Palmers hit från 1975, byggde på idén 
att använda ett internationellt gångbart titelord efter modell av Abbas 
framgångsrika ”Waterloo”. Sedan det ursprungliga förslaget ”Spot-
light” givits upp, genererades titel och text på följande sätt: 

 
På arbetsbordet stod en askkopp i vars botten var reproducerad en detalj ur Mi-
chelangelos ”Skapelsen”. I rådande idétorka fastnade blicken på askkoppens 
motiv. Därvid initierades uppslaget att skriva något på temat Michelangelo 
[…]. Avgörande för att Palmers-Skifs arbetade vidare på detta tema var att 
ordet Michelangelo passade perfekt till den melodifras som de uppfattade som 
nyckelfras. Resten av texten mer eller mindre ”gav sig själv”. (Brolinson & 
Larsen 1981 s 1f) 

 
Ibland växer texten uppenbarligen fram genom att man sjunger s k cod 
lyrics (nonsens, vad som helst) till en ackordgång bara för att ha något 
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att komma med, som då Lennon och McCartney kollektivt spånade 
fram texten till versen i ”With a little help from my friends” med 
utgångspunkt i titeln.6 Enligt Hunter Davies (1968) blev deras förlö-
sande formel fråga-svars-mönstret i fraser som ”Do you believe in a 
love at first sight? Yes I’m certain it happens all the time”. Praxis vari-
erar. Somliga band håller sig med låtskrivare som gör det mesta jobbet 
hemma. Springsteens f d gitarrist, Little Steven, har berättat hur The 
Boss ibland höll på att driva honom och de andra musikerna till 
vanvettets brant genom sin vana att komma till repetitionerna med en 
4-5 nyskrivna låtar i handen. Möjligen kan man notera att forskare som 
Brolinson och Larsen (1981) anser tonsättning av färdiga texter vara 
ovanlig inom rocken. Men mer betecknande är kanske att en svensk 
lärobok i konsten att skriva rocktexter avslutas med meningen ”Allting 
i denna bok kan vara fel” (Lodén 1989 s 166). 

Jag är rädd att denna översikt inte gjort någon mycket klokare. Vis-
sa artister tillskriver sina texter större betydelse än andra, vissa lyssnare 
tar till sig orden mer än andra och vissa kontexter gynnar sådana 
artister och lyssnare mer än andra. Jag tror emellertid inte man kan säga 
något mer bestämt om ordets betydelse i rock på ett allmänt plan. I 
stället måste man fråga sig vilka artister, vilka lyssnare, vilka kontexter, 
något som ligger utanför ramen för denna artikel. Att texten kan fylla 
flera olika funktioner är däremot klart och det ska jag försöka visa, 
likaså att den skiftar karaktär med valet av musikalisk genre. 
Discotexter uppmanar oavlåtligt till dans, punkens agitation ligger i de 
vokalväxlingar (”won’t/want”) som sticker ut ur den larmande 
refrängen, rapens rimkaskader demonstrerar skillnaden mellan ”the real 
thing” och den ”hype” som tillskrivs konkurrenterna. ”Words in all pop 
genres work as recruiting symbols […] to create a sense of community 
[…]. In general terms, the language of lyrics is used to construct pop 
genres”, observerar Frith (1981/1983 s 36). Det innebär i sin tur att 
lyssnaren förväntar sig att en viss typ av rock ska ha en viss typ av text. 
Som populärkultur, påpekar Andrew Ross, är rocken känslig för sådana 
förväntningar. 

 
[G]eneric conventions embody assumptions about the experience, tastes and 
desires of […] audiences, and require performers to assume self-conscious 
roles and personae that are appropriate to the genre. It is this set of generic 
imperatives […] that will most determine the selection of the lyrics. Even in 

           
6 Uttrycket ”cod lyrics” förekommer i ett citat från artisten Les Reed (s 10f). 
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instances where lyrics are held to have attained the status of ’poetry’, the 
performer’s role usually corresponds to his or her audience’s conventional 
notion of what a ’poet’ is or does. The ’blues poet’ corresponds to a ’folk’ 
notion of the poetic – telling it like it is, in the voice of common (black) folks 
– while the countercultural (white) version of the bohemian bard is inflected in 
the poetic mantle bestowed upon sixties rock auteurs like Bob Dylan, Joni 
Mitchell or Jim Morrison – either through their use of ’timeless’ symbolist 
motifs and imagery or through the anguished medium of confessional 
sincerity. (Ross 1991 s 97) 

 
Den mest grundläggande distinktionen är antagligen den mellan ett 
”autentiskt” och ett ”artificiellt” uttryck. Som Ross antyder, finns det 
både en svart och en vit tradition av ”autenticitetsrock”. Dessutom kan 
man tala om en allt starkare ”artificiell” tradition, som först tar sig 
uttryck i 60-talets pop och fr o m 70-talets glamrock låter olika kon-
struktioner av det artistiska subjektet medvetet spelas ut mot varandra.7 
I de avslutande skisserna till låtanalyser kommer jag att återvända till 
dessa ”generiska imperativ” (genremässiga krav). Redan här vill jag 
emellertid påpeka risken med Ross’ position, som är att hamna i ett 
slags generisk determinism. Genrer är inte stabila; de befinner sig 
snarare i ständig förändring, och varje ny låt är en droppe, som bidrar 
till att urholka stenen. Inom sig utför den enskilda låten både sys-
tembekräftelser och systemnegeringar, och den njutning den bereder 
oss har med spelet mellan dessa rörelser att göra.  

 
 

Text och musik 
 
Ross är ute i ett polemiskt syfte: han vill tona ner ordens betydelse. För 
honom visar deras existens framför allt att rock är populärkultur. Grovt 
sett definierar ju formler som ”verser utan musik = musik utan ord” det 
           
7 Det råder en rejäl förvirring i rockvärlden kring begreppen ”rock” och ”pop”. I 
dag förekommer de dels som synonymer, dels med vissa, en smula avslipade asso-
ciationer till historien, så att det brittiska pop betecknar en ”lättare” och det ameri-
kanska rock en ”tyngre”, seriösare genre. En tredje variant är att endera termen får 
stå för en huvudgenre och den andra för en subgenre. Att se pop som överordnat 
begrepp har en del som talar för sig, fr a utvecklingen från 80-talet och framåt, som 
med hjälp av musikteknologin har gjort den gitarrbaserade rocken med rötterna i 
60-talet till en genre bland många andra. Inte desto mindre förefaller det ha blivit 
vanligast att låta rock beteckna den övergripande genren, ett språkbruk som jag valt 
att ansluta mig till. Jag kommer emellertid också att tala om rock (i snäv mening) 
versus pop. 
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icke-populära.8 Jag ska ta fasta på den tanken men försöka göra lite 
mer av den. Låt oss anta att sångtexter är närmast besläktade med lyrik, 
vilket verkar svårt att förneka. Då skulle man kunna säga att de verkar 
mot bakgrund av en dubbel brist: gentemot lyriken konstituerar de sin 
publik som lyssnare, gentemot musiken bidrar de med en semantisk 
interpretant (i Peirces mening).9  

Skrift innebär ofrånkomligen en dimension av frånvaro. I lyrik 
tycker vi oss höra en röst bakom orden, som blandar sig med vår egen, 
en imaginär närvaro. Det poetiska språket frammanar någon som inte 
är där, om inte en person så en persona. Jonathan Culler (1992 s 412) 
har noterat att de negativa, avpersonaliserande kategorier varmed 
Baudelaire gestaltar erfarenheten av det moderna har givit upphov till 
en lyrisk konvention enligt vilken dikter läses som dramatiska mono-
loger. ”Att läsa en dikt som lyrik innebär enligt detta synsätt att man 
försöker identifiera sig med medvetandeakten hos en föreställd talare”. 
Med detta antagna jag etablerar vi en spegelrelation, som bekräftar oss 
som fria och självständiga subjekt. Som Culler påpekar, riskerar en 
sådan antropomorfiserande läsart då det är fråga om lyrik att inskränka 
textens betydelseproduktion eller helt enkelt att resultera i en 
misstolkning.  

Rocken å andra sidan vilar just på projektionen av en (vokal) per-
sonlighet. Här hör lyssnaren faktiskt en röst, och den närvaroupplevelse 
som rösten bereder kan förstärkas ytterligare genom en intim 
mikrofonteknik, som tycks säga att just jag är den apostroferade, eller 
genom att kompletteras med synintryck. Rösten är alltid en bit av det 
Reala, medan det som den utsäger betecknar en symbolisk position, 
något som blir tydligare ju mer det distanserar sig från vardagssprå-
ket.10 En rocksångare är ett slags skådespelare som uppträder i många 
           
8 Naturligtvis kan man invända att denna formel gäller skrivna verser snarare än ta-
lade och att dessa inte får ha karaktär av tillfällighetsvers (typ julklappsrim); på 
motsvarande sätt kan man tala om ordlös tillfällighetsmusik inom ramen för det 
populära (musik riktad mot andra funktioner än lyssnande: muzak, vissa slag av 
dansmusik). 
9 Interpretanten är hos Peirce (1990 s 20ff) den kodnyckel som upprättar den nöd-
vändiga förbindelsen mellan tecknets uttrycks- och innehållssidor (d v s mellan 
tecknets materiella existens och den mening det utpekar, eller mellan det som i 
Saussures terminologi brukar benämnas signifiant respektive signifié, 
betecknare/betecknat).  
10 ”It is for this reason that it seems false to sing a song to a real person […]. The 
person can tell there is a ghost, properly addressed by the song, intervening – and 
who is the message coming from?” (Mark W Booth 1981 s 23). Röstens bas i det 
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olika roller vid samma tillfälle. I varje ny låt axlar han (det rör sig 
oftast om män) en ny roll eller persona. Ur den aspekten kan man se 
honom som en retorisk figur: med hjälp av sin röst och i växande grad 
visuella medel personifierar han eller ”lånar sitt ansikte åt” den 
karaktär som texten manar fram.11 Om låten inte är en skivinspelning 
utan uppförs inför publik inte bara avtar frånvarodimensionen, den 
tycks utplånas helt och hållet. Röstens bärare är ju där, kött och blod, 
och låter lyssnaren delta i något som både är en unik händelse och ett 
slags metafor för verkets skapelse. Det hjälper inte att lyssnaren egent-
ligen vet att det fortfarande rör sig om en representation – en persona, 
en artist, inte en privatperson – eller att det ligger massor av tid och 
arbete bakom det som tycks födas direkt ur stundens ingivelse. Po-
pulärmusiken ansluter sig till den långa västerländska traditionen av 
fonocentrism, d v s föreställningen att en röst är liktydig med närvaron 
av ett subjekt.12 Det undflyende hos denna röst – som i rocken ma-
terialiseras av artistens image – väcker i sin tur ett begär som har 
erotiskt ursprung, begäret att tränga bakom slöjan och återfinna det 
förlorade objekt som kan täcka lyssnarens egen brist.13  

Gentemot musiken etablerar texten ett annat slags närvaro, närva-
ron av en översättningskod, som styr lyssnarens konnotationer i en viss 
riktning. Det innebär att den på en gång begränsar deras spelrum och 
öppnar nya tolkningsmöjligheter, så att det ser ut som om musiken 
refererade till den fenomenvärld den är en del av. Om det erotiska 
begäret efter rösten är omedvetet och i lacanska termer tillhör det 
Imaginära, kan man säga att texten placerar lyssnaren som medvetet 
subjekt i det Symboliska, i språket och samhället. Musik är ett bety-
delseskapande med djupa rötter i mycket tidiga, förspråkliga upple-
velser. Just därför har det ofta poängterats att den (liksom ”ordmusik” – 
rim och rytm) skulle ha förmåga att ge uttryck åt en meningsrest, som 
           
Reala har Barthes fångat i sitt begrepp om ”the grain of the voice” (1972/1990 s 
293-300). 
11 Paul de Man (1992 s 343-368 och 1985 s 33-39) talar om den utvidgade personi-
fikationen som tropen prosopopoeia, ”att ge något ett ansikte”. 
12 Begreppet är Jacques Derridas (t ex 1967/1991) och riktar sig framför allt mot 
Husserls tes att det skrivna ordet är ett tal som förfrämligats, medan rösten är san-
ningens medium som så att säga återför ordet till livet. Det talade ordet förutsätts 
mer eller mindre tolka sig självt; sinnlighet jämställs med sanning.  
13 Engelstad (1988 s 27) brukar det retoriska begreppet etos, ”moralisk karaktär”, 
för att beskriva effekten av en artists image. Jag skulle vilja översätta det så att 
artisten måste framstå som värd att älska för att det han/hon har att säga ska ta 
skruv. 
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av den lineära språkliga artikulationen trängts bort och förskjutits till 
det omedvetna.14 Därmed inte sagt att musiken skulle sakna sym-
boliska strukturer. Exempelvis kan narrativa mönster (som vers-refräng 
eller den vanliga rörelsen från grundtonarten till en annan tonart och 
tillbaka igen, ”hem-bort-hem”) ses som utslag av en musikalisk 
diskursivitet, knuten till den röstburna melodin. ”Like narrative, 
melody promises a dual enjoyment, a pleasure in order and a pleasure 
in its disruption […]. The tonic functions like a good marriage at the 
end of a realist novel. But without the initial troubling, there would be 
no pleasure” (Cubitt 1984 s 208f). Sådana strukturer spelar med ett 
sublimerat erotiskt begär, som i anslutning till Lacan skulle kunna 
kallas begäret efter vetande. Det är begäret att få veta ”hur det gick”, att 
nå slutet, ”hem”, upplösningen av den spänning som skapades av 
”bort”. Jag ska kalla det narrativt begär. 
Gentemot lyriken Gentemot musiken 
konstituerar texten 
subjektet som lyssnare 

konstituerar texten  
en semantisk interpretant 

genom närvaron av en röst genom närvaron av en tolkning 
knuten till det Imaginära: knuten till det Symboliska: 
erotiskt begär narrativt begär 

Rocklyssnande skapar ett splittrat lyssnande subjekt, å ena sidan under-
kastat illusionen av en närvaro, å den andra medvetet om objektets 
reella frånvaro och illusionens timlighet. I ena ögonblicket blir lyss-
naren lockad på avvägar av materialiteten hos en signifiant (i första 
hand sångrösten, men kanske lika ofta en hook, ett instrumentellt sound 
eller en rytmisk groove), i nästa återförd till den lineärt konstruerade, 
diskursiva meningen. Det är i skärningspunkten mellan dessa rörelser 
som den poetiska meningen uppstår genom att lyssnaren transformerar 
ett teckensystem till ett annat: ger å ena sidan musiken referenser till 
yttervärlden och sätter ordens mimetiska funktion ur spel å den andra.15 
Fornäs m fl (1988) har föreslagit att det specifika med rocken som en 
form av poetisk diskurs springer ur dess förmåga att mediera mellan ett 
primitivt-kroppsligt och ett modernt-vardagligt soundscape genom att 

           
14 Se vidare Fornäs m fl (1988 s 222ff). 
15 Jag betraktar rocklåtar som poetiska texter. En poetisk text är icke-mimetisk, vil-
ket innebär att om subjektet i en sådan text säger sig kyssa himlen, tolkar vi det inte 
bokstavligt utan i linje med en annan, bildlig logik. Poetiska ”händelser” äger rum i 
språket. 
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betona beat och sound.16 Här ska jag gå vidare genom att granska 
rocktexten lite närmare i sömmarna i form av några rätt anspråkslösa 
teser. Den enskilda texten uppstår ju i dialog inte bara med genren, utan 
också med de drag som utmärker rocktexter i allmänhet.  

 
 

Sju teser om rocktexter 
 
1. 
 
En rocktext är inte lyrik ens på papperet, utan lyrics, material för en 
röst, som Simon Frith eftertryckligt påpekat.17 I motsats till exempelvis 
schlagers föredrar rocken sångare som märker en låt med sin vokala 
personlighet snarare än att försöka presentera den. Det är en konse-
kvens av rockens afroamerikanska rötter, som får den att utvecklas 
efter vad Andrew Chester (1970/1990 s 315-319) kallar en 
”intensionell” struktur, där komplexiteten består i modifieringar av 
grundelement som rytm, tonhöjd och klangfärg, medan den i klassisk 
musik kommer till uttryck i ”extensionell” kombination av oförändrade 
enkla byggstenar. Uppförandet begränsar textens tolkningsmöjligheter 
men tillför samtidigt nya, t ex genom att låta intonation eller frasering 
strida mot ordens semantiska innebörd, som då Beatles sjunger ”You’re 
treating me ba-ha-ha-had, Misery”. Därför kan resultatet bli precis lika 
egendomligt då litteraturvetare reducerar rocklåtar till ”rocklyrik” och 
utgår från den lästa texten som då klassiskt skolade musikvetare 
analyserar rock. Lägger man poesins externa norm över verser som 
aldrig haft någon annan ambition än att sjungas, blir resultatet inte bara 
det förutsägbara att 90 % eller mer av det totala utbudet rocktexter 
döms ut, normen får dessutom till följd att bra texter likställs med 
texter av vita artister. ”What is most striking about anthologies of rock 
poetry is their consensus – no black songs, no country music, no Lou 
Reed even”, som Simon Frith (1988 s 117) konstaterar. I den vita 
”autenticitetsrock” som tog form under 60-talet blev texten ett sätt att 

           
16 Begreppet är Murray Schafers (1973 s 15-52) och kan kanske översättas med 
”ljudlandskap”.  
17 ”In songs, words are the signs of a voice […]. Pop songs celebrate not the arti-
culate but the inarticulate” (Frith 1981/1983 s 35). Möjligen skulle man kunna 
invända att en sådan karaktäristik passar bättre in på vissa genrer, framför allt soul, 
än andra.  
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markera att artistens ambitioner överskred entertainerrollen, medan 
svart populärmusik genomgående har lagt tonvikten på uppförandet 
och starkare understrukit textens status av råmaterial för vokal 
gestaltning. Analyser av rocktexter måste utgå från den text som 
uppförs, fonotexten.18 

 
2. 
 
I relation till musiken kan sångtexter hypotetiskt sägas vara av två 
grundläggande slag. De kan vara fokuserade, d v s semantiskt centrala, 
överordnade musiken, och tendera mot tal (vilket är särskilt vanligt i 
ballader och narrativa sammanhang, som i country). Orden till en 
rocklåt kan framhävas både av markörer i texten själv, av arrange-
manget och av yttre markörer, som att den har tryckts på skivkonvolu-
tet. Men de kan också närma sig ett uppgående i musiken, musifieras, 
så att uppmärksamheten dras från referent till tecken, från signifié till 
signifiant. Det kan i sin tur ske på två sätt. Dels genom att ordens och 
syntaxens egen musikalitet (rytm, rim och parallellismer) framhävs, 
dels genom att texten styckas upp i melodiska gester och fritt 
gestaltande element – tal, grymtningar, suckar, utrop o s v. I praktiken 
kan en och samma text eller element av den fylla flera funktioner på en 
gång; en analys av Sades fras ”(He’s a) smooth operator” visar att den 
semantiska betydelsen av orden är väsentlig men spelas ut mot 
onomatopoetiska kvaliteter (”smooth” låter ”mjukt”, ”operator” ”me-
kaniskt”) och det sätt på vilket melodin ansluter till vardaglig into-
nation (Middleton 1990 s 230f).  

En poäng med begreppet ”sekundär oral kultur” i det här samman-
hanget är att det hjälper till att understryka textens flytande tillstånd. 
Nedskriven eller ej är rocktexten aldrig ”autonom”. Att läsa en text 
man hört framföras är att höra den igen, att läsa en ohörd text är att läsa 
den som lyrik. Talar man (som Brolinson & Larsen 1981) om ”den 
autonoma texten” i rocksammanhang, ska man vara medveten om att 
man gör sig skyldig till en konstruktion och att denna konstruktion kan 
vara vilseledande. Medan orden som regel kommer till i interaktion 
med musiken, antyder termen autonom text tvärtom att de kan betraktas 
som något för sig; medan musikupplevelsen som regel föregår 
upplevelsen av ordens semantiska och syntaktiska innebörder, tycks 
           
18 Begreppet ”fonotext” kommer från Stewart (1990), men jag har givit det en 
annan innebörd.  
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autonomibegreppet vilja säga att texten skulle kunna stå på egna ben. 
Det kan den kanske, om det rör sig om en fokuserad text, men det är en 
annan sak än att texten skulle vara autonom. 

 
3. 
 
Det är ofta problematiskt att återge musikupplevelser. Men somliga 
element – ord, grundpuls, melodi – är tillgängligare för reproduktion än 
andra. Därför måste man tänka sig att de för lyssnaren kan fylla 
funktionen att representera, stå som delen för en svåråtkomlig helhet, 
det som i retoriken kallas synekdoke. Redan Baacke (1968 s 151) beto-
nade att rocktexter underlättar lyssnarens orientering och erinring och 
bidrar till identifikationen av sånger och grupper. Vi behöver orden till 
att minnas med, och det är en orsak till att rocktexten (i motsats till 
poesin) skulle kunna kallas det betydande fragmentets konst. ”Dikt” 
har med ”tät” att göra. Täta är just vad rocktexter inte brukar vara. Om 
verket är den klingande föreningen av ord och musik, följer därav att 
texten kan kosta på sig att vara ganska fattig på både många av de 
språkliga grepp och den inre logik vi brukar förknippa med diktverk. 
Man kan och behöver sällan uppfatta hela texter i rock, det räcker med 
en titel här, en hake där för att fantasin ska sättas i rörelse. Vill man så 
kan man i regel läsa texterna kompletta på skivkonvolutet, antingen 
medan man lyssnar eller i efterhand.  

Detta får i sin tur viktiga konsekvenser för textens betydelse i rock. 
Att publiken har lärt sig vissa texter utantill och sjunger med på en 
konsert eller att brittiska Smash Hits, som trycker texterna till de 
senaste hitlåtarna, är en storsäljare måste inte innebära att lyssnarna har 
”torskat” på orden. Mycket sannolikare är att dessa är sekundära, även 
om könsskillnader kan nyansera den bilden.19 Därför finns det skäl för 
misstro gentemot de textbaserade kvantitativa innehållsanalyser som 
ständigt visar att publiken inte ”förstår” vad den hör.20 Dels för att 
fokus ofta hamnar fel, d v s på texten, som är lättare för forskarna att 
använda som mätinstrument, och dels för att vi aldrig lyssnar passivt 
utan förfogar fritt över både text och musik. När svenska 

           
19 Flera forskare, bl a Frith (1981/1983) och Roe (1983), har konstaterat att kvinnli-
ga lyssnare är mer textfokuserade än manliga. 
20 T ex Robinson och Hirsch (1969), Denisoff och Levine (1971), Prinsky och 
Rosenbaum (1987). En kort översikt över innehållsanalytisk populärmusikforsk-
ning finns hos de sistnämnda. 
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Nationalteatern gav ut Livet är en fest, användes den tvärtemot artist-
ernas avsikt som legitimation för brassrökning, liksom Springsteen-
låten ”Born in the USA” kom att uppfattas som en renodlat patriotisk 
akt när den kom ut. Som poststrukturalismen lärt oss är ju språket inte 
någon transmissionsrem utan tillåter ett betydelseskred mellan intention 
och avläsning. Har en utsaga väl satts i omlopp, kommer den okon-
trollerat att producera nya texter och bädda för strider om tolk-
ningsföreträdet. En motsvarande kritik drabbar naturligtvis även form-
analyser som inte tar tillräcklig hänsyn till hur musikaliska 
genrekonventioner sätter ramar för texten genom storformer som vers-
refräng, periodisering i 2, 4, 8 o s v takter, 4/4-meter, etc. 

 
4. 
 
Med Engelstad (1988 s 26) kan det finnas anledning att fråga sig om 
inte rocktextens modus är mer dramatiskt än lyriskt.21 Och Murphey 
(1989) föreslår att rockens ord borde kunna diskuteras i termer av ”si-
tuationell diskurs” eller ”inre tal”. Om lyrik bygger på jagets strävan att 
”förinnerliga” världen snarare än på en dialogisk eller narrativ 
grundstruktur, kretsar huvudparten av alla rocktexter kring den dia-
logiska relationen mellan å ena sidan ett jag och å den andra ett du, 
ibland han/hon, mera sällan vi eller de.22 Tillsammans med andra 
shifters, ord vilkas betydelser är starkt överbestämda av samman-
hanget, etablerar dessa pronomina textens deiktiska rum.23 I rocktexter 
har deixis, (ut)pekande, för det första en närvaroskapande funktion. 
Det beror på att rocksångaren inte bara sjunger för utan också till sin 
publik, som lyssnaren uppfattar det. Bruk av presens och ord som 
”jag”, ”du”, ”nu”, ”här” o s v kommer inte bara att syfta på utsagans 
rum utan också på utsägelsens, där artisten uppträder för sina lyss-

           
21 Redan Werner Faulstich (1978 s 81) noterade rocktextens dialogicitet: ”Der Text 
eines Popsangs muß als eine Redesituation aufgefasst werden.” Frith (1988 s 120) 
är inne på samma linje men uttrycker sig i mitt tycke väl kategoriskt: ”Songs are 
more like plays than poems.” 
22 Ett exempel: enligt Campbell och Murphys beatleskonkordans Things We Said 
Today (1980), återgiven efter Engelstad (1988) s 32, innehåller Beatles’ 189 
originallåtar 1115 ”I/me” och 731 ”you”; bara ”the” är vanligare än ”I/me” och 
bara ”to” föregår, vid sidan av dessa ord, ”you” i frekvens. 
23 Se för detta begrepp Maclean (1988) s 110ff. 
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nare.24 Shifters är utsägelsemarkörer som tvingar lyssnaren att kon-
struera en fiktiv situation, en avsändare och en mottagare. Som Alan 
Durant har påpekat, möjliggör ”du” i rock åtminstone fyra olika sätt att 
engagera lyssnaren: 1) hänvändelse till en specifik individ (”Angie”), 
2) balladens intima tilltal (”From me to you”), 3) hänvändelse till en 
universell eller kollektiv lyssnare (sångaren som överstepräst: ”Come 
on everybody!”) och 4) en adressat vars identitet lyssnaren själv avgör 
(efter att ha identifierat sig med utsägelsens/utsagans subjekt). Även 
”jag/vi” rymmer flera tolkningsmöjligheter. Durant (1984 s 204ff) 
pekar t ex på hur ”we” glider från att beteckna bandet till en ”storfa-
milj” av obestämt omfång i refrängen till Sister Sledges ”We are the 
family”: 

 
We are family 
I’ve got all my sisters with me 
We are family 
Get up everybody and sing 

 
Här närmar vi oss deixis’ andra funktion. Det deiktiska rummet i rock 
har sällan fixerade referenser. Inte bara tid och plats hålls svävande, 
utan ofta också kön (vem jag är bestäms snarare av sångarens kön än 
av orden). Då texten dessutom sällan uppfattas i sin helhet får lyssnaren 
stort utrymme att själv fylla i utsagans detaljer. Texten verkar alltså 
som associativ katalysator: ”’you’ and ’I’ take on personal meaning for 
present, remembered, idealised or desired affective relationships, 
consciously or unconsciously”, som Murphey (1989 s 190) uttrycker 
det. Det verkar rimligt att tänka sig att dessa pronomina, kodifierade i 
de retoriska figurerna apostrof och personifikation, spelar en större roll 
för rocktextens flertydighet än de gör för lyrikens. En dikt ställer större 
krav på att uppfattas i och som en helhet. Den uppmuntrar läsaren att 
röra sig fram och tillbaka i texten och meditera över den. Därför tillåter 
den en högre grad av figurlig komplexitet än den förbiflytande 
rocktexten, som i stället kan överlåta åt musiken att säga det som 
lyssnaren inte skulle uppfatta om det uttrycktes i ord. 

Ett utsträckt bruk av shifters innebär slutligen att talaren tar för 
givet att lyssnaren är insatt i de förhållanden som berörs. I Basil Bern-
steins termer konnoterar det en ”begränsad kod”, knuten till vardagligt 
           
24 Medan utsaga betecknar vad en text faktiskt säger, brukar utsägelsen avse sättet 
det sägs på, i det här fallet låtens framförande. Utsägelsens subjekt är artisten, den 
som säger ”jag”; utsagans subjekt är det ”jag”, den person som talar i texten. 
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samtal bland folk som känner varandra. Det fungerar inbegripande. 
Idealtypiskt kan rocktexter ses som mimetiska uppföranden av 
vardagliga talsituationer, där det förutsätts att erfarenheter och håll-
ningar är delade snarare än individuella. I motsats till det lyriska jaget 
framställs rockens jag som allt annat än unikt. Men den begränsade ko-
den är inte bara situationellt utan också klassmässigt karaktäriserande: 
bristande specificeringar av kontexten pekar mot praxis framför allt 
inom arbetarklassen och konnoterar alltså ”oss därnere”.25 I allmänhet 
är eller poserar rocken som musik av och för underdogs. 

I det här sammanhanget kan det vara instruktivt att knyta an till 
Roman Jakobsons välbekanta kommunikationsmodell, även om den 
med rätta kritiserats för att förenkla en interaktiv process till en ganska 
oproblematisk överföring av mening. Jakobson urskiljer sex olika 
dimensioner: budskap, sändare, mottagare, kod, kanal och kontext. För-
bundna med dessa är lika många funktioner, och kommunikations- eller 
texttypen bestäms av vilken eller vilka funktioner som dominerar.26 I 
lyrik drar den poetiska funktionen uppmärksamheten till budskapets 
uttryck på bekostnad av dess referentiella sida (kontexten). Den kan 
alltså fungera som ”brus” i kanalen. Då texten kommenterar sig själv 
eller kommenteras av exempelvis artisten eller en diskjockey, rör det 
sig om den metalingvistiska funktion som är så påfallande hos James 
Brown. Den emotiva funktionen har att göra med uttryck för en känsla 
som tillskrivs artisten och inbjuder till empati. Liksom i lyrik väger den 
tungt inom rocken, men här får den en starkare melodramatisk ton. 
Mest särskiljande är Jakobsons två sista funktioner. Den fatiska, 
kanalkontrollerande funktionen finns, som Middleton (1990 s 242) 
påpekar, närvarande i praktiskt taget all slags populär sång i form av 
omtagningar. Den är förknippad med igenkänning. Eftersom 
upprepning kan ses som ett sätt att kontrollera att artist och publik 
befinner sig på samma våglängd, markerar den det kollektiva samför-
ståndet och lyssnandets karaktär av rit. Vad jag har diskuterat som 
deixis kan kopplas till flera funktioner men framför allt till den 
           
25 Bernstein (1971) utvecklar distinktionen mellan begränsad och elaborerad kod i 
flera uppsatser. 
26 Jakobson (1960/1981 s 23ff). Dessutom menar Jakobson att poetiska modus kan 
bestämmas efter vilken funktion som framhävs vid sidan av den poetiska. I episk 
diktning, som fokuserar på tredje personen, är det den referentiella; i lyrisk diktning 
med dess inriktning på jaget är det den emotiva, medan ”andra personens poesi” 
präglas av den konativa funktionen och framträder som vädjande eller 
uppmanande. 
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konativa, som innebär en vändning mot adressaten i form av uppma-
ningar eller vädjanden. I rock tenderar rytmiska konativa impulser som 
uppmanar till dans ofta att sammanfalla med verbala. I vid mening, 
skriver Middleton på samma ställe, kan den konativa dimensionen 
betraktas som ett sätt att placera åhörare i bestämda mottagarpositioner: 
som dansande/lyssnande, individ/stammedlem, ”en av oss”/”dom 
andra”, man/kvinna o s v. Allt som allt gör detta av rocktexten en 
poetisk text med (pseudo)dialogisk karaktär.  

 
5. 
 
Denna egenskap framhävs också av rockens intertextualitet. I motsats 
till lyriken värderar rocktexter klichén högt. Liksom musiken bygger de 
på ett förråd av färdiga fraser, något som underbygger föreställningar 
om rock som en pseudo- eller sekundär oral kultur. Varje stil har sina 
”commonplaces”, som fatiskt bekräftar att lyssnare och artister tillhör 
samma stam. Nästan alltid visar sig den rockspråkliga klichén vara ett 
citat, antingen direkt ur vardagsspråket eller förmedlat via den egna 
traditionen. Ibland anar man den bara, ibland sticker den i ögonen: 
”You know what I mean.” 

De flesta låtskrivare förlitar sig helt enkelt på den vokala gestalt-
ningen. Som Frith (1981/1983 s 36f) påpekar är 

 
the gap between the appearance and the reality of a performance […] the 
source of pop lyricists’ central tool – irony – and of their central verbal device 
– banality. It is in this gap […] interpreters work, bringing a personal intensity 
to all-purpose phrases, and it is here as well listeners work, applying the words 
to their own situations.  

 
Men ordets poetiska funktion i rock är naturligtvis inte bara avhängig 
den sortens klichébearbetning utan också den som ryms i den ner-
skrivna texten. Vi vill gärna tro att den bokstavliga meningen fanns 
före den figurliga, men som den bleknade metaforen (bordsben, flod-
bädd, spikhuvud) visar och modern lingvistik har betonat är vardags-
språket snarare en avpoetiserad form av symbolisering. Goda rock-
textskribenter kan därför sägas arbeta med att återställa den poetiska 
meningen i uttryck som berövats den genom slitage. Simon Frith ut-
trycker det någonstans så att ”[they] make plain talk dance”. Smokey 
Robinson är något av en mästare på en populär Verfremdung, som går 
ut på att fräscha upp bleknade metaforer och vända på en fras på ett sätt 

270 



ROCKENS TEXT 

som plötsligt avslöjar sprickorna i det förment självklara: ”I don’t like 
you, but I love you, What’s so good about saying goodbye, I know that 
flowers grow from rain, but how can love grow from pain?” En 
användbar distinktion har gjorts av den franske musikologen Antoine 
Hennion (1983/1990 s 185-206), som skiljer mellan citatord och nyc-
kelord i populärmusikaliska texter. De förra hänvisar till en bekant in-
tertext, de senare (mångtydiga fraser som Sades ”Smooth operator” 
eller Dylans ”Idiot wind”) ger texten en mystisk dimension, eftersom 
de så att säga ympats på den diskursiva meningen och representerar det 
fängslande obekanta.  

Hörbarhetsvillkoren gör sig påminda inte bara i omtagningar, utan 
också i tillspetsade formuleringar med anspråk på allmängiltighet, 
sentenser. Här är en instruktiv sentens från Ian Hunter’s ”All American 
alien boy” (1976), där den underliggande klichén refererar till rockens 
egna konventioner, enligt vilka kvinnor som bekant är angels och män 
rolling stones: 

 
’cos the women came from heaven 
and the men came outta some store 

 
Å andra sidan fungerar nonsensinslag, där det klingande uttrycket, sig-
nifianten, ersätter innehållet, signifién, lika bra för att få en fras att etsa 
sig fast. Man behöver inte förstå att Little Richards Tutti frutti/ a rooty 
betyder ”alla slags käk”, d v s tjejer, för att ta frasen till sig – med 
förtjusning eller vämjelse, allt efter behag. Nonsens, säger Freud 
(1905/1976 s 302), väcker lust genom att behandla ord som fonetiska 
snarare än som semantiska enheter. Det är ett uppror mot det det med-
vetnas censur, som vädjar till ett infantilt behov av att kortsluta tanken 
och spara energi. I regel går rocken sällan så långt som doowopgruppen 
The Silhouettes i en klassiker, ”Get a job” (1957), där hela refrängen 
sånär som på slutraden är nonsens. Textens manliga subjekt utsätts här 
för övertalningsförsök från sin kvinna som han värjer sig mot, förstår 
man av slutraden/titeln och de narrativa verserna. Nonsens får på det 
viset innebörden ”tjat” av sin kontext. Men fonotexten tillför dessutom 
ett överskott av mening genom att implicera att kvinnorösten ekar efter 
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föräldraröster, ”da(d)” och ”mum”, alltså att mannen behandlas som ett 
barn:27 

 
Sha da da da, sha da da da da 
Sha da da da, sha da da da da 
Sha da da da, sha da da da da 
Sha da da da, sha da da da da 
Yip yip yip yip yip yip yip yip 
Mum mum mum mum mum mum 
Get a job 

 
6. 
 
Vad tematiserar rocktexter – vad handlar de om? I motsats till många 
andra former av populärmusik lämnar rocken utrymme åt det osköna på 
ett sätt som förbinder den med modernismen. Berkaak (1992) uttrycker 
det så att den alstrar sina symboler genom en inversion av normaliteten, 
som innebär att rockens subjekt uppsöker positioner i samhällets 
marginaler, medan Robert Pattison (1987 s 147) beskriver samma pro-
cess i termer av en vulgarisering av en romantisk estetik: ”Whatever 
the world’s morality disapproves, rock celebrates”. Ett antal bandnamn 
bär syn för sägen: Blockheads, Butthole Surfers, The Damned, Gang of 
Four, Megadeth, The Stranglers… Konstmusikens rena klanger, 
fixerade tonhöjdspositioner och dynamiska variationer ersätts på mot-
svarande sätt av komplementära uttryck med rötterna i vardagens ljud-
landskap – distorsion, förskjutningar i tonhöjd, hög och jämn intensitet. 
Det som inte utsägs av texten berättar musiken desto vältaligare. 
Inversionsteorier förutsätter en ”text”/kultur, vars symboler kan bli 
föremål för en upp- och nervändning. Jag tror man kan se det 
interkulturella fält som rocken avgränsar sig mot som en triangel, vars 
hörn består av 1) den trista vardagliga erfarenheten av det moderna 2) 
den hegemoniska highbrow-kultur som avskär sig från den och 3) de 
populärkulturella genrer som ”säljer ut” det produktiva i den. Det 
sistnämnda innebär i princip att en manlig form av romantik ställs mot 
en kvinnlig. I rockens mansdominerade värld är kvinnor lockande men 
farliga: ge dem ett finger och de förkväver den ohämmade subjektivitet 
som rocken hyllar mer än något annat. 

           
27 Texten är egentligen mer mångtydig än så; eftersom ”mum” ligger lågt, konnote-
rar det också en man (d v s ”dad”), medan det höga ”yip” konnoterar en kvinna 
(”mum”).  
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För Berkaak (1992) är rocken antimodern. Men rocken är ett barn 
av moderniseringen i så hög grad att det tycks mig korrektare att säga 
att den står i ett ambivalent förhållande till det moderna, som den själv 
fångar upp i termer av en opposition mellan fun och boredom. Fun är 
att sätta sig över konventionen, boredom att låta omgivningen få makt 
över en. Trots allt rymmer det moderna frizoner, framför allt kärlek, 
droger och, naturligtvis, rock, som möjliggör för subjektet att ladda upp 
vardagen och eventuellt överskrida den genom att gjorda erfarenheter 
låter sig utvecklas i utopisk riktning. Men i grunden gäller Freuds 
(1930/1983) tes ”Vi vantrivs i kulturen” i så måtto att samhället med 
nödvändighet inskränker subjektivitetens fria utveckling. Inte minst 
språket representerar ett hot om anonymisering och främmande-
görande. Ordet når oss ju aldrig jungfruligt, utan vi möter det alltid, 
som Bakhtin säger, ”bebott” av andra. New wave-artisten Patti Smith 
fascinerades under 70-talet uppenbarligen lika mycket av myten om 
Babels torn som av Rimbaud. En av hennes deliriska, improviserade 
texter heter ”Babelogue” och representerar ett av många obevarade 
försök att i konsertsammanhang återknyta till ett ”för-babliskt”, 
urspråkligt tillstånd. I en samtida intervju menar hon att det ligger i 
människans natur att sträcka sig mot himlen och utnämner Satan till 
”the first absolute artist”, ”the first true nigger”.28 Här framstår för det 
första poetisk praxis som ett fadersuppror, något som jag tror är centralt 
för förståelsen av rockens projekt. För det andra tydliggör den mytolo-
giska intertexten en tendens i rocken som är djupt och antipatiskt för-
bunden med moderniseringen. Om det ”moderna projektet” (Haber-
mas) går ut på världens avmystifiering, strävar rockens subjekt tvärtom 
mot att mystifiera och förtrolla den på nytt. Låtskrivaren Kjartan 
Kristiansen i norska Dum Dum Boys säger det rent ut: ”Nå er alt ano-
nymisert, vi vet alt, vi har sett alt, alt er avmytisert […] Faen, det må da 
være noe mer.”29  

I rockens mainstreamfåra kan man, fritt efter Berkaak (1992 s 
127ff), urskilja följande distinktiva motivkretsar: 

• Det primitiva och ursprungliga: ett försök att överskrida konven-
tionen genom att upprätta det instinktiva, vilda, djuriska, ungdomliga 
eller afro-amerikanska, det ännu oförstörda eller oförstörbara, den rena 
energin som ideal. 
           
28 Mellers (1986 s 212). Om Satangestalten i rockens ikonografi se även Pattison 
(1987 s 175ff). 
29 Intervju i Beat nr 3/1988, citerad efter Berkaak (1989 s 113). 
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• Det låga, vulgära, smutsiga: den karnevaliska upphöjelsen av un-
derlivet (de perversioner punkarna ställde ut till allmän beskådan) såväl 
som det socialt marginella, ”niggers”, ”beggars”, ”hobos”, ”trash” etc, 
företeelser som i likhet med ”bad” i svart tradition laddas positivt. 

• Det gränsöverskridande, dit jag räknar en tendens till hyperbol, 
excess och melodrama. Hit hör symboler för extas, rus, vanvett, demo-
ni och död, för det sexuellt obestämbara (androgynen) eller det utom-
mänskliga (humanoiden), men också den amerikanska on-the-road-
mytens centralfigur, The Rolling Stone. 

• Motpolen till det ursprungliga, scenarior som hänvisar till det 
kommande. Hit hör fascinationen för teknikens möjligheter, det ”feta” 
ljudet, såväl som känsligheten för nya trender och death metals firande 
av apokalypsen. 

 
7. 
 
Historiskt sammanfaller rockens korta historia i grova drag med det 
senmoderna eller reflexivt moderna.30 Därför är det inte förvånande att 
man kan se å ena sidan en tilltagande differentiering av publik, genrer 
och tematik, som jag inte tänker gå närmare in på här, och å den andra 
en lika tilltagande reflexivitet i förhållande till det verbala och musika-
liska råmaterialet. Den intertextuella medvetenheten har ökat och med 
den recirkulationen av det som varit. Nu kan vilken stil som helst ur 
rockens skattkammare bli föremål för revival, och utvecklingen på det 
musikteknologiska området, framför allt samplingen, tenderar att 
undergräva upphovsmannarätten och framtvinga nya sätt att tänka i 
termer av original och kopia. ”Eric Claptons gitarrljud? No problem.” 

Jag tycker mig kunna urskilja två avgörande moment i denna his-
toria. Det ena infaller i samband med splittringen av rock’n’roll under 
60-talet i å ena sidan ”kommersiell” pop för en dansant, övervägande 
kvinnlig publik, å den andra ”autentisk” rock av och för i huvudsak 
unga manliga lyssnare. Det motsvarar för rockens del en övergång från 
repertoar- till expressionsdiktning. Rockartisterna börjar aspirera på att 

           
30 Begreppet ”senmodernitet”, som i motsats till ”postmodernitet” betonar kon-
tinuiteten i vad Habermas kallar det moderna projektet, härstammar från Johan 
Fornäs (se t ex Fornäs 1990 s 9-57). Begreppet ”det reflexivt moderna” är den 
västtyske sociologen Ulrich Becks (1986/1993) och avser en fas i det modernas 
utveckling då det förmoderna övervunnits och endast moderniseringens 
självskapade grundvalar återstår som föremål för vidare bearbetning.  
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bli konstnärer, och i det sammanhanget får ordet en distinktiv funktion. 
I ett avslöjande uttalande från 197l blickar John Lennon tillbaka på vad 
han betraktar som vändpunkten i hans eget skrivande: 

 
I’d have a separate songwriting John Lennon who wrote songs for the sort of 
meat market, and I didn’t consider them – the lyrics or anything – to have any 
depth at all. They were just a joke. Then I started being me about the songs, 
not writing them objectively, but subjectively. (John Lennon intervjuad av 
Jann Wenner i The Rolling Stone interviews 1981 s 148)  

 
En av de textförfattare som drivit självreflexiviteten längst är Peter 
Gabriel. Han ligger bakom följande exempel, en passage ur 70-talaren 
”Supper’s ready”, som tematiskt lånar sig till jämförelse med det tidi-
gare citatet från The Silhouettes. Kanske kan skillnaden beskrivas som 
den mellan en text vi upplever som naiv och en vi upplever som naivi-
serande, d v s självmedvetet naiv. (Jag påstår alltså inte att ”Get a job” 
skulle vara naiv utan bara att jämförelsen placerar lyssnaren i en po-
sition där sådana distinktioner blir relevanta.) Bara den naiva texten 
förefaller oss obesvärat vulgär; den naiviserande talar om att den är 
”stil”, d v s ”artificiell”. Gabriels verser med deras elaborerade infantila 
syntax och ordval är så poetiskt täta, handlar i så hög grad om den egna 
verbala koden, att de först kommer till sin rätt när de läses: 

 
Mum to mud to mad to dad 
Dad diddley office, dad diddley office 
  You’re all full of ball 
Dad to dam to dum to mum 
Mum diddley washing, mum diddley washing 
  You’re all full of ball 

 
Det andra momentet, förberett av glamrockartister som David Bowie 
och Bryan Ferry, är punkens genombrott i slutet av 70-talet. Det kan 
ses som höjdpunkten för en modernistisk rockestetik, som vill ”make it 
new” med hjälp av inverterade citat, bricolage och ironisk självdistans 
(”We’re so pretty, oh so pretty … va-cunt”), samtidigt som den marke-
rar att den återupprättar den autentiska traditionen av rock som ren 
energi. ”Its failure”, skriver Frith och Horne (1987 s 124), kanske något 
förhastat, ”marked the death of rock Romanticism […]. It ushered 
popular music into post-modernism.” Efter punken har det onekligen 
blivit svårare att vara naiv i rocken. Men det romantiska autentici-
tetsidealet lever kvar, och inte bara i den tradition av vit gitarrock vars 
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hetaste namn 1992 var Nirvana. Också rapartister tävlar inbördes om 
vem som står för ”the real thing”; rapscenen kan ses som en stiliserad 
version av gatans orddueller. Och skulle naiviteten visa sig ha gått 
oåterkalleligen förlorad, återstår alltid naivismen. När populärmusiken 
slår följe med postmodernismen öppnar sig nischer som de i Sverige 
där Thomas diLevas sofistikerade ”Rymdblomma” och Thorssons och 
andras nostalgiska tönt-rock verkar (jfr Dahlén 1990). Det sentimentala 
och svärmiska, det som Hennion kallar ”sociosentimentet” men som 
lika mycket är ett sediment, nämligen av undertryckta känslor längst 
inne i oss, pockar på uttryck allteftersom de sociala relationerna och det 
offentliga rummet invaderas av målrationalitet, och det gör också den 
aldrig övervunna, barnsliga, ”polymorfa” sexualiteten. Som Per 
Svensson (1992 s 14) skriver är det 

 
till popmusiken man söker sig för att återfinna de banala känslorna, de delbara 
känslorna. Det är hos popmusiken vardagen och vardagskänslorna – det hjärta 
och den smärta som inte tvekar om sitt namn – har fått asyl. Det är i 
popmusiken väven är så nött och sliten att den nakna huden skiner igenom. 
Medan den samtida lyriken desperat letar efter nya sätt att säga att inget nytt 
kan sägas, säger popmusiken sånt man bara säger som om det just nu sas för 
första gången. […] Lyriken skulle må bra av att försöka sjunga ”Johnny B 
Goode”. Den skulle till och med må bra av att då och då försöka skriva: ”Jag 
älskar dig!” 

 
 
Två låtanalyser 
 
Springsteens ”The river” och The Supremes’ ”Where did our love go” 
är två sinsemellan mycket olika rocklåtar på ett gemensamt tema, en 
förlust. Den ena är vit, manlig ”autenticitetsrock” av en artist med 
konstnärliga anspråk och full kontroll över låtens produktionsprocess, 
den andra ”popsoul” av en svart, kvinnlig vokalgrupp som producerats 
av en hitfabrik och sjunger något som ett professionellt låtskrivarteam 
satt i händerna på dem. Den ena texten är fokuserad, den andra 
musifierade klichéer; den ena har en narrativ och lineär, den andra en 
lyrisk och cirkulär struktur. Vad betyder sådana skillnader för 
lyssnarens upplevelse? 
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Springsteen: ”The river” 
 

I come from down in the valley V 
Where mister when you’re young 
They bring you up to do 
Like your daddy done 
Me and Mary we met in high school 
When she was just seventeen 
We’d drive out of this valley  
Down to where the fields were green 
We’d go down to the river R 
And into the river we’d dive 
Oh, down to the river we’d ride 
Then I made Mary pregnant V 
And man, that was all she wrote 
And for my 19th birthday 
I got a union card and a weddin’ coat 
We walked down to the courthouse 
The judge put it all to rest 
No wedding day smiles, no walk down the aisle, 
No flowers, no wedding dress 
That night we went down to the river R 
And into the river we dived 
Oh, down to the river we did ride 
I got a job working construction V 
At the Johnstown company 
But lately there ain’t been much work 
On account of the economy 
All them dreams that seemed so important 
Well mister, they vanished right into the air 
Now I just act like I don’t remember 
Mary acts like she don’t care 
But I remember us ridin’ in my brother’s car V 
Her body tan and wet down at the reservoir 
At night on them banks I’d stay awake 
And pull her close to feel each breath she’d take 
Those memories come back to haunt me 
They haunt me like a curse 
Is a dream a lie if it don’t come true 
Or is it somethin’ worse 
That sends me down to the river R 
Though I know the river is dry 
That sends me down to the river tonight 
Down to the river 
My baby and I 
Oh, down to the river we ride 
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Om motiven bakom albumet The river 1980 har Springsteen förklarat: 
”I tried to accept the fact that, you know, the world is a paradox, and 
that’s the way it is. And the only thing you can do with a paradox is to 
live with it. […] There’s never any resolution” (citerad efter Marsh 
1987 s 200f). Den paradox Springsteen talar om finns redan i låtens 
titel. Inte direkt, men genom den intertext den hänvisar till. Det 
obestämda ”The river” aktualiserar ett gigantiskt nät av associationer, 
som förlorar sig i myten. De är både primitiva och motsägelsefulla: 
livets vatten – dödens flod. Som vi ska se är ”The river” ett bra exem-
pel på att titeln mestadels är viktig som nyckel till en låts semantiska 
universum. 

Det deiktiska rummet byggs i texten upp som en monolog riktad av 
en man, ”I”, till en annan, tydligen en främling, eftersom han kallas 
”mister”. Kanske tjuvlyssnar vi till ett utdrag ur en barkonversation. 
Samtidigt är främlingen en figur för lyssnaren: deixis skapar närvaro. 
Monologen formar sig till en sorglig, kanske tragisk livshistoria, som 
rullas upp utifrån en punkt där berättaren och hans ”baby” är på väg 
tillbaka till den i titeln nämnda floden. Låten innehåller en mängd 
markörer som visar hur den vill bli hörd. Musiken, särskilt 
arrangemang och sång, framhäver narrationen på countryvis; inled-
ningen på munspel och akustisk gitarr konnoterar folkmusikalisk bal-
lad. Den rossliga rösten som för tankarna till blues shouters vill göra 
historien än mer trovärdig. Talspråket tyder på en yngre man ur ar-
betarklassen; det är starkt deiktiskt (”Mary”, ”this valley”, ”the river” 
förutsätter lyssnarens införståddhet). Detta är ”autenticitetsrock”, ett 
språk som Springsteen behärskar som få och som har mimetiska an-
språk: det vill säga ”sanningen”.31  

Den läsning texten inbjuder till innebär att den skildrar en 
generationsmotsättning (ett misslyckat vuxenblivande) och pekar ut 
patriarkatet som objekt för sin samhällskritik. Redan från början ställer 
allitterationerna ”do like daddy done”, som är ett citat och därför i 
dubbel mening representerar konventionen, mot det subjektiva och 
ännu obestämda i ”Me and Mary we met”. I andra och tredje verserna 

           
31 ”The whole point of this genre is to develop musical conventions which are, in 
themselves, measures of ’truth’ […]: this is what it is like to live in America, this is 
what it is like to love or hurt. The resulting music is the pop equivalent of film 
theorists’ ’classic realist text’ […]: a non-romantic account of social life, and a 
highly romantic account of human nature” (Frith 1987 s 147). 
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tar patriarkatet gestalt dels i ”a shotgun wedding”, övervakat av en do-
mare, dels i bolaget (staden heter dessutom Johnstown!), som inte har 
någon framtid att erbjuda de nygifta. Fäderna sviker. Men denna rea-
listiska tolkning har en mytisk-symbolisk undertext, Bibelns historia om 
utdrivandet ur paradiset. I låtens topografiskt strukturerade form 
förläggs paradiset (floden) till refrängen, medan versen utspelas i 
civilisationens realiteter (dalen). Mary representerar oskuldens okun-
nighet om sexualiteten (”seventeen” rimmar med ”green”); genom att 
bli med barn antar hon rollen av en Eva som drar berättaren, Adam, 
med sig i fallet. I Springsteens version av rockmytologin är Amerika 
det förlorade förlovade landet, så det erbjuder inga svårigheter att 
förena dessa båda tolkningar.  

Det är också möjligt att göra en psykoanalytisk tolkning av låten, 
som jag har visat på annan plats (Lindberg 1990). I lacanska termer 
behandlar den en konflikt mellan det Imaginära och det Symboliska. 
Det Imaginära motsvarar floden/paradiset, en modersfigur som låten 
återvänder till med varje ny refräng. Denna cirkulära rörelse skulle man 
med Middleton (1990 s 215f) kunna kalla ”mytisk”. Den ställs mot 
versernas lineära handling, som utspelar sig i den symboliska ord-
ningen, så att en motsättning på tematisk nivå förs vidare i låtens form- 
och tidsstruktur. Huvudpersonen kan inte släppa drömmen om det 
förlovade (barndoms)landet och bli (som) far. Men han kan inte heller 
återvända till det förflutna – floden/modern är torr och död i 
slutrefrängen. Samhället har som det förefaller ingen plats för söner 
som vägrar bli fäder. Men här måste vi komma ihåg att detta är en sång 
av, för och med Bruce Springsteen. Där textens utsaga tematiserar ett 
kvardröjande, påminner låtens utsägelse och Springsteens ”närvaro” 
lyssnaren om ett alternativ, som faktiskt är något av hans och rockens 
signaturmelodi: ”the break-out.” Att följa begäret, det hungriga hjärtat, 
och bara dra, bort från Svenssonlivet och ut i samhällsmarginalen, ut 
”on the road”.  

Mellan Mary och låtens modersfigur, floden, råder en rättfram pa-
rallellitet. Samtidigt som floden förvandlas från den livgivande sex-
ualitetens plats och torkar ut, undergår Mary en jämförbar förvandling i 
riktning mot apati. Kärleken tycks alltså vara död. Ändå återvänder 
paret (slutrefrängen har ”my baby and I”) till den uttorkade floden, 
något som kan ses som en storslagen gest av trots från mannens sida 
och kanske också som ett försök till magisk, äktenskaplig försoning: 
”vi två mot världen”. En naiv läsart kan mycket väl uppfatta den story 
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”The river” berättar på det viset, och den som vill kan säkert höra ett 
slags hopp i närvaron av kvinnliga stämmor under leadsången i den 
utdragna, ordlösa codan. Men då har man missat en väsentlig del av 
låtens polysemi. För det som händer mot slutet innebär att det rea-
listiska projektet alltmer förlorar i trovärdighet och låten öppnar sig 
mot det ovissa.  

För mig är ”The river” en kuslig låt, som döljer mer än den avslö-
jar. Låt oss ta Springsteen på allvar när han hävdar omöjligheten av att 
lösa livets paradoxer och utgå från att ”The river” handlar om ett miss-
lyckande. Vad är det som misslyckas? Enligt yttexten sonens försök att 
inordna sig under Faderns lag. Men ett intressantare misslyckande 
består i att han inte kan glömma. Häri skiljer han sig från Mary, som i 
slutet av tredje versen förebrås för att hon inte tycks bry sig, liksom 
hon utsätts för en lakonisk kritik i början av den andra (”Man, that was 
all she wrote”). Han har inte glömt någonting. Denna oförmåga till 
glömska, parad med artikulationsproblem, är i sin tur ett centralt tema i 
countrymusik. I ett lyssnarprogram i amerikansk radio ringer en man, 
vars hustru tydligen haft en kärleksaffär med någon annan som gnager 
på honom. Haltande erkänner han att han kan ha haft skuld i det 
inträffade, eftersom han i motsats till hustrun är en ”introvert person-
lighet”. Men poängen med historien är att händelsen i fråga utspelades 
13 år tidigare (se Fox 1992 s 56f). 

Inte är minnena behagliga heller, utan snarare en förbannelse: ”they 
haunt me like a curse”. Denna Mary som hemsöker sångens subjekt, 
”her body tan and wet”, är ett spöke, en fantasm. Och det är hem-
sökelsen som i sista hand driver honom att återvända till floden, som 
vore han fånge i ett slags upprepningstvång. Faktiskt påminner ”The 
river” inte så lite om en tvångshysterisk ritual, som hela tiden 
återinskriver just de fasor som den försöker tränga bort, på en gång 
rädd att minnas och rädd att glömma. Vilka fasor? ”För att mannen ska 
bli man”, skriver Reeder (1990 s 88), ”måste han i viss symbolisk 
mening döda och efterträda sin fader. Detta genererar ofrånkomligen en 
skuld, en skuld som endast kan återgäldas med att helga (den döde) 
fadern med arbete, fortplantning och kärlek. Och faderns död aktuali-
serar i samma ögonblick sonens, i och med att han är den som ska 
efterträda.” Den sexuella reproduktionen är från början förbunden med 
både liv och död. Det är innebörden av paradoxen i titeln ”The river”. 
Därför går det inte att bete sig som texten, d v s hänga upp sig på 
narrationen, som vill göra huvudpersonen till en i och för sig mycket 
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springsteensk hjälte-mot-alla-odds. Den poetiska koden talar ett annat 
språk. Jag har redan nämnt parallellerna mellan flodens och Marys 
öden. Ett annat exempel är ljudlikheterna, refrängernas upprepning av 
d- och i-ljud, som viskar om dödens närvaro redan i paradiset utan att 
tala ur skägget: dive, ride, dry. Död och sexualitet förbinds åter i 
raderna om den våta och solbrända flickkroppen, som mannen brukade 
vaka över och hålla intill sig ”to feel each breath she’d take”. Och 
lämnar vi texten, tycks det mig betydelsemättat att fokus i så hög grad 
ligger på Springsteens såriga röst i arbete på den mollstämda melodin. 
Det skapar en grundstämning av tung melankoli, som byts mot 
desperation i den upptransponerade fjärde versen men sedan 
återvänder. I denna vers bryts dessutom symmetrin i den musikalisk-
topografiska formstrukturen – V [instrumental], V/R, V/R, V 
[instrumental], V, V, R, R … – , vilket innebär att refrängens imaginära 
universum, minnena från floden, kommer att invadera versens 
symboliska, som om subjektet inte längre förmådde skilja på fantasi 
och realitet. Omkastningen motsvarar den retoriska figuren kiasm, som 
enligt formeln abba medierar mellan polerna i en antites. Figuren är 
rikt representerad i låten, bl a i versmelodins bågrörelser och den 
narrativa strukturen hem-bort-hem. Därför kanske även den kliché som 
innebär att slutet på ”The river” tonas bort kan tillskrivas mening, för 
det finns inget hem i låten, ingen återvändo om man väl har blivit 
”vuxen”, ingen permanent lösning på den paradox som titeln 
konnoterar. Sexualitetens dubbla ansikte är något vi måste leva med; 
bara rockartister förblir evigt unga.  

Den bortträngda död som hemsöker ”The river” behöver alltså inte 
fattas bokstavligt. Den kan vara konventionens döda hand. Men det 
finns också en annan, makaber möjlighet. Som vi såg är berättarens 
fixering vid flickan från floden den andra sidan av en illa dold 
aggressivitet mot den Mary som inte tog något eget ansvar. Man kan 
undra var Mary håller till under mannens monolog. Sitter hon kanske 
och väntar i bilen utanför den förmodade baren medan han snackar 
färdigt? Tjuvlyssnar hon medan mannen vädrar sin understuckna agg-
ressivitet mot henne? Är det hennes röst vi hör under solorösten i co-
dan? Vad betyder den church feeling som blir effekten? Kanske Mary 
är död? Kan det vara så att hon bragts om livet av mannen, som nu är 
på väg mot ett självmord? Är han alltså en psykopat? Att hon måste dö 
för att han ska kunna tala är faktiskt en väldokumenterad lösning på 
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hotet mot den manliga subjektiviteten.32 ”The only good woman is a 
dead woman.” Och i blues får fraser som ”goin’ to the river” ofta stå 
för död, ibland för självmord. Jag menar naturligtvis inte att för-
soningstolkningen borde ersättas av sin makabra motpol. Läsaren får 
själv avgöra hur rimlig den senare läsningen är. Men dödens närvaro i 
sången går inte att tänka bort.  

 
Supremes: ”Where did our love go” 
 

Baby, baby, baby don’t leave me A 
Ooh please don’t leave me  
all by myself 
I’ve got this burning, burning,  A1 
yearning feelin’ inside me; 
ooh deep inside me; 
and it hurts so bad. 
You came into my heart (baby baby) A2 
so tenderly (where did our love go) 
with a burning love (baby baby) 
that stings like a bee (baby baby) ooh (baby baby). 
Now that I surrender (baby baby) 
so help me sweet (where did our love go) 
you now wanna leave (baby baby). 
Ooh, you wanna leave me (baby baby) 
ooh (baby baby).  
Baby baby (baby baby), WHERE DID OUR LOVE GO? A 
Ooh, don’t you want me (baby baby) 
Don’t you want me no more (baby, baby)? 
Ooh (baby baby). 
Baby, baby, WHERE DID OUR LOVE GO A  
and all your promises (baby baby) 
of a love forever more (baby baby, ooh yes baby) 
I’ve got this burning, burning(baby baby),  A1 
yearning feeling inside me (where did our love go); 
ooh deep inside me (baby baby) 
and it hurts so bad (baby baby, ooh baby baby) 
Before you won my heart (baby baby) A2 
you were a perfect guy (where did our love go) 

           
32 Se Culler (1983 s 43ff). Ända sedan Rip van Winkle, menar Culler, har flykten 
från de civiliserande och inskränkande kvinnliga krafterna tagit sig våldsamma ut-
tryck i den amerikanska romanen. Ett karaktäristiskt exempel är Jim Thompsons 
The killer inside me från 1952. Man kan emellertid tryggt utvidga detta spektrum, 
både internationellt och intertextuellt, bl a till filmer som Beinix’ Betty Blue och 
populärkulturen i allmänhet. I titellåten på den skiva som följer närmast efter The 
River, Nebraska, antar Springsteen en massmördares persona. En tillfällighet?  
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but now that you got me (baby baby) 
you wanna leave me behind (baby baby) 
ooh baby (baby baby) 
Baby, baby, baby don’t leave me (where did our love go) A 
ooh please don’t leave me (baby baby) 
all by myself (baby baby) 
ooh (baby baby) 
Baby baby, WHERE DID OUR LOVE GO…33  A  

 
”Where did our love go” blev ett genombrott för Supremes, listtvåa 
1964 och en tidig representant för det som skulle bli Motown-soundet. 
Detta sound byggde på några få huvudingredienser: en eklektisk bland-
ning av R&B, gospel, Las Vegas och pop ovanpå ett beat stadigt nog 
för att också vita skulle kunna dansa till det, gärna med handklappning 
på alla fyra taktslagen, duktiga låtskrivare som Holland-Dozier-
Holland och Smokey Robinson samt en hög medvetenhet om image. 
Bolaget inrättade ett Artists Development Department, där Diana Ross, 
Mary Wilson och Florence Ballard i Supremes lärde sig att stå med 
sidan mot publiken och vifta med armbågslånga vita handskar – de 
snäva kreationerna och höga klackarna tillät inte mycket annan motion. 
Trots att Supremes gjorde en mängd låtar efter exakt samma recept, där 
de tycks vända sig direkt till en manlig lyssnare med sin brådmogna 
kärlekstörst, måste man ha ett hjärta av sten för att inte påverkas av de 
klagande rösterna. Det hjälper inte att man vet att de är en fälla, ett 
”artificiellt”, välprogrammerat sound; de rör vid något som inte bara 
har med heterosexuellt begär att göra.  

På ytplanet är texten till ”Where did our love go” en mimetisk 
framställning av en kärlekssorg. Någon, ett ”you”, ”baby”, ”sweet” står 
i begrepp att lämna textens kvinnliga subjekt, och texten formar sig till 
ett maniskt tiggande: ”baby, don’t leave me”. Omtuggningarna (”baby” 
sjungs 63 gånger på 2’25”) tycks ha till funktion att understryka 
förnedring och desperation. Men denna text (till synes en provkarta på 
popklichéer) står ostadigt på benen i de på Cole Porters sång ”Night 
and Day” modellerade raderna ”I’ve got this burning, 
burning,/yearning feelin’ inside me”, som med sina rytmer och sin 
ordmusik snarast låter triumferande. Likaså tycks excesserna i ”baby” 
överdrivna ur mimetisk synpunkt; de förvandlas till tomma ord, till 
nonsens.  

           
33 () = kör, kursiv = överlappning solo/kör, VERSALER = unisont. 
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Texter som denna löper en särskild risk att dömas ut som ”me-
ningslösa” om man nöjer sig med att läsa dem. När orden konfronteras 
med musiken och uppförs, blir de plötsligt spännande. I ”The river” 
följs text och musik åt. Här blir motsättningen uppenbar – eller låt oss 
säga att musiken till den klart övervägande delen förnekar textens 
konnoterade sorg och ansluter till ordmusikens triumf. Först noterar 
man danstempot och rytmen, en uppfordrande, jämn 4/4-puls som 
markeras av (maskinell) handklappning. Sedan en massiv harmonisk 
och melodisk upprepning, en åttataktsperiod, T-D-Sp-D (C-G-Dm7-G), 
som går runt, runt med små variationer, så att lyssnaren förlorar låtens 
formstruktur ur sikte. Tematiskt, d v s med textens hjälp, kan man 
urskilja tre olika partier (A, A1, A2), men hur flätas de samman? Och 
till sist call-and-response-mönstret mellan rösterna, decentrerade i 
förhållande till solorösten i ”The river” och med oklara åldersmässiga 
konnotationer: kvinnor, tonårsflickor eller barn? 

En andra läsning av texten skulle kunna utgå från att den symbo-
liskt försöker reproducera en upplevelse av den njutning som i fransk 
psykoanalys kallas jouissance. Prototypen för alla senare upplevelser 
av det slaget såväl som den mänskliga sexualiteten över huvud taget är 
barnets njutning vid modersbröstet, en njutning som det emellertid inte 
har möjligheter att vare sig fatta eller bemästra. Låt oss anta att upp-
repningsexcesserna försöker visa upp ett sådant tillstånd av förspråklig 
extas, som inte låter sig symboliseras mimetiskt. I afroamerikansk 
kultur är det tradition att använda ord som ”baby” eller ”rock” i en 
dubbel betydelse. Här möter vi dessutom ett tröstande ”baby, baby” 
från kören som frammanar en modersröst. Två olika kärleksrelationer 
projiceras ovanpå varandra: mor/barn respektive man/kvinna. Det får 
den obestämbara vokala timbren att falla på plats: sexualiteten 
framträder här inte som slutpunkten i Freuds narrativa utvecklingshis-
toria (oral-anal-genital), utan snarare som ett tidlöst stratum i per-
sonligheten, som samtidig genitalitet och perversion. Därmed antar de 
många ”baby” inte bara mening utan blir, som jag ser det, t o m nyckel-
ord som öppnar texten.  

Melankoli eller jouissance? Här står vi inför två till synes ofören-
liga tolkningar, av vilka den ena konstituerar mig som lyssnande sub-
jekt, inriktad på den sångburna texten, och den andra i stället erbjuder 
en subjektsposition som dansande, underkastad låtens stadiga beat. 
Motsägelser mellan de affekter som framkallas av musiken å ena sidan 
och texten å den andra är emellertid inte ovanliga i afroamerikansk 
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musik och föder i normala brukssammanhang inga behov av medie-
ringsförsök. ”The river” är en låt avsedd för lyssnande och tål en när-
analys, ”Where did our love go” däremot kan kanske inte ”förstås” utan 
att man dansar till den. Möjligen består låtens poetiska effekt just i 
denna motsägelse. Men är den verkligen absolut? Som Lacan uppfattar 
jouissance är det ett tillstånd av nära-döden, då det symboliskt kon-
struerade subjektet upplöses som sådant och får kontakt med kroppens 
mysterium, det Reala. I den mån det innebär en njutning, är denna på 
en gång förbunden med lust och olust, d v s en masochistisk njutning. 

Det figurativa tricket i Supremes’ låt består i att med språkets hjälp 
hallucinera en närvaro, som kan besvärja referentens (mannens) 
frånvaro, antingen den nu är reell eller bara ett hot. Här kommer musi-
ken till hjälp genom att peka på bokstaven som en nyckel till textens 
defigurering. Introduktionens handklappning som vandrar från den ena 
stereokanalen till den andra illustrerar titeln: någon (älskaren/kärleken) 
tycks bokstavligen avlägsna sig ur det stereofoniska rummet. Läser 
man titeln lika bokstavligt, blir den en äkta fråga. Och texten svarar: 
”inside me”, vilket i sin tur pekar mot den bokstavliga innebörden av 
”baby” och textens många närvaroskapande apostrofer. Inifrån kommer 
emellertid inte bara babies utan även ordet: babies och sång är 
metonymiskt förbundna med varandra, d v s genom närhet. Att åkalla 
objektet är att frammana det, frambringa det, föda det. Kärleken är 
alltså inte på väg bort (därför stannar handklappningarna kvar), den 
håller just på att födas, d v s uppföras. Men texten har födslovåndor: 
där ”baby” frammanar, återkallar ”don’t leave me”. Och det är inte att 
undra över. För i samma ögonblick som talströmmen bryter samman 
och subjektet skiljs från sitt foster, sin utsaga, måste illusionen bryta 
samman. Det gör den emellertid inte, utan låten tonas bort.  

Det är bara alltför lätt att instämma i Diana Ross’ egen karaktäristik 
av Supremes som tre svarta flickor som öppet tillät (vita) män att 
begära dem. Något undgår den bilden, något som finns i rösterna, i den 
malande upprepningen, i textens förskjutningar och dubbelexpo-
neringar. Om mannen för kvinnan ska efterträda modern, blir han, som 
så olika forskare som Nancy Chodorow och Julia Kristeva har betonat, 
aldrig en fullvärdig ersättare utan snarare ett komplement till en 
förening som aldrig helt ges upp. Någonstans i hans objektivering av 
henne försvinner hon in i sig själv, i en oåtkomlig och obegriplig 
jouissance, som ställer honom utanför. Jag tror det är så jag upplever 
inte bara ”Where did our love go” utan Supremes över huvud taget. 
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Om ”Where did our love go” är ”allvar” eller inte går inte att be-
svara entydigt. Just därför är den mer soulpop än svart ”autenticitets-
rock”. Här spelar produktionen samma roll som den karismatiska 
rösten och appellerna till ”the black community” hos de stora soulsång-
arna. Låten strävar inte efter att representera ett sammanhållet, ”au-
tentiskt” subjekt; snarare eftersträvas en pluralitet av betydelser och ett 
spänningsförhållande mellan olika koder: textens Las Vegas-romantik 
och bluesens ”down to earth”, figur och bokstav, melankoli och 
jouissance, lust och olust, dans och lyssnande… Beröringspunkterna 
med soul ligger framför allt i att sången framstår som symptom på en 
hysterisk idealisering (jfr Kristeva 1983/1987 s 33). Den inkorporerade 
älskade görs till ”a perfect guy”, och då verkligheten svär mot idealet 
(”you wanna leave me”), ersätts den av den idealiserade Andres bild: 
den uppförde Andre. Om soulens High Priest, Ray Charles, sades det 
att han böjde knä ”at the feet of ’baby’ instead of the altar of Jesus” 
(Shaw 1970 s 284). Det kunde också sagts om Supremes, vars nästa hit 
hette – just det, ”Baby love”. 

 
* 

 
Jag hävdade tidigare att om rocktexter är genrediktning, kan å andra 
sidan en analys som stannar vid att frilägga dessa ”generiska impera-
tiv” inte göra rättvisa åt textens estetiska effekt. Det är bara till en del 
som fonotextens njutningar kan förklaras som systemuppfyllelse; en 
annan och väsentligare har att göra med njutningen i det främmande 
och obestämbara, med systemavvikelsen. I båda de analyserade låtarna 
har vi också sett hur lyssnarens narrativa begär råkar i konflikt med en 
poetisk undertext, som underminerar den diskursiva meningen och 
pekar bort från textens utsaga mot utsägelsens nu. I ”The river” fram-
står Bruce Springsteens ”närvaro” som en garanti för tanken att man 
inte måste underkasta sig konventionens döda hand, i ”Where did our 
love go” förvandlas den kvinnliga personans trånad till en självförförel-
se, som lyssnaren bara kan bli delaktig i genom att i sin tur låta sig för-
föras till dans. Rocktexter uppstår heller inte i dialog bara med genrens 
krav utan också med de övergripande krav som berör dem just i deras 
egenskap av rocktexter. Jämförelsen mellan Springsteen och Supremes 
understryker nödvändigheten av att utgå från fonotexten snarare än den 
tryckta texten när man vill diskutera rocktexter (tes 1). Men den visar 
också att föreställningen att fokuserade texter skulle vara ”bättre” än 
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musifierade (distinktionen från tes 2) inte är hållbar utanför papperet; 
att hooks (”Down to the river”, ”Baby, baby”) kan vara goda substitut 
för helheten (tes 3); att texternas dialogiska struktur håller dem 
svävande mellan olika tolkningsmöjligheter (tes 4); att rocktexter 
arbetar med och inte mot vardagsspråkliga klichéer (tes 5); att de 
representerar en tradition som upphöjer det ursprungliga och 
gränsöverskridande, hos Springsteen den unga kärleken och den sociala 
utbrytningen, hos Supremes kroppsligheten och extasen (tes 6) och 
slutligen att den som vågar erkänna sitt behov av att rymma från 
senmoderna krav på självreflexivitet och njuta av lite hjärta och smärta 
har mycket att hämta i rockens ord (tes 7). 
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Elisabeth Tegner 

Cyber rave 
 
 
 
 
 
Planet ligger bara ett stenkast in i f d Östberlin, vid foten av en kyrk-
tornshög skorsten. Innanför de gamla fabriksportarna reser sig tegel-
fasader upplysta av svartvita ljusprojektioner. Ingången till klubben 
döljs bakom ett montage av tygstycken, ett blåglittrande ljusflöde ger 
illusionen av strömmande vatten. Vi är ett femtontal svenskar som rest 
ner för att kolla den berlinska ravescenen.1 Ungdomarna är eniga, 
Planet är den bästa houseklubben de varit på. När Cosmic Baby, musi-
ker och deejay, gör sitt bejublade framträdande vid fyratiden på morgo-
nen är det uppemot två tusen i lokalen.  

Scenen är ganska stor, knappt en meter hög, och publiken kan dan-
sa både framför och vid sidan om den ytterhörna där ”instrumenten” är 
uppställda. Från det kraftfält som Cosmic utgör strömmar mäktiga 
syntklanger: maskinljud, radiosignaler, kosmiskt luftbrus, ibland låter 
det som Bach och Satie på en gång. Alla dansar. Basen är tung och 
drivande, utöver den sveps vi in i en tät väv av olika rytmer. Efter 
någon halvtimme går Solen upp. Med en flakliknande hatt av uppblåst 
neongul plast, typ badring, snett placerad över pannan, roterar hon över 
scenen. Runt den helt svartmålade kroppen virar sig en likaledes 
uppblåst gul spiral. Endast läpparna lyser orange som på en negress i en 
minstrelshow. Efter att ha fullföljt sin bana av klassiskt eleganta 
piruetter går Solen ner bakom scenen. Någon stund senare visar sig 
fyra himlakroppar; en violett, en ljusgul, en blå, en grön. Spotlights 
med UV-ljus får färgerna att lysa. Månen bär en stor ljusgul boll runt 
kroppen och Jorden är grön med radioantenner. De två andra minns jag 
inte för vid det laget är jag helt inne i dansen. Himlakropparna som 

                                                 
1 Rave är ursprungligen ett uttryck från Jamaica som betecknar ett utomhusparty 
där man dansar till s k sound systems (mobila ljudanläggningar). Med reggaen kom 
uttrycket till Europa där det fick innebörden dans på plats där det inte dansats förut. 
Används idag som benämning på tillfälligt iscensatta fester där man dansar till 
house och techno. 
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snurrar på scenen lägger en kosmisk dimension till det som utspelar sig 
på dansgolvet – cyberspace flyger det genom mitt huvud. 

Trots att det är så tätt mellan dansarna på golvet känns det inte 
trångt. Jag befinner mig endast några meter från scenkanten och har än-
då ett visst utrymme att röra mig inom, vilket med tanke på hur många 
som befinner sig i lokalen måste betyda en jämn spridning över golv-
ytan. När jag väl fått in rytmen blir kroppen självgående. Rytmen finns 
i mina fötter, så när en långt utdragen mistlurston ljuder dansar jag vi-
dare till denna enda ton. Vid sidan om mig dansar en kille i silverfärgad 
brynja och kamouflageshorts, som vore han uppskruvad med nyckel i 
ryggen. Efter en stund har han glidit iväg in mot väggen. Snett bakom 
mig har jag en energiskt studsande pojke med en visselpipa som han 
rytmiskt uppfordrande blåser i. Ljudet är skärande, men blir mer som 
störningar i eterrymden. Man dansar en stund på ett ställe, förflyttar sig 
sedan ett stycke, o s v. Vem eller vad styr oss? Ibland snuddar en arm 
vid min rygg, en hårman sveper över min axel, händer nuddar vid 
varandra. Känslan är att sväva. Jag tänker: vi är som sjögräs, vajande 
under vatten. Det här är organiskt. (Berlin december 1992) 

Ordet organiskt dyker upp för mig under själva dansandet. När jag 
senare intervjuar musiker som spelar house-/technomusik dyker det 
upp igen, gång efter annan.2 Vad står det för? Min förundran inför 
atmosfären under Cosmics live-framträdande, och min undran inför 
”det organiska” utgör en av utgångspunkterna för denna artikel. Att 
termen cyberspace poppade upp vid samma tillfälle är däremot inte så 
förvånande, jag har länge intresserat mig för kopplingen mellan cyber-

                                                 
2 House är ursprungligen benämning på en musikstil (dansmusik med starkt marke-
rade basrytmer) framexperimenterad under början av 80-talet av svarta diskjockeys 
i Chicago och New York. Med början i England växte housen vid mitten av 80-
talet till en omfattande ungdomsrörelse, centrerad kring dansandet som ett sätt att 
umgås. House används idag dels som benämning på själva musiken, dels som 
beteckning på hela rörelsen/kulturen. Techno är en musikstil, nära besläktad med 
house (båda är starkt influerade av europeisk elektronmusik, som Kraftwerk) men 
med rötter i svart funkmusik. Technon är snabbare och hårdare än housemusiken 
och kommer framför allt från Detroit, Belgien och Tyskland. För enkelhetens skull 
görs i denna artikel ingen skillnad mellan house och techno. Mestadels använder 
jag ordet house. Under 80-talets senare del när technomusiken uppstår är det ännu 
svårt att klargöra gränserna mot housen. Under 90-talet har det dock blivit allt 
tydligare att det rör sig om två separata genrer. Vilket naturligtvis inte hindrar att 
det också skapas musik som överskrider denna genregräns. 
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punk och house och det är just denna koppling som är det huvudsakliga 
temat i det fortsatta resonemanget.3  

 
 

Interaktionen mellan musiker och dansare 
 
Vad händer mellan musiker och dansare? Hur används teknologin när 
housemusik framförs live? Jag upplevde Cosmic Baby som ett kraftfält. 
Mottar han något från oss som dansar?  

Per Martinsen, musiker och DJ från Oslo berättar om sin syn på att 
spela live på house-tillställningar: 

 
– Jag vill skapa känslor […] att människor får föreställa sej något, kanske sluta 
ögonen och dansa och plötsligt se något… nåt vackert. Och likaväl ha någon 
sån action, något energifyllt. Jag har förändrat väldigt sättet att göra musiken 
på. Någon gång gjorde jag med DAT (bandspelare) och så spelade jag uppepå 
det, och det var så lite kreativt, det kändes dåligt. Men nu tar jag med mej allt 
– instrumenten, teknologin… så sätter jag upp och så vet jag själv mindre om 
vad som ska ske, men mycket mer spontant. Ja… om jag ser någon i publiken, 
ser på dom och ser att dom står så här… kan jag leka med dom och prata med 
dom, genom att skruva på tingen och trycka på dom och… kommunicera. För 
det att människor ser på dej, och du står där och styr musiken. Om någon då 
reagerar… så [ser hängfärdig ut] eller med ett sånt smil, så kan du ju förstärka 
det liksom, prata tillbaka genom och… manipulera teknologin. 
– Du ser på deras rörelser att dom svarar på det du spelar? 
– Ja. Om du ser någon bli trött, så kan jag liksom med en gång ta det lite mer 
med ro. Det är inte du som är diktatorn liksom… du styr inte: ”Så ska du dan-
sa!” Det är inte färdigprogrammerat. Utan ”Det är okej… slappna av.” Det 
handlar om kommunikation mellan mej och dom som dansar. […] Det är 
väldigt organiskt. I och med att man kan hela tiden förändra det som sker. Om 
jag har en synt t ex, så är det något som heter bender [reglage med vilket man 
kan höja eller sänka en given ton] på den, eller sequence-kontroll, som gör att 

                                                 
3 Min utgångspunkt är förutom natten på Planet de samtal jag fört med två unga 
män. Båda är musiker, en från Stockholm och en från Norge. Deras utsagor 
kommer emellertid att betraktas i ljuset av ett omfattande forskningsmaterial 
rörande housekulturen, som jag samlat in sedan 1989. Ravet i Berlin är bara en av 
de många house-evenemang som jag bevistat under de här åren, se Tegner (1991a, 
1991b och 1993). Det kan vara på sin plats att påpeka att jag i denna artikel gör en 
jämförelse mellan två ”fenomen”, om vilka mina kunskaper är av olika 
beskaffenhet: housen, där jag har en omfattande empiri att bygga på, och 
cyberpunken, där jag förlitar mig på sekundära källor (intervjuer, filmer och 
litteratur). Men eftersom mitt intresse gäller idéinnehållet, snarare än det faktiska 
innehållet i dessa båda rörelser, vill jag ändå ta risken att utsätta mig för den kritik 
som kan bli följden av en sådan sammanställning. 
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tonen faller… om du har ett väldigt vackert tema… ett piano eller vad som 
helst… klassisk house, så kan du bara lägga upp en enkel ton som går 
phuiiongngng – som bara faller i tonen, och som är lite delay… eko, så låter 
det precis som den gråter [klagande läte]. Så du kan utveckla det väldigt klart, 
enkla ljud. 

 
Per drömmer om att lära sig kommunicera genom teknologi. Skapa 
känslor, få människor att se något vackert, svara på människors behov, 
det vill säga lyssna på de dansande. Hur går då kommunikationen till i 
konsertsituationen? 

Pers utrustning på scenen är två eller tre analoga syntar, sampler 
och som sequencer en bärbar Macintosh PowerBook. På datorn finns 
olika teman lagrade, inspelade på förhand vanligen på synt. Med dessa 
olika ”instrument” improviserar han fram musiken som i form av 
”sound” når de dansandes öron. Per överför således sina känslor till den 
dansande publiken, vilka (var och en med sina känslor och behov) 
svarar på musiken genom kroppsrörelser och ansiktsuttryck. Per får i 
sin tur feedback från publiken, som han tolkar och återför till dansarna 
via teknologin. 

Dansarna kan påverkas eller förhålla sig till musiken på åtminstone 
två sätt: de kan dansa med öppna ögon, ett mer aktivt distanserat 
lyssnande med intellektet, öronen, huvudet, eller de kan dansa med 
slutna ögon, ge sig hän, lyssna med kroppen, försjunka i sig själv, 
dansa ”inåt”. Vilket förhållningssätt som ”väljs” påverkar i sin tur för-
hållandet till musikern/diskjockeyn respektive dansarna runt omkring. 

Det här beskrivna samspelet mellan musiker och dansare är ett bra 
exempel på s k cybernetisk interaktion.4 Prefixet cyber (som kan här-
ledas ur grekiskans ord för styra) ingår också i en annan 80-talsföre-
teelse, cyberpunk, vilken i likhet med ravet hyllar idén om kommu-
nikation med hjälp av avancerad teknologi. 

 
 

Cyberpunk 
 
Cyberpunken är kan man säga 80-talets science fiction, och förknippas 
framför allt med William Gibson och hans trilogi Neuromancer, Count 
                                                 
4 Av grekiskans kyber som betyder både styrman och att styra. Cybernetik – den 
vetenskap som studerar metoder för kontroll och kommunikation, som är gemen-
samma för levande organismer och maskiner. Ett centralt begrepp är feedback, d v 
s återkoppling. 
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Zero och Mona Lisa Overdrive (Gibson 1984, 1987, 1988). Liksom de 
filmer som brukar betecknas som cyberpunk eller ”Tech Noir” (t ex 
Blade Runner, Brazil, Terminator och Robocop) skildrar de ett 
teknokapitalistiskt samhälle med maktfullkomliga och profithungriga 
företagskonglomerat som kämpar om herraväldet över människor och 
maskiner (Rynell 1992). Cyberpunken fångar ett för 80-talet centralt 
drag: en ny sorts integration mellan två världar som tidigare var 
åtskilda – det högteknologiska fältet och modern pop-underground. 
Cyberpunkarens attityd som en teknoålderns rebell och outsider, kan 
ses som en stil eller hållning som löper tvärsigenom 80-talets 
popkulturella genrer: filmens Tech Noir, hackerkulturens mer 
underjordiska förgreningar, inom syntpop, industrimusik, body music 
och musikvideo. Det är i Gibsons dystopiska framtidsvisioner som ter-
men cyberspace lanseras som den datarymd i vilken hans yrkeshackers 
opererar; en alternativ verklighet inom vilken man kommunicerar med 
en mängd andra människor (själar, d v s utan kroppar) över hela 
världen. I det följande kommer jag att benämna ravets ”heta danszon” 
för cyberzone, och hävda att housarnas förhållande till denna cyberzone 
är analogt med hackers förhållande till cyberspace.  

I förordet till ”cyberpunksantologin” Mirrorshades (1988) räknar 
Bruce Sterling upp några för rörelsen signifikanta drag.5 Dessa är 
decentralisering i stället för hierarki, flöde i stället för styvhet eller 
stelhet. I kontrast mot teknologin som den framställts inom den tidiga 
science fiction, är teknologin nu invärtes, inträngande, under huden, yt-
terligt intim, inside our minds. Centrala teman är invasion av kroppen, 
kosmetisk kirurgi, genmanipulation, invasion av nervsystemet, 
medvetandet och ”själen” – artificiell intelligens, neurokemi, tekniker 
som omdefinierar den mänskliga naturen, självets natur. Cyberpunken 
är vidare avsiktligt gränsöverskridande, samt fascinerad av interzones, 
d v s området mellan två zoner eller övergångsområdet. 

Det är en grov förenkling att, som ibland görs, sätta likhetstecken 
mellan cyberpunkare och hackers.6 I själva verket rör det sig om en ny 

                                                 
5 Antologin, i synnerhet förordet, har kommit att betraktas som något av en pro-
gramförklaring för cyberpunken. Här återfinns bl a William Gibsons första novell, 
”The Gernsback Continuum” från 1981.  
6 Av engelskans hack, d v s hacka, i detta fall på datorns tangentbord. Programvir-
tuoser som använder sitt herravälde över datorerna till att bygga upp en 
bravurkultur, definierad utifrån förmågan att behärska alltmer komplicerade data-
system. För en utförligare beskrivning av begreppet ”hack”, se Nissen (1993 s 84). 
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kulturell ”våg” med anhängare som kan vara allt från matematik-
professorer till rockmusiker och bildkonstnärer. Däremot har hackern 
ett slags nyckelposition inom cyberpunken, eftersom en central tanke 
här är att informationsteknologin måste demokratiseras, så att alla får 
tillgång till all information.7 En betydelsefull position har också de s k 
AI-forskarna (utforskare av s k artificiell intelligens). För mitt fortsatta 
resonemang räcker det emellertid att välja hackers som representanter 
för cyberpunken, att sättas i relation till ravers.8  

Den som först gjorde mig uppmärksam på sambandet mellan 
cyberpunk och housekultur var Ivar. Han har varit deciderad ”cyber-
punkare” sedan han elva år gammal såg filmen Blade Runner, men det 
var inte förrän han tre år senare läste en artikel om syntgruppen Skinny 
Puppy som han fick ett namn för sitt intresse. Musiken har inspirerats 
av och utvecklats parallellt med litteraturen, och beskrivs som 
ångestladdad, gnisslig och dyster. Föregångarna till cyberpunkgrupper 
som Frontline Assembly, Clock DVA och favoriterna Skinny Puppy, 
brukar räknas till genrer som synth- och industrimusik och Electric 
Body Music. Som föregångare nämner Ivar bl a Throbbing Gristle och 
Cabaret Voltaire.  

 
– Cyberpunken är inte bara musiken utan måste också framställas på ett 
speciellt sätt, ska se tufft ut. Ska va lite mer tanke bakom, det ska va tungt. För 
mej är fortfarande det mest utpräglade cyberpunk-bandet, som i mina öron har 
snackat vettigast om det – det är Skinny Puppy. 
– Nu när det fortsätter är det inte dystopi längre… dom drivande krafterna är 
gladare. […] Det har kommit sakta men säkert, mycket tror jag därför att dom 
som varit drivande krafter bakom dystopin dom har fortsatt neråt för mycket, 
dom har inte så mycket att driva med längre.  

                                                                                                                                        
Själva kulturen kring hackers har beskrivits av Jensen (1988), Erson (1992) och 
Nissen (1993). 
7 Se artiklar i DN 9/5 och 23/5 1993. 
8 När jag i fortsättningen använder termen cyberpunk ska den ses som en 
beteckning på ett fenomen som egentligen inte låter sig fångas. Det är idag omöjligt 
att exakt förklara vad cyberpunk är. Däremot står det för mig helt klart att det är 
något, kanske närmast en ”rörelse” i tiden. Beteckningen cyberpunkare är än mer 
problematisk, vilket bl a kommer till uttryck i intervjuerna med Ivar, som i tidiga 
samtal beskriver sig själv som ”cyberpunkare”, för att senare ta avstånd från 
begreppet, eftersom det blivit så urvattnat och ”trendigt”. Se även Westerberg 
(1993). Det är av denna anledning jag föredragit att använda termen hacker hellre 
än cyberpunkare, trots att detta i något fall inneburit en viss inkonsekvens i 
framställningen (jfr not 15). 
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– Den nya rörelsen håller sej mycket mera nära själva tekniken, kommer när-
mare verkligheten mer och mer, […] dom tänker i stället dom positiva använd-
ningsområdena till den här tekniken. Raven är väldigt mycket high-tech ro-
mantik, och high-tech romantik är nära cyberpunk vare sej den är dyster eller 
inte, men den drivande tanken bakom ravet är att det ska va glatt, och då är 
dessa människor omvända till det glada i stället. […] Eftersom företagen håller 
på och ramla sönder så är det individerna som är kvar, och individen är ganska 
glad. Och det är individen som håller på och gå segrande ur det hela. Därför 
det är individen som är stark nu jämfört med företagsstrukturerna va.  

 
Som redan framhållits står cyberpunken för en närmast nihilistisk genre 
som löper parallellt inom musik, film, litteratur – en hållning som vid 
övergången till 90-talet avlöses av ett annat mer positivt för-
hållningssätt. Inom house- och technomusiken inträffar vid samma tid 
en liknande svängning. Per sammanfattar: ”I begynnelsen var house 
varm musik, så blev den hård och benhård och hårdare och hårdare och 
nu behöver de trance och lite människa tillbaka.”  

Som Ivar uttrycker det: cyberpunken har närmat sig verkligheten 
och är inte lika ensidigt undergångspräglad. Individen har blivit gladare 
och starkare och håller på att ta utvecklingen i egna händer. När jag 
intervjuade Ivar första gången var han 16 år och hade just blivit ut-
slängd hemifrån och hoppat av skolan. Då var cyberpunken dyster. Ett 
år senare har han flyttat hem igen. Nu beskriver han för mig hur det 
skett en svängning ”från dystopi till gladare”. Speglar det Ivars egen 
utveckling? Är det sig själv han läser in i cyberpunken? Idag skulle han 
vilja sätta ett annat namn på cyberpunken, som mer överensstämmer 
med vad den betyder för honom: New Edge, d v s ”önskan om att hitta 
nya vägar för ett nytt samhälle”.9  

Världen är dyster och grotesk, men i ravet skapar man sig en egen 
värld som är vacker – ett uppror för en natt. Samtidigt förmedlar 
”medvetna” housare som Ivar och Per en insikt: om var och en av oss 
förändrar sin inställning kanske jorden ändå har en chans. Per tar fram-
för allt fasta på det rebelliska draget i cyberpunken:  

 
[…] ett upproriskt sätt att förhålla sej till det etablerade på, men på det etable-
rades premisser. Att du inte ställer dej utanför samhället, du håller dej 
innanför, men du gör det på ditt eget sätt. Du använder dej av samma 
verkningsmedel som det etablerade, men du står för individuell frihet. 
– Ser du någon koppling mellan rave-house-techno och cyberpunk?  

                                                 
9 New Edge är en ironisk anspelning på New Age-rörelsen. Se Westerberg (1993) 
och Rucker m fl (1992). 
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– Ja… I och med att mycket av housen handlar om att ta tillbaka sin personliga 
styrning av livet… sin personliga makt. Det är det som är skillnaden mellan 
rockartisten och houseartisten – att publiken deltar mycket mer själv. Fokus 
ligger på personen i sej själv – om den vill det. Du kan dra dej in i ett hörn 
eller du kan stå och dansa mitt på scen […]. Skillnaden för mej är att 
cyberpunk är mycket hårdare – det som det står för… känns mer aggressivt. 
– Skulle du kunna hitta någon annan beteckning som skulle passa dej bättre än 
cyberpunk?  
– Soft cyberpunk [skratt]. Jag vet inte, jag är väldigt romantisk, även när det 
gäller techno. Jag respekterar mycket av det etablerade, i historien […]. Jag 
har känsla för mycket av det. Men jag är inte så väldigt konservativ. Så det 
måste bli en blandning liksom. Inte så hårt… uppror, men likväl ett uppror, ett 
positivt uppror liksom.  

 
Medan cyberpunken utgår från tankar och idéer som hackers och AI-
forskare producerat, bygger housekulturen vidare på idéer skapade av 
musiker och dansare. I ett första skede detta som ”tankar i form av 
musik”, skapade av musiker/diskjockeys i arbete med samplers och da-
torer, senare genom mötet med en ung danspublik som utifrån musiken 
utvecklade en hel stil.10  

Parallelliteten cyberpunk – house, som redan berörts, är given i och 
med den gemensamma nämnaren – den nya teknologin.11 I det följande 
vill jag på ett antal punkter göra en jämförelse mellan cyberpunk och 
house. Vad förenar och vad skiljer? 

Först något om det nya tänkesättet kring teknik, vilket jag betraktar 
som gemensamt för de båda rörelserna och som upprätthåller paral-
lelliteten dem emellan och gör det möjligt att föra analoga resonemang 
om hackers och ravers. 
 
 
Det tänkande rummet 
 
Den mest livskraftiga tankefigur som emanerat ur datavärldens teknik-
kultur gäller intellektet som ett datorsystem. En fråga som diskuteras är 
i vilken mån de mänskliga kognitiva processerna kan återskapas med 

                                                 
10 Detta möte skedde först i England och på Ibiza, se Tegner (1991b och 1993). 
11 I housens tidiga skede använde musikerna, av ekonomiska skäl, ofta begagnade 
instrument och apparater, ur vilka man försökte utvinna nya sound. Ord som bed-
room-technology får ofta beskriva hur den tidiga housemusiken producerades. Först 
i och med technon, d v s runt 1986, övergår man till verkligt avancerad utrustning. 
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artificiella medel, t ex datorer.12 Inom teknikkulturen konfronteras två 
sätt att se på detta problem: ett mer traditionellt som hävdar att bara ett 
mänskligt jag kan tänka. Här ses klyftan mellan det simulerade och det 
verkliga som oöverstiglig. Å andra sidan menar AI-teoretikerna, som 
utgår från idén om ett decentraliserat jag, att perfekt simulerad 
intelligens är intelligens. Processen är överlägsen tingen, systemet 
betyder mer än de enskilda agenterna. Därav följer det kontroversiella 
påståendet att rummet kan tänka (Turkle 1984/1987 s 295f).  

Cyberpunkens datarymd med sina människoliknande artificiella in-
telligenser kan enligt vissa teoretiker tänka. Men hur är det med ravet? 
Ivar och Per ser ravet, i Ivars fall t o m jorden, som en levande 
organism: 

 
Ivar: en människa är intelligent för den har väldigt många hjärnceller, ett sam-
hälle är ännu intelligentare och kan göra ännu större uppgifter och beräkna 
ännu mer i och med att det är mer människor. Ett samhälle med datorer kan 
genom datorerna som ett sorts hjälpmedel för varje människa, speeda upp sin 
process och göra den ännu bättre. En planet med alla människor och alla djur 
inräknade är troligtvis medveten. Vårt jordklot kanske undrar hur det fungerar 
– och vi är dess hjärnceller, men vi har aldrig förstått det. Vi kan vara 
jordklotets hjärnceller […]. Vårt solsystem ännu intelligentare… universum är 
betydligt smartare. Och Gud är allting tillsammans. Summan av all intelligens 
i hela universum är Gud.  
– Men blir inte vi väldigt betydelselösa om vi ingår i något så stort?  
– Tvärtom! Vi ingår i något gigantiskt stort […]. Det som det här ger mej: för 
det första kan vi aldrig anse oss vara viktigare än någon annan. För det andra 
måste vi förstå – vi är inte människor som ska döda varandra, det är det mest 
idiotiska som existerar. Vi är tillsammans nånting. Ensamma är vi… en enda 
liten människa är ingen mänsklighet va.  
Per: Det är också något med hela housegrejen, det för folk samman. Folk med 
[…] samma intresse för att utveckla sej. Det är som en samlingspunkt […]. 
För jag ser på människor… som en organism. Vi är en organism. Även om vi 
inte är en individ så är vi en organism. Och vi måste mötas.  
Jag tror jorden kommer att göra så här, om inte vi möts och blir … bättre med 
naturen så kommer jorden göra så här SCHROWHH [kramar sönder]. Och så 
en gång år 4000 så kommer det en kackerlacka eller en insekt och… Kommer 
du ihåg, jag hörde nån gammal historia om nåt som hette människa… Som 

                                                 
12 För kognitionsforskningen är de s k parallella datorerna, som utvecklats de 
senste åren, en källa till ny inspiration. Till skillnad från traditionella datorer som är 
sekventiella (d v s de utför endast en instruktion i taget i datorns centralenhet), 
bygger de nya datorerna på parallella processer. Detta innebär att när beräkningarna 
utförs arbetar flera mindre beräkningsenheter parallellt för att lösa en uppgift. Se 
Gärdenfors (1992 s 50) och Turkle (1984/1987 s 311ff). 
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dinosaurierna. Så vi måste skärpa oss. Och det tror jag hela house… handlar 
om, att föra människor tillbaka till att ha ett medvetet förhållande till världen. 

 
Detta synsätt ligger nära den s k Gaia-hypotesen – där jorden betraktas 
som ett enda gigantiskt levande system.13 Tanken på människan som 
ingående i ett globalt ekosystem, som också i någon mening kan tänka, 
återfinns i olika former inom den moderna naturvetenskapen. Enligt 
Holmqvist (1993) använder en biolog som Brian Goodwin något han 
själv kallar organisk process-filosofi när han försöker förstå 
fosterutvecklingens och evolutionens gåta. Han ser organismen som ett 
centrum för en inneboende, självorganiserande och skapande kraft, ge-
nom vilken den bygger upp sina egna relationer med omgivningen. Att 
ett system är självorganiserande innebär att dess struktur och funktion 
inte är påtvingad av omgivningen, utan utvecklad av systemet självt. 
Edgar Morin, fransk sociolog och systemteoretiker, betraktar på 
liknande sätt samhället som ett självorganiserande system – ett eget 
subjekt. Ur människornas interaktioner uppkommer ett särskilt helt, 
som blir relativt autonomt (utan att för den skull vara oberoende) i 
förhållande till de enskilda människorna (Holmqvist 1993).  

”För mej handlar cyberspace om att ge… ambientmusik [genre 
inom housen] också, ta del av nånting nytt som inte finns förut, som 
bygger upp sej självt.” Det cyberspace Ivar talar om är datarymden, 
men han nämner i samma andetag ambientmusiken som spelas på 
ravet. Båda ses som självorganiserande. 

 
– När man ska göra nånting live – samma sak, det blir en egen organism. Den 
personen på scen är fortfarande den viktigaste individen, eller viktigast och 
viktigast men han har mest makt. Men publiken kan ju få honom att ändra sej 
och får på så sätt en del i musiken som skapas, på samma sätt som en 
diskjockey får alla på dansgolvet att bli delaktiga i det som skapas. Så det är en 
hel egen organism. Alla skapar på en gång.  

 
För Ivar är det helt klart – cyberspace kan tänka. I ravets cyberzone har 
något nytt tillkommit – kanske kan man kalla det en annan dimension. I 
ravet går vi in i en annan verklighet. Med våra kroppar påverkar vi, och 
påverkas av musiken. Vi försätter oss i ett annat tillstånd genom att 
dansa, ett tillstånd av kreativ extas, telepati – ett tillstånd som olika 
människor använder på olika sätt. 

                                                 
13 Tanken om jorden som en levande organism har framförts av James Lovelock 
(1988/1991). 
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Motsatsernas förening  
 

Per: Jag ser på människor som det är… två motsättningar insatta i samma hus 
och bor där, det är tanke… känsla och kropp. Och så länge de jobbar mot 
varandra så är det ingen lösning. Men när vi börjar att förstå varandra och 
jobba tillsammans då kommer man att se… Så teknologi och cyberspace och 
datavärlden är bara ett verktyg för att förstå de två olika sidorna i människan. 
Så möts man på mitten – genom hjärtat… och känslan. 

 
Per återkommer ofta till detta med att motsatserna måste förenas. Han 
säger om technomusiken: ”Kall ljudbild men det kan vara varm känsla. 
Jag tror trance-techno är det riktiga nu. Hypnotiskt, varmt och likaväl 
hårt… energi.” Om kollektivet: ”Den dagen vi kan ha de största mot-
sättningarna i hela universum tillsammans och acceptera varandra och 
godta varandras natur – då är det ett kollektiv. Acceptans, tolerans, det 
är kollektivt.” 

Jag har tidigare beskrivit ordet blandning som något av ett honnörs-
ord inom housen (Tegner 1991b s 145). Det blandade, mixade är något 
som på alla plan kännetecknar housekulturen. För såväl cyberpunk som 
house framhålls ofta gränsöverskridandet som utmärkande (liksom för 
mycket annat under 80-talet). Nu förefaller man gå ett steg längre – 
uppgiften är att aktivt integrera och försona de oförenliga 
dikotomierna: att göra sig medveten om själva åtskillnaden, samtidigt 
som den överbryggs. Betecknande nog är själva termen cyberpunk 
sammansatt av två motsägelsefulla begrepp: cyber som betyder styra 
och punk som står för anarki, kaos. 

Vilka motsatta positioner är det då man vill förena? 
 

Kropp och själ 
 
Ett grundläggande kännetecken för 80-talets ”Tech Noir” är, skriver 
filmvetaren Tomas Rynell (1992), integreringen människa – maskin till 
en lika våldsam som intim symbios. Kopplingen till teknologin utgörs 
av mycket avancerade gränssnitt mellan människa och maskin/dator 
som bidrar till att göra symbiosen fullständig. En sådan högteknologisk 
maskinmänniska har kommit att få benämningen cyborg.14  

                                                 
14 Sammansättning av cyber och organism. I en inflytelserik essä ”A manifesto for 
cyborgs” föreslår Donna Haraway (1985) (fast med en uttalat ironisk underton) 
cyborgism som en fantasifylld resurs för dagens kvinnor, som ju av tradition inte 
får lära sig att använda teknologin (Haraway 1985). 
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Gemensamt för cyberpunk och house är synen på kroppen som ett 
redskap. Själen är det viktiga. Men medan cyberpunkaren har ett de-
struktivt förhållande till kroppen (när Gibsons hackers går in i 
datarymden kan det ibland gå våldsamt till – de kan bli utbrända, tunga 
droger används flitigt, kroppsdelar byts ut, o s v) är ravers rädda om 
sina kroppar.15 Utvecklingen går mot att ta människans egna krafter i 
bruk, i större utsträckning än vad som hittills varit fallet. Ivar vill t ex 
inte använda droger, eftersom han anser att dessa avlägsnar honom från 
hans egen kropp: han är ännu gladare om han kan uppnå den extasen 
själv. Plus att han känner sig närmare sin egen kropp. 

Om hackers virtuositet kan sägas vara helt inriktad på programhan-
tering och intellektuella förmågor, handlar ravers virtuositet om 
kroppsbefrielse och kroppskontroll. I dansen försätts individen (kropp 
och själ) i svängning. Kan den vibration/oscillation som äger rum under 
dansandet vara en väg för individen att lära sig härbärgera motsatser, 
uthärda paradoxer, ambivalens?16 Det handlar om en supersnabb 
pendling mellan två positioner, en förening av motsatser – men det är 
inte fråga om sammansmältning eller harmonisering – snarare det som 
på kemispråk benämns tvåfassystem, d v s en blandning bestående av 
två i varandra icke lösliga komponenter (t ex bensin och vatten).17 Min 
tes är att dansandet lämnar utrymme för en sådan integreringsprocess, 
som i synnerhet för unga människor är helt livsnödvändig i deras 
utveckling från barn till vuxen. Utmaningen i detta projekt ligger i att 
det djupare sett handlar om två samtidiga, egentligen oförenliga 
processer – integrering och differentiering.  

Idag dansar många på raven enligt följande röreslemönster: från att 
tidigare ha varit uppåtriktad har energin koncentrerats mer runt höfter 
och bäckenpartiet. Härifrån utgår olika rytmer till olika delar av 
kroppen. Fötterna håller en grundrytm, typ snabb marsch på stället, 
varvid högerfot och högerhöft samtidigt skjuts fram med kraft, växelvis 
dito vänster. Armarna ”signalerar” ovanför huvudet eller framför 
kroppen, i en motsatt och friare (d v s växlande) rytm. Händerna fladd-
                                                 
15 Jag föredrar här begreppet cyberpunkare, för att undvika det missvisande påstå-
endet att hackers förhållande till sina kroppar skulle vara destruktivt (jfr not 8). 
16 Enligt Svensk ordbok (1986) betyder oscillera: snabbt växla i riktning eller styr-
ka, vanligen med korta svängningar (jfr darra, vibrera).  
17 Att som här hämta metaforer från en naturvetenskaplig diskurs är inte så 
långsökt som det kanske kan förefalla. Houseungdomarna, företrädesvis pojkarna, 
använder sig flitigt av just sådana symboler, både i visuell och verbal form: 
fraktaler, kaosforskning, mandelbrotmängder, fjärilseffekter, o s v. 
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rar som fågelvingar, i ytterligare en annan rytm. Från solarplexus 
fortplantas knappt märkbara vibrationer ut i armar och händer och 
inbegriper även bäckenpartiet. Jag tolkar dansarnas rörelser som en 
strävan att genom den egna kroppen lära sig handskas med de mot-
stridiga rytmer (läs tidsuppfattningar, budskap och krav) som de utsätts 
för i det senmoderna samhället.  

I en intervju med Cosmic Baby kallar han sin musik för europeisk 
voodoo, Euro-voodoo, vilket är en välfunnen benämning på house-
dansandet i sig, ofta omnämnt som transdans (Tegner 1991b). Om am-
bivalensen och motsägelserna är det som dagens ungdomar måste lära 
sig hantera kanske transdansandet kan vara en väg. Houseenergin som 
du får när du dansar, förklarar Per, det är den energin du ska använda 
till att lösa dina problem. 

 
Voodoo är ingen ”masspsykos”. Voodoos besatthet är av annat slag. De nog-
grant reglerade handlingarna tvingar den själsliga spänningen att kulminera i 
en katharsis, att uttrycka sig i rytmiska rörelser. Den besatte förlorar aldrig 
kontakten med yttervärlden. Hans fysiska och psykiska krafter förblir 
fullkomligt oberörda, ja de tycks t o m stärkas. Kanske extasen bilägger 
psykiska konflikter och skänker den besatte inre harmoni. […] Att stärka 
människans psykiska och fysiska krafter tycks vara alla voodoo-ceremoniers 
egentliga syfte. […] avsedda att stärka människan till kropp och själ. (Jahn 
1960 s 37, min kursiv) 

 
Det forntida/primitiva och det framtida/högteknologiska 
 

Per: Det är tal om att försona. Framtiden och nutiden med vår forntid. Det är 
viktigt. Jag är väldigt fascinerad av indianer. Indiansk kultur. Amazonindia-
nerna… de är väldigt trygga i omvärlden, på naturen, på allt. Medan vi som 
västerlänningar har skapat en omvärld som är fientlig. Alla går omkring och 
känner sig hotade, man måste hela tiden kämpa för att finnas till. I stället för 
att bara vara till. 

 
Bland houseungdomarna har tatueringar blivit allt vanligare. Många har 
valt indianansikten, ett folkslag vars kultur man säger sig kunna identi-
fiera sig med. Ivar beskriver hur läckra han finner ”de jättegamla 
cromagnonfigurerna”. ”Tribal” är ett uttryck som ofta används, i 
kombination med exempelvis tribal techno, eller enbart ”tribal” som 
beskrivning av en viss sorts musik med mycket trumrytmer. Den skot-
ska indipopgruppen Shamen, som blivit något av ett kultband i house-
kretsar, talar om att anordna techno-pagan festivals, ”the potential site 
for a spiritual hedonism, a place where beats, psychedelics, dance and 
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light can reconnect people with the nature, transforming their vision of 
the world” (The Face 51/92). 

Om naturen över huvud taget finns med i cyberpunken är den artifi-
ciell, som i Neuromancer – uppbyggd av månbetong och hologram. 
Ravet förläggs däremot gärna ute i naturen, i en skogsglänta eller på en 
skärgårdsö, men med tillägg av en artificiell dimension (neontrådar 
som spindelnät i träden, rökmaskiner, färgade strålkastare, stroboskop). 
Man tar, i tillfällig besittning, den vanliga naturen och lägger till sin 
egen kultur. Det uråldriga och det nya – på en och samma gång. 

Begreppet nation är inte längre relevant, påpekar Ivar när vi talar 
om cyberpunken. Tyskar eller svenskar – vem bryr sig? Det som gäller 
är olika subkulturer, hiphop, hackers, intellektuella. Eller kanske man 
ska säga stammar? 

 
Kvinnligt och manligt 
 
Inom cyberpunken framställs kvinnan mestadels som mannens jämlike: 
självständig, stark och brutalt aggressiv. Men i Gibsons trilogi finns 
också ett slags högre ”kvinnliga” väsen. Ivar beskriver dem som gu-
daliknande prästinnor, t ex Angie Michelle i Count Zero (1987): ”Hon 
är som en gud i cyberspace, för hon har bäst kontroll”. Anledningen är 
att hon har fått ett s k biologiskt chips inopererat, vilket gör att hon bara 
genom att drömma kan koppla in sig i cyberspace. I trilogins sista del 
har hon vuxit upp till en kvinna vars alla upplevelser och känslor (i 
drömmarna) spelas in. Om detta säger Ivar: ”Och sedan kan människor 
koppla in sej bara till henne så upplever dom allting utan att ha upplevt 
det här själva”. 

Även inom housen framträder ofta de kvinnliga sångerskorna som 
prästinnor eller gudinnor.18 Tjejer har alltid haft en stark ställning inom 
raverörelsen (Tegner 1991a). Ivar och Per ser det som helt självklart att 
bejaka sin ”kvinnliga” sida. De ser huvud och kropp, kvinnligt och 
manligt som komplementära snarare än som motsatser:  

 
Per: Man har bägge delarna i sej. Men det är bara det att vi hela tiden, vi har 
övervikt av det ena för att bli kvinna och det andra för att bli man. Jag har en 
väldig dragning till det kvinnliga. Jag känner mej väldigt trygg och glad när 
jag… har kontakt med det kvinnliga. […] Ja i mej – och i andra. För det att… 
det är också så när man möter någon, från det andra könet så drar de fram det 
kvinnliga i en själv – och omvänt. För min del är jag man, men är väldigt 

                                                 
18 Se t ex musikvideor med band som Shamen, Adeva eller Inner City.  
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intresserad av det kvinnliga… mer än på en tilldragningsnivå… ja man förstår 
sidor inom sej själv. 

 
Nytt inom housekulturen är däremot inriktningen på den moderliga 
kvinnan, moderskroppen: 

 
Per: House står definierat som… ”To draw back… into the deepest darkness, 
to prepare for the light” [litet skratt]. Jag läste det där och tänkte WHOW… 
Det påminner om något som många sagt och som jag har upplevt själv. Du står 
där omgiven av rök… smog och så har du blinkande ljus och en bastrumma 
som går dum dum dum. Det är precis som att vara i din mors mage. Som att 
vara barn inne där, och ligga tryggt, varmt […] som att återvända till 
fosterstadiet för att bli född på nytt. 
Ivar: House är väldigt kvinnodyrkande. Inte så att det gäller att få henne i säng, 
utan snarast för att det är en moder. Att det är nånting väldigt läckert. Det gör 
ingenting om hon är fet, stor och svart liksom, det är bara mer moderligt. En 
väldigt positiv kvinnosyn, och väldigt… uppskattande faktiskt – för kvinnan. 
Om hon är ett objekt så är det bara på hennes villkor liksom […].  
– Vad beror det på tror du?  
– Dels det här diva […] housedivor är ett uttryck – för en tjej som sjunger 
och… Hon… tjejen blir mycket viktigare än dom som gör musiken även om 
det inte är hon som gör musiken, precis som i vanlig popkultur, men ändå är 
det det här… inte nån liten tjej som står och sjunger utan en mor mer. Man kan 
mycket väl tänka sej henne med två barn… ändå står hon där och sjunger lik-
som. 
– Just det här… housen var nästan den första som… bland dom första subkul-
turerna som kunde dyrka en jättefet afrikansk kvinna, förstår du vad jag menar, 
och i mina ögon finns det ingen större modersbild än det, det gör det verkligen 
inte – det är ju därifrån mänskligheten kommer. Och en… det är ju som dom 
här jättegamla cromagnon figurerna… jättestora feta kvinnor, har du sett dom, 
dom är jätteläckra liksom […] Venus från… [Ivar kommer inte ihåg] […] 
uppskattas för vad dom gör och inte för att dom är väldigt snygga och ser ut 
som dom är lätta att få i säng liksom. Det tror jag nästan är lite banbrytande…  

 
Housen är inte unik i sin syn på kvinnlighet och manlighet. Synen på 
förhållandet mellan könen är gemensam för många av dagens ung-
domsgrupper.19 Men det säger något om reflexiviteten hos dagens unga 
att en sjuttonåring som Ivar, själv påpekar det faktum att moderligheten 
inte bara kan urskiljas inom den kultur han själv närmast tillhör, utan 
även framträder inom andra stilar, som hiphop: 

 

                                                 
19 Om unga kvinnors stärkta position i förhållande till det motsatta könet se t ex 
Drotner (1991) och Vik Kleven (1992). 
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Men hiphop har också blivit så nu… som Monie Love t ex [engelsk 
sångerska]. Hon är helt på sina villkor – helt klart, rätt upp och ner. Lite så 
med Neneh Cherry också, hon fick barn när hon var 17, 16 tror jag och… 
tyckte allt var jätteballt […]. 
– Dom tjejerna som kommer nu… dom har barn. Det är inte att dom försöker 
va affärskvinnor, dom har barn. Dom bejakar den moderliga rollen, men gör 
det på sina villkor.  

 
Han anser också att jämfört med housen är tjejerna inom grungerocken 
ännu tuffare (dock inte moderliga): 

 
– Dom gör vad grabbarna gör och dom är lite skitiga punkare så dom […]. 
Dom gör vad dom vill helt enkelt. Är väldigt grabbaktiga liksom. Och inte för 
att dom måste va det eller tvingas va det – dom känner för det liksom. Så att 
jag tror att ju yngre subkulturen är desto mer kvinnopositiv är den. Eller desto 
mindre kvinnofientlig är den tror jag, och mera på lika villkor. Precis som… 
det blir ju mindre och mindre kvinnofientligt, det bara tar så lång tid liksom. 

 
Jag vill tolka ovanstående som ett överskridande av två åtskillnader; 
kön och generation. 80-talets ungdomsoffentligheter gav utrymme för 
flickorna på ett nytt sätt (Drotner 1991, Vik Kleven 1992). Samtidigt 
minskade motsättningen mellan tjejer och killar, vilket dock inte alltid 
resulterade i fullständig förståelse. Under 90-talet tycks ytterligare en 
gräns vara på väg att forceras, den mellan generationerna: kvinnan som 
under 80-talet skulle vara stark, självhävdande och ung tillåts nu också 
vara mogen och moderlig.20  

 
 

Antingen eller – samtidigt  
 
Med utgångspunkt från en upplevelse på dansgolvet har jag velat ta re-
da på varför ordet ”organiskt” senaste tiden börjat dyka upp i intervjuer 
med olika housemusiker. Vid samtal som rört kommunikationen musi-
ker–dansare har två av de unga män jag intervjuat visat uttalad fasci-
                                                 
20 Som bl a Susan Faludi (1991/1992) visat kan emellertid fokuseringen på det bio-
logiska och moderskapet också användas negativt, t ex som argument för att kvin-
nans plats är vid spisen. Jag anser dock att dansgolvet (den sfär som jag framför allt 
beskriver) ger utrymme för att spela ut just moderlighetens ”varma” aspekt, vilket 
inte nödvändigtvis innebär en motsvarande hållning inom andra områden, t ex 
skola och arbetsliv. I mina intervjuer med unga housare (i den här artikeln handlar 
det om pojkarna) finns inga uttalanden som pekar i den negativa riktning som 
Faludi beskriver.  
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nation inför ett fenomen, som i likhet med houserörelsen uppstod i 
början av 80-talet – cyberpunk. Genom att jämföra cyberpunken och 
housen har jag kunnat konstatera en avgörande skillnad som har just 
med det ”organiska” eller kroppen att göra. 

Sin främsta gemensamma nämnare har de båda rörelserna i sitt in-
tresse för teknologi. Genom sin utgångspunkt i science fiction-genren, 
har dock cyberpunken i betydligt högre grad än house legat i teknolo-
gins frontlinje. Housekulturen vurmade i sitt tidigare skede för en sorts 
återbruksteknologi. Först med technons tillkomst, som brukar dateras 
till 1986-87, börjar musiker och ravearrangörer använda sig av den 
mest avancerade tekniken. Ungefär samtidigt skapas det nya acid-
soundet, som ett år senare leder till housens internationella genombrott, 
under vad som kom att kallas ”Summer of love” 1988. 

Jag skulle vilja se de här åren som en tid då cyberpunk och house-
/techno mer påtagligt börjar gripa in i varandra.21 I och med 90-talets 
inträde blir kopplingen alltmer tydlig. Samtidigt gör sig en uppsplitt-
ring i nya genrer gällande. Termen cyberpunk har av många kommit att 
uppfattas som alltför svävande och vidlyftig. I stället dyker nya be-
nämningar upp, exempelvis New Edge. Vad gäller housemusiken har 
det blivit alltmer ofrånkomligt att göra en klar åtskillnad mellan house 
och techno, vilka i sin tur delats upp i ett antal undergenrer. 

Vad är det då som förenar respektive skiljer house och cyberpunk? 
Jag har valt att benämna housekulturens anhängare ravers och cyber-
rörelsens representanter hackers.  

Intresset för att kommunicera med hjälp av ny teknologi har de som 
redan nämnts gemensamt. Det är också möjligt att kalla den kommuni-
kation som äger rum bland såväl hackers som ravers för cybernetisk. 
Det finns dock en djupgående skillnad mellan de två grupperna – 
nämligen förhållandet till den egna kroppen. Medan hackers har en 
närmast kroppsförnekande attityd – deras virtuositet är helt inriktad på 
programhantering, handlar ravers virtuositet om kroppsbefrielse och 
kroppskontroll.  

Inom sin virtuella verklighet, datarymden, här kallad cyberspace 
(en term lånad från William Gibson), kommunicerar hackers med en 
mängd andra människor över hela världen. I analogi härmed har jag i 
denna artikel kallat ravets själva danszon för cyberzone. Genom den 
speciella atmosfär som skapas av houserytmerna, rökslingorna och det 
                                                 
21 Fram till dess hade det framför allt varit synthmusikgrupper som uttryckligen in-
fluerats av cyberpunken, som Skinny Puppy och Clock DVA. 
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pulserande ljuset bildas även här en alternativ verklighet, inom vilken 
ravers kommunicerar med en massa andra människor som befinner sig 
på samma plats. Men här finns en stor skillnad mellan hackers och 
ravers: de förstnämndas kommunikation är minimalt kroppslig. 

Medan 80-talet kan ses som gränsöverskridandets decennium både 
vad gäller cyberpunk och house, menar jag att 90-talet handlar om inte-
grering, förening av motsatser, vilket i detta sammanhang associerats 
med housen. Jag föreställer mig att själva dansandet lämnar utrymme 
för en sådan integreringsprocess. Några av de motsatspar som de unga 
ravarna prövar att sammanfoga är kropp och själ, forntid och framtid, 
det primitiva och det högteknologiska, kvinnligt och manligt, dotter 
och moder. Av dessa är dikotomin mellan kropp och själ den mest 
fundamentala. Housekulturens ideologi baserar sig på en uppvärderad 
kroppslighet, där begreppet inte bara betecknar människokroppen utan i 
en utvidgad bemärkelse även samhällskroppen eller t o m hela 
ekosfären. Det är här tankarna om det ”organiska” kommer in – 
samhället som en organism, ravet som en organism. I synen på kvinn-
ligt och manligt är det återigen kroppen (och därigenom kvinnan, av 
tradition förknippad med det kroppsliga) som uppvärderas. Men inte 
som självändamål, utan nu oupplösligt förenad med själen och tanken. 

Under 90-talet har något nytt tillkommit i housekulturen: den kvin-
nliga kroppen är inte längre som på 80-talet entydigt ung, stark och 
aggressiv – den kan också få vara moderlig. Denna förändring sam-
manfaller i tiden med svängningen inom cyberpunken från en hårdare 
attityd till ett mer positivt förhållningssätt.  

Här finns skäl att påminna om att denna artikel bygger på pojkarnas 
uttalanden. Det är likaså de unga männen som, i intervjuer, liknat 
housedansandet vid barnet i moderns mage, ett återvändande till foster-
stadiet för att bli född på nytt.22 Jag tolkar dessa utsagor om det mo-
derliga som uttryck för pojkarnas behov av att återuppleva situationer 
som liknar de preoidipala – att de som en helandeprocess behöver 
tillgången till musiken och kroppen därför att de så tidigt avskurits från 
det moderliga, genom den manliga individuationsprocessen. 

Flickorna inom housekulturen har inte uttalat någon motsvarande 
längtan efter moderskroppen. En närliggande förklaring är att deras 
projekt, vid den ålder det här närmast är fråga om, är att frigöra sig från 
sina mödrar. Jag tror dock att deras tystnad rymmer fler och djupare 
förklaringsgrunder. I sitt dansande visar de en minst lika stor längtan 
                                                 
22 Se även Tegner (1993). 
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som pojkarna efter det ”organiska”, vilket tyder på att också flickorna 
dras till en mer arkaisk eller ”urmoderlig” kroppslighet. Men kanske är 
det så att de unga kvinnorna först i ett senare skede kan, och vågar, 
närma sig den preoidipala moderkroppen, vilken lämnar näring till 
både könsidentitet och skaparförmåga.  
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Ulla-Britt Kotsinas 

Snobbar och pyjamastyper 
Ungdomskultur, ungdomsspråk och  
gruppidentiteter i Stockholm 
 
 
 
 
 
Språk och identitet 
 
De senaste tjugofem årens språksociologiska forskning har visat att män-
niskor i sitt spontana talspråk med ibland ganska subtila språkliga drag 
markerar sin grupptillhörighet. Förutom att det regionala ursprunget hos 
de flesta människor avslöjas genom användning av mer eller mindre 
tydliga dialektala drag, markeras också gruppidentiteter relaterade till 
variabler som ålder, kön, status o s v. Ett visst uttalsdrag kan t ex 
signalera talarens kön, ett annat till vilken åldersgrupp han hör och ett 
tredje vilken social status han har – eller vill ge intryck av att ha. 

Ingen talare använder emellertid alltid och i alla sammanhang ett 
visst, socialt signifikant, drag. Vanligen varierar t ex den procentuella 
andelen av ett sådant drag hos en och samma talare vid olika tillfällen, 
beroende på relationer mellan talare och lyssnare, talsituation, grad av 
formalitet och affekt o s v. Speciellt i situationer där markering av en 
viss gruppidentitet av någon anledning är viktig för talaren kan vissa 
drag (uttal, grammatik, speciella ord) uppträda tätare än normalt, trots 
att samma talare i andra situationer inte alls använder dem. 

Ofta samspelar också markörer av detta slag i ett komplicerat 
mönster. Användningen av vissa dialektala drag anger t ex regionalt ur-
sprung, men det är inte ovanligt att de samtidigt används för att mar-
kera manlighet och/eller informellt tal eller till och med avstånds-
tagande från vissa normer, s k förtäckt prestige. 

När nya grupper uppstår på grund av socioekonomiska föränd-
ringar, migration eller dylikt, sker vanligen samtidigt en mer eller 
mindre märkbar omformning av existerande talspråksvarieteter så att 
nya ”gruppspråk” uppkommer. Nya uttalsdrag uppstår eller gamla om-
definieras, ord ”lånas” in eller nyskapas, och i vissa fall sker en ganska 
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radikal omformning av det grammatiska systemet. Sådana förändringar 
uppträder tydligast och snabbast i tider av sociala och/eller demogra-
fiska omvälvningar, men förändringar av talspråket sker även kontinu-
erligt som följd av att nya generationer intar scenen och i opposition 
mot vuxenvärlden skapar nya uttalsnormer, slangord o s v.  

 
 

Forskning om ungdomsspråk  
 
Under uppbyggnadsskedet av den nya forskningsgrenen språksociologi 
på 1960- och 1970-talen belades i stora, kvantitativt inriktade un-
dersökningar sambandet mellan språkanvändningen och icke-språkliga 
variabler som socialgrupp, kön, ålder och talstil (formell/informell). 
Huvudintresset låg på vuxnas språk, medan ungdomars språk behandla-
des mera i förbigående, oftast utifrån den omedvetna och obelagda 
hypotesen att barn och ungdomar följer samma socialt betingade språk-
liga mönster som sina föräldrar. 

Under senare år har den språksociologiska forskningen alltmer gått 
över till att studera språket i mindre grupper, s k nätverk, och grupp-
identitetens betydelse för språkbruk och språkliga förändringar har 
blivit allt tydligare (se t ex L Milroy 1987, J Milroy 1992). 

Speciellt vissa gruppers språk har fokuserats i denna mer kvalitativt 
inriktade forskning, t ex kvinnors, invandrares och ungdomars. I likhet 
med ungdomskulturforskningen har emellertid forskningen om ung-
domsspråk främst kommit att inrikta sig på grupper som på något sätt 
drar uppmärksamheten till sig, framför allt pojkar ur lägre social-
grupper, medan det språk som används av de ungdomar som tillhör den 
mera odeciderade mainstreamkulturen och/eller av flickor inte ägnats 
samma intresse. 

En tidig och mycket välkänd undersökning av sambandet mellan 
ungdomars gruppspråk och deras gruppkultur är Labovs studie av två 
ungdomsgäng, bestående av färgade tonårspojkar i Harlem, the Cobras 
och the Jets (Labov 1972). Ur skolans och samhällets synpunkt var 
dessa pojkar misslyckade och asociala, och deras språk, en från ameri-
kanskt standardspråk mycket avvikande varietet av Black English, 
betraktades som ”torftigt” och grammatiskt felaktigt. 

Inom gänget gällde andra normer än i mainstreamsamhället. Båda 
gängen anslöt sig till gatkulturen, och slagsmål, snatteri och liknande 
aktiviteter var vanliga. De medlemmar som ville nå hög prestige i 
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gänget måste vara tuffa och smarta, modiga och skickliga i att slåss och 
helst också ha suttit på uppfostringsanstalt. Verbal skicklighet i form av 
historieberättande, skämt och rituella förolämpningar, s k sounding, 
rönte emellertid också hög uppskattning, och den som ville tillhöra 
kärngruppen måste känna till de nyaste slangorden. Däremot var 
framgång i skolan irrelevant för prestigen i gruppen. 

Slagsmålen med konkurrerande gäng liksom andra socialt icke 
accepterade aktiviteter hade en viktig funktion för att befästa samman-
hållningen inom gruppen. Samma funktion hade språket, och det visade 
sig att ju närmare gruppens kärna en medlem befann sig, desto högre 
andel av icke-standardspråkliga drag använde han. Fullt medlemskap i 
gruppen innebar sålunda att individen var helt införstådd med gruppens 
värderingar och aktiviteter samt att han på språkliga grunder definie-
rades och själv definierade sig som medlem. Gruppkontrollen var så 
stark att den som gjorde sig skyldig till en tillfällig avvikelse från 
gruppens språkliga normer kunde retas för det i åratal. 

Språkets symboliska betydelse för gruppsammanhållning och 
gruppidentitet, speciellt för ungdomar, framgår även av andra under-
sökningar. Cheshire (1982a) visar t ex hur en grupp vita engelska ung-
domar (9-17 år gamla) ur arbetarklass använder den lokala ickestan-
darddialekten i kombination med vissa beteenden som att slåss, snatta o 
s v för markera avstånd från mainstreamsamhällets krav. Speciellt 
tydligt var detta hos en pojke som i skolan faktiskt använde högre andel 
ickestandardformer, d v s talade ”sämre”, än vad han gjorde till-
sammans med kamraterna på fritiden, just för att demonstrera sin 
opposition mot skolans medelklassnormer (Cheshire 1982b). 

Välkänt är också att andragenerationens invandrarungdomar på 
många håll i världen skapat sig egna ungdomskulturer och egna språk-
liga varieteter. Hewitt (1986) och Edwards (1986) beskriver hur färga-
de ungdomar med västindisk bakgrund men uppvuxna i England börjar 
använda en kreoliserad variant av engelskan, s k patois eller British 
Black, i tonåren, trots att de tidigare uteslutande använt den lokala 
engelska dialekten. I kombination med de ungdomskulturer som rör sig 
kring reggae och rastafarianism blir ”talking black” en markör för 
gruppsammanhållning och gruppidentitet och ibland också en symbol 
för motstånd mot rasism. I Sverige tycks på liknande sätt varieteter som 
rinkebysvenska, rosengårdssvenska och gårdstenska vara kopplade till 
speciella ungdomskulturer, vilka mer eller mindre tydligt avviker från 
andra ungdomskulturer och vilka även de har ett inslag av opposition 
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mot omvärldens ibland nedlåtande attityder (Kotsinas 1985, 1988a, 
1988b, 1989, 1990, 1992). Att socialt utsatta gruppers kulturer och 
språk uppmärksammats i forskningen hänger naturligtvis samman med 
att dessa ungdomar är ”besvärliga” ur samhällets synpunkt. 
Utvecklandet av egna ungdomskulturer och nya språkliga varieteter är 
emellertid inte förbehållet sådana grupper. Det engelska högstatus-
uttalet, Received pronunciation, RP, anses t ex från början ha 
utvecklats i engelska internatskolor som markör för en speciell ung-
domskultur (Labov 1972 s 256). Forskning om sambandet mellan språk 
och ungdomskulturer i socialt välanpassade medelklass- eller hög-
statusgrupper har dock, med några få undantag, varit eftersatt. 

I en av de få undersökningar som tar upp även medelklassung-
domars språk beskriver Eckert (1988, 1991b) hur sociala olikheter 
mellan två ungdomsgrupper, jocks och burnouts, i en högstadieskola i 
en förort till Detroit symboliseras genom en polarisering av ungdoms-
kultur och språk. Jocks är välanpassade medelklassungdomar, inställda 
på bra betyg och fortsatta studier, medan burnouts är arbetarklassbarn 
för vilka skolframgångar inte är något mål. De förra är starkt 
konkurrens- och tävlingsinriktade både i skolan och på fritiden, medan 
de senare visar sin revolt mot skolans medelklassideal genom att röka 
öppet, vägra delta i idrottstävlingar och provocera på andra sätt. I 
opposition mot varandra har grupperna utvecklat skilda stilar på alla 
områden av symboliskt uppträdande. När burnouts klär sig i mörka 
färger föredrar jocks pastellfärger, när burnoutflickorna har långt och 
rakt hår har jocksflickorna kort och lockigt, och när burnouts röker, 
fördömer jocks rökning. Grupperna har också bestämda uppfattningar 
om varandras språk. Enligt jocks talar burnouts ogrammatikaliskt och 
oartikulerat och använder fula ord, medan burnouts menar att jocks 
talar ”precis som sina föräldrar”. 

En analys av ungdomarnas språk och språkanvändning visar också 
påtagliga skillnader mellan de två grupperna. Precis som jocks säger 
använder burnouts ofta svordomar och fula ord, och dessutom uppvisar 
de vissa nya uttalsvarianter av de vokalljud som i näraliggande stor-
städer är stadda i förändring. Eckert tolkar detta som tecken på en 
orientering i riktning mot den urbana arbetarklasskulturen, men också 
som ett tillbakavisande av skolans medelklassorienterade kultur. 

Jockspojkarna å andra sidan använder visserligen svordomar och 
fula ord, men enbart i privata interaktioner med kamrater, och jocks-
flickorna använder ytterligt sällan sådana ord. Jocks tillbakavisar även 
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de uttalsnyheter som burnouts använder, men å andra sidan talar de 
heller inte exakt som sina föräldrar. I stället använder de vokalvarianter 
som utgör en vidareutveckling av föräldrarnas uttal. Eckert tolkar jocks 
språkliga beteende som att de visserligen avvisar burnouts arbetar-
klassorienterade nya uttal samtidigt som de, för att inte betraktas som 
gammalmodiga, förändrar föräldragenerationens uttal. 

De språkliga förändringarna och polariseringen mellan de två grup-
perna tjänar således samtidigt två syften, dels att markera frigörelse 
från föräldratrycket, dels att symbolisera avståndstagande från den 
motsatta gruppen. Individernas anslutning till den ena eller den andra 
gruppen är emellertid enligt Eckert endast delvis kopplad till föräld-
rarnas socioekonomiska klass. En avgörande faktor är också individens 
egna attityder och ställningstaganden vilka bland annat hänger samman 
med faktorer som kön och framtidsplaner. De ungdomar ur arbetarklass 
som planerar framtida studier tenderar till exempel att språkligt närma 
sig jocksungdomarna. 

Att ungdomars egna attityder är avgörande för grupptillhörigheten 
framstår ännu tydligare i en studie av tonåringar i ett litet samhälle i 
Illinois (Habick 1991). Trots att orten, till skillnad från den ovan 
nämnda Detroitförorten, är socialt mycket homogen och de undersökta 
högstadieungdomarna nästan uteslutande tillhör medelklassen, före-
kommer även här två polariserade ungdomsgrupper, jocks och red-
necks, vilka uppvisar nästan exakt samma drag som jocks och burnouts 
i Eckerts undersökning, både vad gäller ungdomskulturella stildrag och 
beträffande sättet att använda vissa språkdrag som identitetsmarkörer. 

Även om således socioekonomiska olikheter tenderar att ta sig ut-
tryck i språklig divergens lika väl som i skilda ungdomskulturer, tycks 
uppkomsten av gruppidentiteter i ungdomsåren inte vara determi-
nistiskt kopplad till föräldrarnas socioekonomiska status utan även 
kunna vara en följd av individens egna och/eller den nära kamratkret-
sens gemensamma attityder och ställningstaganden. 

 
 

Stockholm – delad stad 
 
Något förenklat kan man påstå att Stockholmsområdet idag är tydligt 
regionalt och socialt skiktat. Norr om innerstan finns förorter med så 
gott som uteslutande villa- och radhusbebyggelse, och speciellt några, 
lite äldre förorter strax nordost om stadskärnan förknippas sedan gam-
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malt med mycket hög social status. Här finns stora villor med privata 
tennisplaner, swimmingpooler, stora trädgårdar o s v, invånarna har 
hög genomsnittlig inkomst, och de kommunala skatterna är förhål-
landevis låga. Områdena har en bas av befolkning med gamla rötter i 
trakten, och den inflyttning som skett under de senaste årtiondena har 
huvudsakligen utgjorts av socialt uppåtstigande familjer, medan ande-
len lågstatusinflyttare och -invandrare är mycket liten och koncentrerad 
till den sparsamma höghusbebyggelsen i centrum. 

Söder om innerstan dominerar förorter byggda på 1950- och 1960-
talen och huvudsakligen bebodda av f d innerstadsbor, ofta med rötter i 
arbetarklassen, och deras barn eller av personer uppvuxna i någon 
annan söderförort. Bebyggelsen utgörs av flerfamiljshus, ofta ganska 
nedslitna, och i vissa områden äldre egnahem och radhus. Invånarna 
tillhör vanligen lägre medelklass eller arbetarklass. Andelen ensam-
föräldrar med låga inkomster är i flera av dessa förorter förhållandevis 
hög, och invandrartätheten är högre än i högstatusområdena i norr, men 
inte dominerande. 

I utkanten av Stockholmsområdet långt från stadskärnan, främst i 
väster och söder, ligger ytterligare ett antal förorter, byggda under mil-
jonprogrammets dagar. Områdena har låg social status, och en stor 
andel invånare är låginkomsttagare. I flera sådana förorter är invand-
rarna i majoritet och även i de övriga utgör de ett markant inslag. 

En viss omflyttning mellan olika förorter förekommer, vanligen 
inom söderort respektive norrort. I viss utsträckning förekommer också 
flyttning från de södra delarna till de norra, medan flyttning i motsatta 
riktningen är ovanligare. Flyttning från högstatusområdena i nordost till 
invandrartäta områden eller tvärtom är sannolikt mycket sällsynt. Den 
sociala skiktningen i Stockholmsområdet är sålunda ganska stabil och 
nära knuten till en regional skiktning. 

Skillnaderna mellan de tre typerna av förorter beträffande socio-
ekonomiska förhållanden och kulturella traditioner innebär helt olika 
levnadsvillkor för de uppväxande barnen beträffande yttre miljö, bo-
stadsförhållanden, standard på daghem, skolor och ungdomsgårdar, 
möjligheter till fritidsaktiviteter, studiemöjligheter och framtidsutsikter. 
Detta i sin tur avspeglar sig i olikheter vad gäller såväl ungdomskul-
turer som språk mellan helt ”vanliga” ungdomar i de olika områdena, d 
v s sådana som inte ansluter sig till någon uttalad subkultur. 

I det följande redovisas uttalanden om ungdomskulturer och språk, 
gjorda av svenskfödda ungdomar i två socialt och regionalt mycket 
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olika förorter. Dessa uttalanden relateras sedan till en analys av vissa 
språkdrag. Eftersom områdena är valda för att utgöra varandras sociala 
motpoler kan materialet inte anses vara representativt för hela Stock-
holmsområdet. Speciellt i de socialt och demografiskt något mer 
blandade villa- och radhusområdena norr om stan kan sannolikt de 
nedan diskuterade dragen uppträda mera blandat. 

 
  

Undersökningen  
 

I undersökningen ”Ungdomsspråk i tre stockholmsförorter”, finansi-
erad av Riksbankens Jubileumsfond, gjordes inspelningar av ca 100 
ungdomar i tre socialt, regionalt och demografiskt olika områden. 
Hypotesen var att ungdomar i mitten av tonåren, d v s under den period 
då frigörelsen från föräldranormer pågår som tydligast, tillsammans 
utformar, eller åtminstone förändrar tidigare existerande, gruppspråk, 
samt att dessa språk fungerar som markörer för gruppidentitet och 
regional lojalitet och även markerar motsättning både till ungdomar i 
andra områden och till vuxna. Det antogs också att dessa grupp-
identiteter är baserade på de socioekonomiska och kulturella för-
utsättningar som finns i området, och att sålunda även de ungdomar 
vilkas sociala bakgrund av någon anledning skiljer sig från övriga ung-
domars i området i stort sett följer gruppens normer. 

Det nedan diskuterade materialet består av inspelningar gjorda 
1989-1990 med grupper om 3-4 talare, sammanlagt 59 ungdomar i 
åldrarna 14-17 år, varav hälften bor i ett område med mycket hög social 
status norr om Stockholm, i det följande kallat Norr, och hälften i ett 
område i Stockholms södra förorter med förhållandevis låg status och 
med traditioner till Stockholms innerstad. Området kallas här Söder 
(vilket inte är liktydigt med stadsdelen Södermalm). Däremot berörs i 
det följande inte de inspelningar som gjordes i invandrartäta områden 
(se Kotsinas 1985, 1988a, b, 1989, 1990, 1992). Sammanlagt har ca 95 
000 ord analyserats, jämnt fördelade på Norr och Söder, pojkar och 
flickor.1 

De inspelade grupperna var självrekryterade och med få undantag 
enkönade. De bestod av ungdomar som även normalt ofta umgicks med 
varandra. Inspelningarna leddes av en kvinnlig eller manlig inspelare i 

           
1 Materialet beskrivs närmare i Kotsinas (1994). 
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trettioårsåldern. De yngre deltagarna kontaktades på ortens ung-
domsgård, medan de äldre, som inte gick att nå på ungdomsgårdar, 
kontaktades i ortens gymnasieskola. I en pojkgrupp sköttes inspelning-
arna av en gruppdeltagare utan de andras vetskap. (Dessa gav dock se-
nare tillstånd till att inspelningarna användes för forskning.) 

Ungdomarna ställde upp för samtal helt frivilligt och tycks i de 
allra flesta fall ha upplevt det som stimulerande och roligt att sitta och 
prata med en vuxen som uppenbarligen var intresserad av deras syn på 
sig själva och andra ungdomar och av deras språk. Som anledning till 
inspelningarna angavs sanningsenligt att det handlade om en under-
sökning av ungdomsspråk. 

Det är väl känt att deltagare i gruppsamtal som känner varandra väl, 
speciellt ungdomar, under trycket av gruppnormerna tenderar att snabbt 
glömma bandspelaren och eventuella ambitioner att tala ”fint”. Eftersom 
syftet var att spela in så spontant talspråk som möjligt, sådant det 
framträder i informella samtal ungdomar emellan, valdes därför grupp-
samtal som inspelningsform hellre än intervjuer med en person åt 
gången. (I de fall ungdomarna ställde upp, gjordes dock även sådana. De 
inkluderas dock inte i denna analys.) Inte heller tillfrågades ungdomarna 
om efternamn, födelsedatum, föräldrars yrke och inkomst eller något 
annat som kan leda till identifikation av dem. Åldern framgick 
emellertid av de uppgifter talarna lämnade om i vilken klass de gick, 
oftast åk 8 i grundskolan och åk 1 i gymnasiet. I många fall framgick 
också föräldrarnas yrke av samtalen, och dessutom framkom andra 
uppgifter vilka alla indikerar att den sociala fördelningen av de inspelade 
ungdomarna väl svarar emot den sociala strukturen i respektive område. 

Som kuriositet kan nämnas att de sociala olikheterna mellan de två 
områdena antyds redan av pojkarnas förnamn. I Norr hade de namn 
som Carl, Gustaf, Carl-Johan, Niklas, Patrik, Joakim (Jocke), Per (Pör), 
Peder (Pidde), Anders, Martin och Thomas, och i Söder kallades de 
Eddan, Robban, Henka, Micke, Jonny, Johan och Charlie.  

 
 

Samtalsämnen  
 

Inte heller följdes någon i förväg uppgjord lista över samtalsämnen. 
Inspelarnas uppgift var i stället att låta ungdomarna tala fritt om vilka 
ämnen som helst, men om det var möjligt skulle de försöka leda in 
samtalen på attityder till den egna hemorten och till ungdomarna i den 
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motsatta orten, deras syn på sitt eget och andras språk samt inställning 
till skolan och framtidsplaner, något de flesta grupperna nappade på 
eller själva tog upp. Samtalen kom därför att röra en mängd olika 
ämnen, t ex skolan, fritidssysselsättningar, skrock och astrologi, resor, 
framtidsplaner, sport, motsatta könet, sjukdomar, kläder, filmer, slags-
mål, snatteri, trivsel i den egna förorten m m. Förhållandet till föräldrar 
nämndes endast i förbigående och då faktiskt enbart i positiva ordalag. 
Musikstilar diskuterades ytterligt sällan och knapphändigt, även i de 
fall inspelaren försökte ta upp ämnet. 

Redan i det ungdomarna valde att tala om kan den sociala skikt-
ningen områdena emellan skönjas. Ungdomarna i Norr talade påfallan-
de ofta om kläder, språk och uppförande samt sporter som golf, tennis 
och segling. Ord som ofta förekom i dessa samtal var snobb, snobbig. I 
Söder gled samtalen snabbare förbi ämnet kläder, och pojkarna var 
ganska ovilliga att tala om språk. I stället var ämnen som slagsmål, 
snatteri och rädsla för våldsmän vanliga, och de sporter som nämndes 
var ishockey och fotboll. 

Ämnet resor förekom oftare i Norr än i Söder. I Söder nämndes 
resor till ”landet”, d v s familjens sommarstuga eller släktingar på 
landsbygden, och i några fall till Finland, Mallorca och Italien. Gymna-
sieflickorna nämnde också språkresor till England. I Norr nämndes 
inga sådana resmål, men däremot resor till Funäsdalen, Fjällnäs, Zell 
am See, västkusten, Falsterbo, Sandhamn och, i ett fall, sommarstugan 
på Rivieran, resmål som inte alls nämndes i Söder, samt språkresor till 
Frankrike och USA. 

I Söder men inte i Norr nämndes företag som ICA, Metro, Vivo, 
Konsum, Pressbyrån, Seven Eleven, H-bygrillen, Silja Line och Viking 
Line. I Norr men inte i Söder nämndes Café la Clé, Wienerkonditoriet, 
Matpalatset, Spaghettikompaniet, Millers (klädaffär) och NK. 

De uttalanden av ungdomarna som återges i det följande har av ut-
rymmes- och anonymitetsskäl redigerats något. De är emellertid sanno-
likt representativa för de attityder och åsikter som flertalet ungdomar i 
materialet uppvisade. I själva verket var faktiskt samstämmigheten i 
åsikterna påfallande, d v s ytterligt få av de inspelade ungdomarna an-
mälde avvikande åsikter. 

I förkortningarna nedan anger den första bokstaven område, N = 
Norr, S = Söder, den andra kön, f = flicka, p = pojke, och de två 
nästföljande skolstadium, gr = grundskola, gy = gymnasium. Nfgy 
utläses sålunda som ”norrflicka på gymnasium”. I sekvenser med flera 
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talare numreras dessa som 1, 2, 3 o s v i vart och ett av avsnitten. 
Nfgy1, Spgr2 o s v är vanligen inte samma person i de olika utdragen. I 
= den vuxna inspelaren.  

 
 

Uttalanden om kläder och ungdomsstilar  
 

Både Söder- och Norrungdomar tycks ha ganska bestämda uppfatt-
ningar om skillnaderna mellan de två områdena vad gäller klädsel och 
andra uttryck för ungdomsstil. Båda grupperna karakteriserar Norrung-
domarna som snobbiga och nämner märkeskläder, kavaj, guldsmycken 
o dyl. Om sin egen klädstil har Söderungdomarna mindre att säga, men 
ibland nämner de en viss sorts utsvängda byxor med påsydda revärer 
och så kallade bombarjackor. Norrungdomarna nämner ”pyjamas-
byxor” och träningsoveraller, samt ”uppklippt, permanentat hår” på tal 
om ungdomar från andra delar av stan, men de tycks vara ganska 
tveksamma om var denna stil förekommer och nämner både invand-
rartäta områden och andra förorter. 

1) Norrflickor  
Nfgy1:  På kläder kan man ju säja på direkten var folk kommer ifrån, 

om dom kommer från söder eller från norr  
I:  Hur klär man sej här då?  
Nfgy2:  Man e elegant strikt klädd å går omkring på stan å då, ja vet 

’nte. Ja tycker de e kul å va lite, overclass på nå sätt, prata lite 
finare, inte stå å svära å så här. Ja har ingen lust å sätta på mej 
ett par pyjamasbyxer å gå omkring å svära på gatan å, dricka 
öl faktist, de e bara e så. Om man går omkring på stan me en 
kompis å så där så kanske man, typ tittar ner på dom som går 
omkring i pyjamasbyxer å tycker att ”Vicke slödder!” på nåt 
sätt 

2) Norrpojke  
Npgy1:  De e mycke möjlit att om föräldrarna har kavaj varenda gång 

dom går till jobbet, så tycker man ju att de e snyggt, va. Vi har 
kanske proprare kläder som man kan säja. De e ’nte att vi 
skulle va högre klass för ja menar dom kutar omkring i 
träningsoverall, Adidas, jättefina och läderjackor å så, som 
säkert e mycke dyrare än de här va  
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3) Söderpojkar  
Spgy1: De man kan känna igen Östermalmssnobb på de e att dom 

sträcker mycke på sej, å så e dom ganska spinkia allihopa  
I:  Spinkiga?  
Spgy1: Ja, alltid snebena, eller mittbena så här snobbit alltid. Kavaj 

brukar dom ha med  
I:  De ser ni på en gång så där?  
Spgy1: Ja, dom där dom kommer där, österifrån eller norrifrån 
Spgy2: Dom Norrbor ja har träffat på, dom e också så här, snobbit 

klädda  
Spgy1:  Å dom går ekonomisk linje å e moderater  
Spgy3:  Ja precis  

4) Söderpojkar  
Spgy1:  Vi e den vanliga gruppen  
Spgy3:  Vanliga söner  
Spgy1:  Dom vanliga Djurgårdarna  
Spgy2:  Hammarbyarna  

5) Söderflickor  
I:  Tillhör ni nåt gäng eller?  
Sfgy: Vi tillhör dom normala å dumma blonda  

6) Norrflickor  
Nfgr1:  Dom har ju såna här breda jeans å så basketskor, ofta gymnas-

tikskor  
Nfgr1:  Och så bombarjacka, svart, å keps, å tjejerna som kommer dit 

dom har spacklat sej som infödingar 
Nfgr2:  Ljust ljust permanentat slingat hår, med stänk av blå mascara  
Nfgr1:  Blå kajal, blå ögonskugga å rosa läppstift, Adidasväsker, Adi-

dasjacker såna här träningsoverallsjacker å så blandat me dom 
e pyjamasbrudar  

I:  Nähä heter dom de  
Nfgr3:  Vi kallar dom så, men dom kommer ifrån söderförorterna kan-

ske ja vet ’nte  
Nfgr2:  Tensta  
Nfgr1:  Kista  
Nfgr3:  Huddinge  
Nfgr1:  Solna  

Norrungdomarnas osäkerhet om i var ”pyjamasfolket” egentligen hör 
hemma förklaras delvis av brist på kontakt de olika områdena emellan. 
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Ungdomarna, både i Norr och i Söder, är ännu ganska bundna till den 
egna förorten. På fritiden dricker man i Norr te hos varandra, spelar 
dataspel eller går på privata fester, medan det i Söder tycks vanligare 
att gå runt i affärerna eller hänga i Centrum, vid grillen eller på 
hamburgerställen. När ungdomarna åker till stan går Norr- respektive 
Söderungdomar tydligen till olika ställen och gör olika saker. 
Misstänksamheten och rädslan grupperna emellan tycks vara stor.  

7) Norrflickor  
I:  Vart åker ni nånstans då?  
Nfgr1:  Café La Clé  
Nfgr2:  Eller så går man på Matpalatset, eller Wienerkonditorit  
Nfgr1:  Spaghettikompaniet  
I:  Ni träffar aldrig andra ungdomar från andra förorter?  
Nfgr1:  Nä, man känner sej väldit isolerad  
I:  Men känner ni folk i andra förorter som ni åker till?  
Nfgr1:  Nä inte som vi umgås me  

8) Söderflickor  
Sfgr1:  Vi åker ganska ofta till stan  
Sfgr2:  Ja i varje fall på helgerna då åker man in till stan går å tittar 

lite i skyltfönstrena  
Sfgr3:  Tar lite kort å köper mat så här tillsammans  
Sfgr2:  Går å tittar på människor överhuvudtaget, de e kul  
Sfgr2:  Men vi går utanför nåt disco för de e alltid folk utanför disco 

som man träffar å så där  

9) Norrpojkar  
Npgy:  Vi som kommer från Norr vi umgås inte me dom i Söder. De e 

för långt bort på nå sätt, å, vi har väl lite olika kultur också, 
olika sätt liksom, vi åker inte skateboard å, liksom lyssnar på 
hiphop å skriver på väggarna hela dagarna som dom. Vi har 
väl olika sätt å roa oss så å säja 

10) Söderpojkar  
I:  Brukar ni åka till andra ställen än Söder eller?  
Spgr1:  Ja till stan brukar vi va  
I:  Var brukar ni åka nånstans?  
Spgr2:  Globen city  
Spgr1:  T-centralen T-centralen  
I: Ja vad brukar ni göra där då?  
Spgr1:  Rådmansgatan, träffa tjejer  
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11) Norrpojkar  
Npgy1:  Kungsanbarnen å såna’ä typer ja  
Npgy2:  Ja exakt, på skoj brukar man säja ”jaa ska vi sticka ti Solna”, 

”ja sätt på dej träningsoverall annars blir du nerdunkad” va  

12) Söderpojkar  
Spgr1:  Komme man ensam då oftast då åker man väl på stryk  
Spgr2:  Man åker ju helst inte in ensam  
Spgr1:  Man står där tills dom börjar mucka sen får man pisk å sen går 

man därifrån  

13) Söderpojkar  
Spgy2:  De e ba’ för dom e så fina  
Spgy1:  A-laget, dom e för fina för oss 

 
 

Uttalanden om språk 
 
Både Norr- och Söderungdomar har bestämda uppfattningar om språket 
i den motsatta förorten. Norrungdomarna kommenterar sitt eget och 
Söderungdomarnas ordval och framhåller att de själva använder ”mer 
invecklade ord” och mindre slang och svordomar, ”åtminstone inför 
vuxna”. Båda grupperna nämner också vissa uttalsdrag i Norr.  

14) Norrpojkar  
Npgy1:  De kanske e klarare språk på vissa ställen (i Norr), inte lika 

mycke slang å svordomar å så (som i Söder)  
I:  Kan man se var folk kommer ifrån?  
Nfgy2:  Andra människor, dom kan direkt säja att vi e, ”Jäkla 

Norrbor” säjer dom, så säjer man ”Hur sjutton visste ni de?” 
när man aldri har träffat dom. Dom ba’ ”Jomen de ser man hur 
lätt som helst, de både syns å hörs”, säjer dom, å de har hänt 
så otrolit många gånger  

15) Norrflicka  
Nfgy:  Men de e mycke så här historier om ”Va säjer fåglarna när 

dom flyger över Lidingö? Kviijter kviijter”, å ”Hej, ja bor på 
Norr å ja dricker vitt viijn å ser viijta limosiijner iijla förbiij”  

16) Söderflickor (om Norrspråket)  
Sfgr1:  Liijdingö  
Sfgr2:  Pingviiijner å smaka viijn nångång 
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17) Söderflickor  
Sfgy1:  Dom låter mycke snobbigare dom som bor i Norr, tycker ja  
Sfgy2:  De e inte de här iij:na men de e liksom på nå annat sätt, tycker 

ja, att dom dom pratar att de e  
Sfgy1:  Finförnämt  
Sfgy3:  De e lite finare än va vi e  

18) Söderpojkar  
I: Vet du hur dom pratar i Norr?  
Spgr1:  Snobbelska  
Spgr2:  Ja de e så’ä snofsit, dom bokstaverar alla bokstäver som e med 

så hära  

19) Söderflickor  
I: Hur pratar man här då?  
Sfgy1:  Man pratar normalt  
Sfgy2:  Man pratar hur man vill 

 
 

Språket  
 
Av uttalandena får man onekligen ett starkt intryck av tydliga grupp-
motsättningar mellan ungdomar i högstatusområdet Norr och lågstatus-
området Söder. Grupperna tycks också vara ganska ense om att vissa 
språkliga skillnader finns och, även om de inte uttrycker det så, att 
dessa skillnader är relaterade till socioekonomiska förhållanden och re-
gionala olikheter. I ljuset av de forskningsresultat som tills vidare finns 
om ungdomsspråk och av de många undersökningar som påvisat 
språkets roll som identitetsmarkör för olika typer av grupper vore också 
sådana skillnader att förvänta, speciellt om de, som här tycks vara 
fallet, är kombinerade med en stark identitetskänsla i båda områdena. 
Låt oss därför se om ungdomarnas intuitiva uppfattning om språkliga 
skillnader stämmer med de faktiska förhållandena, d v s hur de i 
realiteten talar. 

I det följande diskuteras användningen av slang och svordomar 
samt vissa uttalsdrag i materialet. Det måste emellertid starkt framhål-
las att resultaten inte får tolkas som att den ena gruppen har ”bättre” 
språk och den andra ”sämre” i något avseende. Slanganvändning och 
uttal utgör nivåer i språket som är lättdefinierade, och därför ofta blir 
föremål för subjektivt tyckande och ibland klander därför att de associ-
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eras till vissa sociala grupper på sätt som mera visar fördomar om män-
niskor av vissa sociala kategorier än kännedom om hur språk fungerar. 
”Bra språk” och ”god språkförmåga” har en mängd aspekter som inte 
berörs här. Dessutom måste det påpekas att inspelningarna är gjorda i 
en bestämd situation, där gruppens normer härskar. Hur de här ung-
domarna talar i andra situationer berörs inte.  

 
 

Slang och svordomar  
 

Ett vanligt påstående är att ungdomar i allmänhet använder mycket 
slang. Påståendet är svårt att verifiera eller motsäga av den anledningen 
att det inte finns någon enkel definition av vad ”slang” är. Den avgräns-
ning mellan slang och normalord som följande framställning bygger på 
är förhållandevis vid och innefattar bland slangorden ett antal ord som 
kanske av många snarare uppfattas som rena vardagsord, t ex morsa, 
brorsa, chockad, dagis, på direkten, surpuppa, fixa, jättebra. 

Trots detta är andelen slangord av det totala antalet ord (95 641) 
förvånansvärt liten, 2,2% i Norr och 4,0% i Söder. Slangord är 
emellertid oftast starkt betydelsebärande, d v s de hör vanligen till 
ordklasserna substantiv, verb och adjektiv/adverb, medan det ytterligt 
sällan finns slangord bland ord av typen prepositioner, konjunktioner, 
pronomen o s v, vilka är mycket frekventa i alla sorters språk. En be-
räkning av den procentuella andelen slangord av var och en av de tre 
mest betydelsebärande ordklasserna ger därför tydligare siffror. 15,8% 
av de yttrade adjektiven har här klassificerats som slangord, medan 
andelen slangord av det totala antalet substantiv är något mindre 
(14,2%), och andelen slangord av de innehållsbärande verben, d v s de 
som återstår när hjälpverb (skall, vill o s v) och kopulaverb (vara, bli, 
finnas) räknats bort, är endast 4,4%. 

Hur man än räknar, visar emellertid analysen att ungdomarnas in-
tuitiva intryck att slang används mera i Söder än i Norr tycks stämma. 
Den procentuella andelen slangord för var och en av de tre ordklasserna 
är högre i Söderungdomarnas tal än i Norrungdomarnas (se figur 1). 
För substantiv och verb är siffrorna nästan 3 gånger högre för Söder än 
för Norr, och även för adjektiv är Södersiffran något högre. 

I figur 2 visas fördelningen av slangord i de tre ordklasserna för 
pojkar respektive flickor. Tvärtemot det även i facklitteratur vanliga 
påståendet att flickor inte använder slang, framgår det här att flickorna 
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faktiskt använder något större andel slangadjektiv och slangsubstantiv 
än pojkarna, medan pojkarna å andra sidan använder något större andel 
slangverb än flickorna. 
 
Figur 1. Procentuell andel slangord av totala antalet adjektiv, substan-
tiv och verb. Söder och Norr.  

 

Figur 2. Procentuell andel slangord av totala antalet adjektiv, substan-
tiv och verb. Pojkar och flickor. 
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De mest frekventa slangorden i materialet, använda i båda områdena, 
lägst 10 gånger sammanlagt, är de följande: 

adjektiv, positivt värderande:  
kul, fräsch, schyst, ball, skitkul, jättekul, jättebra, tuff, häftig, mysig 
adjektiv, negativt värderande:  
äcklig, snobbig, pinsam, dum i huvudet, cp  
substantiv:  
tjej, kompis, kille, grabb, grej, gubbe (= vuxen man), jobb, polare, läsk, 
plugg, morsa, snobb, käring, syrra, farsa, unge, spänn, pers, matte, 
snut, brud  
verb: 
kolla, snacka, jobba, sno (= snatta), kuta, dunka, käka  

Dessutom finns ca 550 ord, vilka förekommer i bara några få eller ett 
enda belägg, t ex 52 ord sammansatta med jätte, bl a jättearg, jättebil-
lig, jättetråkig, och 39 ord med skit-, skitball, skitbra, skitcool, skitskraj 
m fl. 

Vissa av dessa lågfrekventa ord används i inspelningarna enbart i 
ett av de två områdena, något som naturligtvis inte behöver betyda att 
de är okända av ungdomarna i motsatt område. I Norr förekommer 
exempelvis 5 ord sammansatta med pyjamas-, nämligen pyjamasbrud, 
pyjamasaktig, pyjamasbyxor (= träningsoverall), pyjamassamhälle, py-
jamastyper, ord som används om Söderungdomarna men som dessa 
själva inte använder. Att avläsa några avgörande skillnader vad gäller 
arten av de ord som används (”grövre”, ”finare” o s v) i det ena eller 
andra området är dock svårt. 

Till slangorden kan man möjligen också räkna det lilla ordet ba’ (å 
ja ba’!), utvecklat ur bara men med helt nya funktioner. Det är 
betydligt vanligare i Söder (1,6% av det totala antalet ord) än i Norr 
(0,7%), och dessutom tycks det i Söder användas i flera olika funktio-
ner än i Norr. Ännu större är skillnaderna för så’ä (så här), som också 
stoppas in i en mängd nya sammanhang. Typ däremot tycks vara 
vanligare i Norr än i Söder (0,3% resp. 0,1%). 

I likhet med slangorden tycks svordomar vara vanligare i Söder än i 
Norr. Även här är den procentuella andelen ca 3 gånger högre för Söder 
(Sö 0,6%, No 0,2% av det totala antalet ord), och dessutom kan man 
notera att pojkarna använder svordomar ungefär dubbelt så ofta som 
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flickorna. Som svordom har även gud räknats, ett ord som enbart 
används av flickor, medan fan nästan enbart används av pojkar. 

Siffrorna för slangliknande ord och svordomar är små, och kan 
tyckas vara försumbara. Å andra sidan är siffror som ca 2% av det 
totala antalet ord för ett enda ord (ba’, så’ä) höga, om man betänker att 
hela ordklassen adjektiv i normalt talspråk upptar ca 4%. Tendenserna 
för slangord, svordomar, ba’ och så’ä pekar också åt samma håll, 
nämligen att Söderungdomarna oftare använder sådana ord.  

 
 

Uttal  
 

Tydligare är siffrorna som rör uttalet, främst därför att de flesta ut-
talsdrag är så frekventa att materialet blir förhållandevis stort. I figurer-
na 3-8 illustreras uttalet av fem vokalljud och ett konsonantljud. 
Staplarna anger procentuell andel av olika uttalsvarianter av i, y o s v 
för Söderpojkar, Söderflickor, Norrpojkar och Norrflickor. 

Figur 3 och 4 visar stockholmsungdomarnas uttal av de två ljud 
som de själva nämner som typiska för Norr, långt i (som i tid) och långt 
y (som i typ). Redan vid en hastig blick på stapeldiagrammen ser man 
att uttalet av dessa två ljud skiljer sig mycket mellan de två områdena. I 
Norr använder framför allt flickorna i nästan 55% av de fall, där de 
uttalar ett långt i, ett mer eller mindre frikativt uttal, s k ”surrande i” 
eller ”Viby-i”, i Stockholm även kallat ”Lidingö-i” (vågräta linjer). 
Pojkarna använder detta uttal något mindre ofta, sammanlagt i 32% av 
möjliga fall. I Söder däremot tillbakavisas detta uttal helt, med 
undantag för ca 4% hos flickorna. Ännu tydligare är frikativiseringen 
av y. Bara en femtedel, 19%, av Norrflickornas långa y uttalas på det i 
stockholmskan vanliga sättet, och resten, ca 80%, är mer eller mindre 
frikativa. Även Norrpojkarna använder frikativt y, men i betydligt lägre 
andel än Norrflickorna, ca 38%. I Söder förekommer uttalet inte alls. 

Det ser alltså ut som om frikativisering av i och y används för att 
markera Norrdialekt. Draget är ganska nytt i stockholmskan, speciellt 
den extrema formen (breda ränder i staplarna). Den som använder 
frikativa i/y markerar därför dels att han/hon är ung, dels att han/hon 
bor i ett högstatusområde i norra delen av stan. Hög frekvens av 
frikativa i/y i talet markerar dessutom att talaren är en flicka. (Hög 
frekvens hos pojkar föranleder ofta kommentaren ”feminin”, ett epitet 
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som knappast är avsett som beröm, använt om män.) Draget kan alltså 
betraktas som en markör för både regional/social identitet och kön. 

 
Figur 3. Långt i-ljud.  

Figur 4. Långt y-ljud.  

Markeringarna i dessa och alla följande figurer betyder:  

diagonalrandig del av stapel = standarduttal, normalt för stockholmskan 
smalrandig del av stapel = uttal som är relativt nytt i stockholmskan 
bredrandig del av stapel = extrem variant 
fylld, svart del av stapel = gammalt, stockholmskt lågstatusuttal 
rutig del av stapel = gammalt, stockholmskt högstatusuttal 
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Ytterligare ett drag som tydligt markerar regional skillnad är uttalet av 
sj-ljudet (figur 5). Det främre uttalet, d v s när sju uttalas med samma 
sj-ljud som i fors, ansågs i början av seklet vara typiskt för kvinnor och 
kallades ”fruntimmers-sje”, medan det bakre, raspiga, ach-lautliknande 
uttalet sades tillhöra ”busspråket”. I ungdomsspråket idag är sj-uttalet 
knappast könsskiljande men däremot tydligt regionalt skiljande. I Norr 
använder både flickor och pojkar i ca en fjärdedel av fallen det främre 
sj-ljudet (rutad del av stapeln) men aldrig det bakre, achlautliknande 
(svart). I Söder är förhållandet i stort sett det omvända. Uppenbarligen 
har ungdomarna omdefinierat den sociala betydelsen av de olika 
uttalen, så att en könsmarkör har övergått till att bli en regional/social 
markör. 

 
Figur 5. sj-ljud.  

 
Markeringar: se föregående sida. 
rutig del av stapel = främre sj-ljud (som i fors); gammalt högstatusdrag 
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Figur 6. Långt ä-ljud.  

 
Markeringar: se s 329. 

 
För ä-ljudet är bilden en helt annan (figur 6). Enligt den allmänna före-
ställningen uttalar stockholmare långt ä som e (knena, steda). Det 
stämmer också för många medelålders och äldre talare. Uttalet har 
länge förföljts och ansetts vara fult och ett tecken på obildning och låg 
social status, men idag tycks draget vara på stark retur. I Norr förekom-
mer det nästan inte alls, och i Söder är det vanligast hos pojkar 
(43,7%), mindre vanligt hos flickor (17,2%) (svart markering). Den 
som använder draget förhållandevis ofta markerar alltså att han är från 
Stockholms södra förorter. 

Det märkliga är emellertid att ett i stockholmskan helt nytt uttal av 
ä har dykt upp. Det mycket öppna ä-ljud som normalt används före r 
(lära) förekommer nu i båda områdena även i ord som kläder, även o s 
v (randig markering) hos ungdomar men inte hos äldre. Detta uttal, som 
bara för några årtionden sedan i Stockholm betraktades som hopplöst 
lantligt, kan därför nu sägas signalera ”ungdom”. 

Den som sålunda då och då uttalar ord som sjuksköterska eller skit 
med ett främre sj och samtidigt använder frikativa i och y och slutligen 
också hellre uttalar kläder med ett öppet ä än med e, har med allra 
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största säkerhet sin hemort i ett högstatusområde i norrförort eller 
eventuellt i innerstan och är troligen dessutom ganska ung. Den som i 
stället ibland använder ach-lautliknande sj-ljud, växlar mellan uttal som 
kläder och kleder och aldrig använder frikativisering av i/y är med 
största sannolikhet från Stockholms södra förorter, vanligen också 
pojke. 

Ytterligare två vokalljud tycks ha undergått vissa uttalsförändringar 
under loppet av några få decennier, långt ö (figur 7) och långt a (figur 
8).  

Liksom det långa ä har ö fått ett öppnare uttal (streckat), d v s öga 
och öra uttalas ungefär likadant. Även detta uttal (av öga, röka o s v) 
betraktades tidigare i Stockholm som lantligt och närmast löjligt. Idag 
tycks det snarare vara regel än undantag i ungdomsspråket. Även om 
de extrema varianterna är vanligast i Söder, tycks inga avgörande re-
gionala/sociala skillnader förekomma. Ett öppet långt ö-ljud signalerar 
därför sannolikt att talaren tillhör ungdomsgenerationen men inte 
mycket mera. 
 
Figur 7. Långt ö-ljud.  

 
Markeringar: se s 329. 
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Figur 8. Långt a-ljud.  

Markeringar: se s 329. 

 
Mest komplicerad är slutligen bilden för långt a. Under 1900-talets 
första decennier klagade lärare och språkmän på stockholmares benä-
genhet att uttala a slutet och labialiserat, nästan som ett å (Våsagåtan), 
och draget ansågs vara typiskt för språket i lägre samhällsklasser. I den 
mån uttalet alls förekommer hos dagens unga är det ett pojkdrag, 
medan flickor inte alls använder det. Däremot använder flickor både i 
Söder och Norr mycket ofta (57–75%) ett mer eller mindre öppet a, 
som närmar sig det tyska a-ljudet. Hos pojkarna är detta uttal betydligt 
ovanligare (ca 15% i båda områdena). Uttalet ansågs förr vara ett 
typiskt högstatusdrag, använt både av kvinnor och män. Idag har det 
omdefinierats till en markör för ”kvinna” eller snarare ”ung flicka”.  

 
 

Ungdomsspråk, identitet och dialekt  
 

Det sammantagna intrycket av de diskuterade uttalsdragen är att de är i 
stark omformning. Gamla drag försvinner, nya kommer in, andra om-
definieras. Att denna omformning och omdefiniering inte sker slumpvis 
styrks av liknande skeenden i andra områden och länder (Eckert 1988, 
1991b, Habick 1991, Labov 1991, Milroy 1992, Trudgill 1983). Den 
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igångsättande faktorn är att nya generationer revolterar mot äldre även 
på det språkliga planet, eller att nya sociala konstellationer, t ex en 
social polarisering inom ett begränsat geografiskt område, tar sig 
uttryck i nya markörer i form av språkdrag, vanligen uttalsdrag, vilka i 
likhet med nya ungdomsstilar markerar sammanhållning inom gruppen 
och distans gentemot andra grupper. 

Även om användningen av slangord också tycks ha ett visst sym-
boliskt värde, förefaller den vara en svagare markör av sociala skillna-
der än uttalsdragen. I stället tycks dess huvudsakliga syfte vara att 
markera informell talstil och samtidigt kanske talarens opposition mot 
vuxensamhällets språknormer, ungefär på samma sätt som uppseende-
väckande kläder och frisyrer. 

Inte alla individer inordnar sig emellertid i grupper. I Labovs 
(1972) undersökning av ungdomsgäng i Harlem visade det sig t ex att 
vissa individer, s k lames, valde att stå utanför gängbildningarna, trots 
att de kunde ha fått bli medlemmar om de själva velat. Labov poängte-
rar att dessa ungdomar använde samma språkdrag som gängens kärn-
medlemmar, men i mindre omfattning. Även i Eckerts (1988) under-
sökning visade det sig att vissa individer både i ungdomsstil och val av 
språkdrag snarare befann sig i någon av de två huvudgruppernas 
periferi än i centrum. I den ovanstående undersökningen ingick på 
liknande sätt individer och smärre grupper, främst i Norr, vilka själva 
deklarerade att de inte anslöt sig till de vanliga gruppnormerna, något 
som också var märkbart i deras språk i det att de uppvisade lägre 
procentuell andel av vissa, socialt signifikanta språkdrag. 

Inte heller är den sociala fördelningen i de två områdena så homo-
gen som den här har framställts. Norr består i själva verket av delom-
råden med sinsemellan något olika karaktär, två områden med mycket 
hög status, ett område med något enklare villabebyggelse, bebott hu-
vudsakligen av akademiker, och ett höghusområde. Dessa skillnader 
avspeglar sig i små men märkbara skillnader mellan ungdomarna från 
de olika områdena både vad gäller användningen av vissa språkdrag 
och inställningen till den i högstatusområdet förhärskande ungdomskul-
turen. I Söder finns på liknande sätt vissa skillnader mellan ungdomar 
på teoretiska och yrkesförberedande utbildningslinjer. 

Det intressanta är emellertid att ingen av ungdomarna i Norr res-
pektive Söder i språkligt avseende avviker totalt från gruppen i övrigt, 
d v s ingen i Norr talar som ungdomarna i Söder, trots att några få av 
dem faktiskt flyttat in från söderförorter relativt sent. Tvärtom 
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använder en av dessa, en flicka, påfallande hög andel högstatusdrag. 
Ingen i Söder använder heller, annat än sporadiskt och oftast skämt-
samt, extrema högstatusdrag från Norr. 

Detta skulle kunna tolkas som att olika dialekter helt enkelt utveck-
lats i Norr och Söder, beroende både på geografiskt avstånd och den av 
ungdomarna omvittnade bristande kontakten. Denna hypotes motsägs 
emellertid av det faktum att vissa drag, t ex de i stockholmskan nya ä-, 
ö- och a-ljuden, liksom också de flesta slangorden, är gemensamma för 
de båda områdena och kanske också av det faktum att åtminstone 
Söderungdomarna skämtsamt kan härma Norrungdomarna ganska väl, 
samt slutligen också av att båda grupperna tycks ha en intuitiv kunskap 
om det sociala värdet av vissa språkdrag, som frikativa i/y, främre sj 
och slanganvändning.  

 
 

Slutord  
 
Den polarisering mellan regionalt, socioekonomiskt och demografiskt 
olika delar av stockholmsregionen som enligt Storstadsutredningen för 
närvarande pågår avspeglar sig i en motsvarande polarisering av 
ungdomsspråk och ungdomskulturer, och det visar sig att även den 
odefinierade massa som går under beteckningen ”mainstreamung-
domar” mycket aktivt omformar det sociala, kulturella och språkliga 
gods som de övertar från närmast föregående ungdomsgeneration och 
från sina föräldrar. Som grupp tar de intryck av varandra och av sin 
sociala omgivning i vidare bemärkelse och formar gemensamt nya 
normer, samtidigt som de som individer mer eller mindre medvetet 
tycks ta ställning till i vilken utsträckning de skall anpassa sig till dessa 
gruppnormer, respektive ta avstånd från dem. Långt ifrån att vara en 
amorf massa som följer modets minsta lag, tycks ungdomarna sålunda 
aktivt delta i en ständigt pågående kulturell omformningsprocess. 

Ovan diskuterade undersökning har som syfte att undersöka språket 
hos ungdomar i två strukturellt olika förorter. De refererade iaktta-
gelserna av de inspelade ungdomarnas attityder till sig själva och andra 
samt av deras olika kulturella uttryckssätt bygger helt på deras egna 
uttalanden. En mera strukturerad undersökning av mainstreamung-
domars kulturella symbolik ställd i relation till socioekonomiska 
variabler skulle sannolikt ge värdefulla inblickar i mekanismerna ba-
kom den kulturella förändringsprocessen i samhället. 
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Modernisering och historia 



 

 



Hillevi Ganetz  

Ung och stolt 
Om den adolescenta texten 
 
 
 
 
 
Den finlandssvenska poeten Edith Södergran (1892-1923) är omöjlig 
att komma förbi, ens för den som bara är ytligt intresserad av modern 
svenskspråkig poesi. Det var hon som öppnade dörren för en nordisk 
litterär modernism och för den expressionistiska lyrik som känneteck-
nas av t ex orimmad vers och ett djärvt bildspråk. Förutom hennes dikt 
har också hennes liv fascinerat eftervärlden. Största delen av sitt liv 
bodde hon under fattiga förhållanden i den lilla byn Raivola på Karel-
ska näset, tillsammans med sin mor och ett antal husdjur. Edith Söder-
grans lungtuberkulos diagnosticerades redan när hon var 16 år gammal 
och den tog slutligen hennes liv vid 31 års ålder. Faktum är att hennes 
liv stundtals har fascinerat den efterföljande forskningen mer än hennes 
arbete som författare – något som särskilt ofta tycks drabba kvinnliga 
författarskap. Det första stora arbetet om Södergran – Gunnar 
Tideströms monografi från 1949 – utgör inget undantag, även om 
verket också innehåller genremässiga aspekter.1 Tideström läser 
Södergrans dikter i ljuset av hennes liv. Så blir t ex dikten ”Dagen 
svalnar...” ett dokument över Södergrans påstådda förälskelse i en 16 år 
äldre man, mer än en idédikt om förhållandet mellan ”den nya 
kvinnan” och en representant för den tidens man (Holm 1990).  

Under senare år har dock flera forskare tolkat Södergrans verk i re-
lief mot inte bara hennes liv, utan också som en del av och represen-
terande olika idémässiga strömningar i sekelskiftets Norden.2 Också 
hennes betydelse för andra efterföljande författare, och då inte minst 

           
1 Tideström är alls inte ensam om att läsa Södergran på detta sätt, men eftersom 
min avsikt här inte är att gå igenom hela Södergran-forskningen vill jag hänvisa till 
Hedberg (1991) där det aktuella forskningsläget beskrivs.  
2 Se t ex Holm (1990), Witt-Brattström (1992) och Rasmussen Hornbek (1992). 
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kvinnliga sådana, har börjat klarläggas.3 Ett exempel på Södergrans 
betydelse som inspiratör och ”samtalspartner” är Sonja Åkesson, vars 
dikt ”Självporträtt” (1959) är en direkt replik till Södergrans dikt 
”Systern” (1919) (Lilja 1991 s 192). Ett annat exempel utgör Eva 
Dahlgren som i ett flertal intervjuer sagt sig vara inspirerad av Edith 
Södergran och som i några rocktexter går in i dialog med några av 
Södergrans mest kända dikter. Dialogen mellan Södergran och 
Dahlgren är extra intressant eftersom den överskrider fler gränser än 
den tidsmässiga, nämligen också dem mellan högt och lågt eller 
populär- och elitkultur och olika medier. 

Vad det gäller klyftan mellan populär- och elitkultur är dialogen 
mellan Södergran och Dahlgren ett indicium på att den inte är så abso-
lut och djup som den gärna framställs. I själva verket har de båda 
kulturerna aldrig varit helt åtskilda; det löper många fina trådar mellan 
dem, också i ett historiskt perspektiv.4 Kommunikationen mellan 
kulturerna har till och med ökat: sen- eller postmoderna tendenser har 
om inte helt löst upp, så i alla fall otydliggjort många av gränserna 
mellan kulturerna, inte minst inom litteraturen (Jameson 1979). 

Men den akademiska litteraturen fortsätter med att upprätthålla och 
vidmakthålla en väsensskillnad som inte motsvaras av verkligheten i 
det att man analyserar kulturerna var för sig. De två kulturernas ge-
mensamma kommunikation vidrörs sällan.5 Litteraturvetenskapen fort-
sätter att reproducera den kanon som utgörs av elitlitteraturen, även om 
det ständigt pågår diskussioner om vilka författare denna består av. 
Intertextualiteten reduceras till att handla om hur individer inom denna 
litterära kanon samtalar med och inspirerar varandra. Eftersom 
litteraturvetenskapen är näst intill blind inför de samband som finns 
mellan kulturerna, är det mycket troligt att den i framtiden kommer att 
få stora problem att analysera vår tids elitlitteratur, som är så beroende 

           
3 Witt-Brattström (1992) talar om en ”syster-modernism” med utgångspunkt i 
Hagar Olssons och Edith Södergrans intellektuella och emotionella vänskap.  
4 Se t ex Burke (1978/1983) som fokuserar perioden mellan år 1500 och 1800. Har-
riet Hawkins (1990) behandlar nutiden och analyserar en mängd likheter och refe-
renser mellan olika genrer och verk, oavsett om de sägs tillhöra hög- eller låg-
kultur. 
5 För säkerhets skull vill jag påpeka att det också finns avsevärda skillnader mellan 
exempelvis populär- och elitlitteratur, även om det är mycket svårt att exakt slå fast 
vari dessa består. Men poängen är att litterturvetenskapen och andra humanistiska 
vetenskaper varit och är upptagna av just dessa skillnader, vilket lett till att gemen-
samma drag i kulturerna nästan helt negligerats. 
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av och hämtar så många impulser från populärkulturen. Och vice versa, 
som Eva Dahlgrens replik till Edith Södergrans dikt är ett exempel på. 

Jag ska fortsättningsvis i denna text koncentrera mig på intertextu-
aliteten mellan Södergrans poem ”Vierge moderne” och Dahlgrens låt 
”Ung och stolt”. Det handlar alltså inte om att reducera Eva Dahlgren 
till en nutida Södergran-kopia, utan att beskriva hur hon utifrån en spe-
cifik historisk, konstnärlig och psykisk kontext svarar på Södergrans 
tilltal. Jag ska diskutera både formella och innehållsliga aspekter i de 
båda kvinnornas verk – först var för sig och sedan avslutningsvis i för-
hållande till varandra. 

 
 

Edith Södergran och den nya kvinnan 
 
Dikten ”Vierge moderne” ingår i Edith Södergrans debut-samling 
Dikter (1916). Den är den mest reproducerade dikten av Södergran i 
antologier avsedda för svenskundervisning i gymnasieskolan (Holm 
1993), men förvånansvärt lite analyserad i forskningen. Kanske beror 
det på den på ett plan självklara ”meningen” i dikten som redan titeln 
antyder; den handlar om den moderna jungfrun/oskulden, om den ”nya 
kvinnan” som diskuterades och debatterades livligt vid tidpunkten för 
diktens tillkomst.  

 
Edith Södergran: ”Vierge moderne” 
 

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. 
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut, 
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol... 
Jag är ett nät för alla glupska fiskar, 
jag är en skål för alla kvinnors ära, 
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet, 
jag är ett språng i friheten och självet... 
Jag är blodets viskning i mannens öra, 
jag är själens frossa, köttets längtan och förvägran, 
jag är en ingångsskylt till nya paradis. 
Jag är en flamma, sökande och käck, 
jag är ett vatten, djupt och dristigt upp till knäna, 
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor... 

 
Edith Södergran var en för sin tid välutbildad kvinna. 1911 förberedde 
Södergran sig på att ta den då bland kvinnor ovanliga studentexamen 
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och 1919, då kvinnor fick rösträtt i Finland, var hon självklart och 
röstade (Witt-Brattström 1992). I samband med debatterna om införan-
det av kvinnlig rösträtt utformades inte bara i Norden, utan också i 
resten av Europa och i Nordamerika, grunden för den moderna 
kvinnorörelsen. Förhållandet mellan könen, rösträtt, kvinnor och arbete 
och kärlek var saker som debatterades offentligt och lidelsefullt under 
denna tid och många stridsskrifter och artiklar, för och emot, 
publicerades.  

Birgitta Holm (1990) lyfter, med hjälp av Gilbert och Gubars bok 
No Man’s Land (1989), fram sekelskiftet som den tid då könen drivits 
ut i ett ingen-mansland, i en öppen terräng utan riktpunkter där köns-
kriget pågick för fullt. I offentligheten syntes ”den nya kvinnan” och 
hon blev enligt Holm ett begrepp som mannen måste förhålla sig till. 
Gilbert och Gubars poäng är att könskriget och ”den nya kvinnan” är 
en av drivkrafterna för modernismens framväxt. Holm visar att flera av 
tidens tankar formulerades av Elisabeth Dauthendey i Das Neue Weib 
und ihre Liebe. Boken utkom på svenska år 1901 under titeln Ny kär-
lek. En bok för mogna andar med ett förord av Ellen Key. Birgitta 
Holm menar att det inte är otroligt att Edith Södergran läst boken, 
eftersom hon redan var bekant med och beundrade brodern Max 
Dauthendeys poesi.  

Den nya kvinnan består enligt Dauthendey inte bara av en kropp 
utan också av en själ, av tanke, och därmed har hon blivit mannens 
jämlike. Men detta har inte mannen förstått och den nya kvinnan söker 
därför den nye mannen som också kan förstå hennes inre. Denne nye 
man har dock ännu inte kommit. Birgitta Holm menar att den nya 
kvinnan i Dauthendeys tappning har klara drag av övermänniska; hon 
måste vara ensam och finna sig i hån och förakt eftersom de flesta inte 
förstår henne. Av denna ”överkvinna” tycker sig Holm se tydliga spår 
inte minst i Edith Södergrans debutdiktsamling Dikter där ”Vierge 
moderne” ingår. 

Redan Tideström (1949) kopplar ihop ”Vierge moderne” med en 
ny typ av kvinna och menar att ”Rubriken visar, att poemet inte utan 
vidare får uppfattas enbart som självanalys. Edith Södergran hade på 
känn, att en ny kvinnotyp höll på att bli modern” (s 101). Också senare 
forskare som Holm (1990), Witt-Brattström (1992) och Rasmussen 
Hornbek (1992), är inne på samma spår. Rasmussen Hornbek ser dock 
dikten i ett vidare modernitetsperspektiv då den nya kvinnan måste ses 
som en ”produkt” av moderniseringsprocesserna. Hon menar att inled-

342 



UNG OCH STOLT 

ningssatserna ”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum” är typiska för 
det moderna lyriska jaget på så sätt att de framställer könet som in-
stabilt. Denna instabilitet kännetecknar också andra kategorier då 
värde- och normsystemen överhuvudtaget är vacklande i 1910-talets 
Norden, även om det ännu inte handlar om det jordskred som är beteck-
nande för tiden efter det andra världskriget.  

Birgitta Holm menar att ”Vierge moderne” är den dikt av alla i 
debutsamlingen som allra mest pekar mot den nya kvinnan. Men dikten 
är mer dekonstruktivistisk än Elisabeth Dauthendeys förkunnelse: 
”Södergrans dikt är en katalog, där det enda förenande elementet är det 
dynamiska inslaget i bestämmelserna” (s 62). 

Den formmässiga aspekten som kallas katalogstil – denna uppräk-
ning och sammanställning av sinsemellan motstridande egenskaper och 
bilder som alla inleds med de upprepade orden ”jag är” – är det som 
mest fångat forskarnas uppmärksamhet. Det ”jag” som framställs i 
dikten kännetecknas av paradoxala sammanställningar som t ex slutra-
dens ”eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...”. Dikten är 
inte ett logiskt resonerande kring den moderna jungfrun, utan en ex-
pressionistisk bild av en ny kvinnlighet utan gränser och i ständig rörel-
se. Rasmussen Hornbek (1992) menar att det inte är möjligt att re-
sonera logiskt rationellt kring något som i sig är instabilt och istället 
tillgriper Södergran additionen som argumentationsform. Brunner 
(1985) ser ”Vierge moderne” som en i gruppen av dikter som kan be-
nämnas som ”associationsflödande”. Dessa dikter kännetecknas av att 
rimmet är borta, rytmen upplöst och att de flödande associationerna och 
paradoxala bilderna istället struktureras av anaforen, jag-lyriken eller 
antitesen.6  

Det ”jag” som finns i dikten är ytterst svårt att beskriva, just därför 
att det är så motsägelsefullt och tycks bestå av paradoxer. Men diktens 
”mening” är inte att logiskt beskriva den nya kvinnan, utan förmedla en 
känsla av henne. Och denna känsla präglas av rörelse och kraft, men 
kanske framför allt av en kosmisk, allomfattande känsla. Det är som om 
diktens jag finns överallt och är helt gränslöst: det är ett oceaniskt jag. 

Denna oceaniska känsla är något som alla människor upplevt i och 
med den primära narcissismen. Det mycket lilla barnet vet ännu inte att 
det inte är en del av mamma, utan upplever sig som ett med henne eller 
           
6 Brunner (1985 s 180) sätter inte dikten i relation till något slags kvinnlighet, utan 
talar om ”Vierge moderne” som ett mellanläge innan ”Nietzsche lär skaldinnan gå 
upprätt” och då inte som kvinna utan som ”könsneutral” diktare. 
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kanske snarare gränslös. Allt finns tillgängligt – mat, trygghet och 
värme – och det är barnet som frambesvärjer det genom sina kroppsrö-
relser. Detta skänker barnet en känsla av allsmäktighet: bröstvårtan 
skapas ju genom att barnet önskar den (Kaplan 1987). Detta lyckorike 
varar naturligtvis inte för evigt. Snart kommer den smärtsamma insik-
ten att barnet är en separat person – att det finns ett avgränsat ”jag” och 
därmed också ett ”du” som inte bara kan föda och skydda barnet utan 
också kan förvägra det mat, trygghet och värme. Men någonstans inom 
oss bär vi på minnet av den absoluta njutningen då vi var allt och utan 
gränser och då vi genom att enbart önska fick alla våra behov 
tillfredsställda. 

Det är detta minne som aktiveras hos läsaren av ”Vierge moderne”, 
men i en speciell kontext. Den gränslösa allsmäktigheten är inte den 
infantila – även om den ligger i botten för sådana känslor – utan den 
adolescenta.7 Tideström (1949) är denna insikt på spåren. Han läser 
som förut sagts ”Vierge moderne” i ljuset av att han anser att Söder-
gran hade på känn att en ny kvinnotyp höll på att bli modern. ”Först på 
tjugutalet slog ju den garçonne-aktiga kvinnotypen igenom – med 
pagehår, poängterad ungdomlighet och ett dräktmode, som balanserade 
mellan maskulint och feminint” (s 101). Tideström knyter alltså dikten 
till ungdomlighet och androgynitet, dessutom menar han att diktens ka-
talogstil får ”illustrera det motsägelsefyllda, fladdrande och svår-
gripbara i en ungflicksjäl på gränsen mellan barndom och mognad” (s 
102). Han utreder dock aldrig varför hans associationer går till just en 
ung kvinna, men jag tror att det är diktens andra rad ”Jag är ett barn, en 
page och ett djärvt beslut” som leder in läsaren på dessa tankegångar. 
Det är dessutom avslöjande att Tideström talar om ”pagehår”: tydligen 
har han omedvetet kopplat ihop diktens page med 20-talets kortklippta, 
unga och frigjorda kvinnor. 

Det är också talande att ”Vierge moderne” är så flitigt reproducerad 
i antologier som riktar sig till unga människor: tydligen finns det något 
”ungdomligt” i den, men vad? Jag menar att där finns adolescenta drag 
           
7 Södergran var starkt påverkad av Nietzsche i sin senare diktning – en påverkan 
som kan yttra sig i liknande gränslösa allsmäktighetsskildringar som den i ”Vierge 
moderne”. Enckell (1949) spekulerar i att Edith Södergran redan i debutsamlingen 
är påverkad av Nietzsche och han nämner just ”Vierge moderne” som exempel (s 
102). Det är dock inte belagt att Södergran hade läst Nietzsche vid diktens tillkomst 
och Enckells antagande får därför ses som ren spekulation. Men det är intressant att 
notera att parallellerna mellan adolescenta allsmäktighetskänslor och Nietzsches 
filosofi är så stora att det första kan misstas för det andra! 
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som den gränslösa allsmäktighetskänslan. Men också själva texten 
struktur, dess öppenhet, är adolescent. En viktig nyckel till båda dessa 
innehållsliga och formella särdrag ligger i page-figuren, som sedan 
1400-talet i en eller annan form fungerat som destabiliserande faktor i 
den poetiska texten. Min läsning av ”Vierge moderne” som en adole-
scent text syftar inte till att peka ut läsningen av den som en text om 
den nya kvinnan som felaktig. Den könsliga instabilitet som kan ses 
som ett resultat av moderniseringsprocesserna, förankras i såväl barn- 
som page-figuren. Men samtidigt är det ingen tillfällighet att den 
metafor som används för att överskrida manligt och kvinnligt är en ung 
människa som förutom androgynitet också kännetecknas av en mängd 
andra motstridande inre egenskaper.  

Jag nämnde förut allmaktskänslor, men då i samband med det myc-
ket lilla barnet. Den primära narcissismen reaktiveras speciellt starkt 
under en annan period av en människas liv, nämligen adolescensen. 
Denna period har ibland kallats för en ”andra chans”, en andra födelse, 
därför att man inom vissa grenar av den psykoanalytiska teorin menat 
att de kriser som uppstår under adolescensen är en återupprepning (men 
inte kopia) av och en ny möjlighet att lösa de kriser som det lilla barnet 
redan gått igenom.8 Skillnaden är att dessa kriser återupprepas under 
andra betingelser, d v s under en tid då individen mognar sexuellt och 
frigör sig från sina föräldrar för att bli en separat och självständig 
individ. Adolescensen är en tid av identitetssökande och inte enbart 
efter en egen identitet överhuvudtaget, utan också efter könsidentitet. 
Den sexuella mognaden gör det akut för den unga kvinnan att ta 
ställning till det svåra begreppet ”kvinnlighet” och samtidigt kan hon 
inte fylla det med moderns kvinnlighet, eftersom hon är på väg bort 
från henne. Istället får hon söka på annat håll än inom familjen och 
experimentera själv.  

Processen blir inte lättare då den unga kvinnans självkänsla varierar 
starkt: ena stunden präglas den av överdrivet självförtroende, andra 
stunden av nedvärdering (Fitger 1991). Individens första och viktigaste 
kärleksrelation – föräldrarna – måste ersättas med andra kärleksobjekt, 
samtidigt som autonomiprocessen och identitetsarbetet ännu inte är 
riktigt avslutade (om de någonsin blir det). Den överdrivna självkäns-
lan blir ett sätt att motarbeta mindervärdeskänslorna som lätt uppstår i 
kollisionerna med andra människor, med kulturen och samhället.  
           
8 I och med denna syn på adolescensen ansluter jag mig till den linje som Blos 
(1979 s 141 ff) brukar utpekas som portalfigur för. Se även Kaplan (1987 s 84 ff). 
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 Den narcissistiska självkärleken som bottnar i den primära narcis-
sismen tar sig hos tonåringen uttryck i form av storhetsdrömmar, en 
känsla av att ständigt leva i de oändliga möjligheternas rike (Kaplan 
1987). Samtidigt innebär detta ”att bli vuxen” en anpassning till andra 
människor, till allt det som vår kultur förknippar med vuxenhet som 
ansvarsmedvetande, moralisk värdighet, kulturella strävanden och 
etiska ideal. Kort sagt, självkärleken måste transformeras till artkärlek 
(Kaplan 1987). Under adolescensen utformas jagidealet, vilket har sitt 
ursprung i det lilla barnets primära narcissism.9 Det utformas i relation 
till just den kultur och det samhälle som blir en påtaglig verklighet 
under denna tid. Men det utformas inte utan kriser och den pendling 
mellan allsmäktighet och mindervärdighet som är så typisk för 
adolescensen, vittnar om detta.  

Det är det oceaniska, det allomfattande och vittomfattande draget 
som gör ”Vierge moderne” till en så ”adolescent” dikt. Jaget är allt på 
en gång; gränslöst, ändlöst och paradoxalt. Men där finns också en kon-
stant som inte får glömmas bort, nämligen orden ”jag är”. Förutom det 
oceaniska vittnar texten också om jagets våldsamma framspringande 
och självhävdande, det som inom psykoanalysen kallas för individua-
tion.10 I ”Vierge moderne” yttrar sig denna fas genom det triumfato-
riska upprepandet av ”jag” – ett jag som laddas med styrka och oöver-
vinnerlighet. Detta jag är visserligen motsägelsefullt och vacklande, 
men i grunden positivt och gott. Där finns inget av den nedstämdhet 
och de mindervärdighetskänslor som också präglar adolescensen.  

Det adolescenta påverkar inte bara diktens innehåll, det löser också 
upp formen, hackar sönder rytmen. Den enda konstanten är som sagt 
orden ”jag är” vars formella funktion är att hindra fullständigt kaos i 
den ström av bestämmelser som genomforsar dikten. Det adolescenta 
draget fungerar alltså på den formella nivån också som ett sätt att 
öppna texten, att rasera en formstruktur som länge stängt in det 
kvinnliga jaget. 

Hur adolescenta drag kan skapa en textligt polyfon struktur exem-
plifieras av Julia Kristeva (1990). Hon har intresserat sig för de ambi-
           
9 Jagidealet är en aspekt av överjaget. Om överjaget kan sägas handla om ”så här 
ska du vara” så kan jagidealet sägas handla om ”så här vill jag vara”.  
10 Peter Blos (1979) var den förste psykoanalytiker som talade om adolescensen 
som en andra individuation. Han var noga med att understryka att denna inte är en 
kopia av det mycket lilla barnets separation-individuation från modern, utan att 
”den andra individuationen” är adolescensspecifik i det att den bl a har sin grund i 
könsmognaden. 
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valenta, mångtydiga och tvetydiga drag som karaktäriserar adole-
scensen. Hon ser denna som en öppen psykisk struktur som känneteck-
nas av ett slags ”poröshet” där gränserna för könsskillnader och köns-
identitet, fantasi och verklighet, lättare kan överskridas. De kriser som 
betecknar adolescensen är återupprepningar av barndomens kriser, 
samtidigt som individen mognar mot vuxenhet, både fysiskt och 
psykiskt: en adolescent människa är ”ingen”, varken vuxen eller barn, 
närmare kris än stabilitet och med en fot i vardera det symboliska och 
det semiotiska.11 

Enligt Kristeva är det inte bara ungdomar som ”talar annorlunda”, 
utan också poeter och författare – de som utgör Kristevas huvudsakliga 
studieobjekt. Enligt Kristeva härstammar brott i språket, ore-
gelbundenheter, rytmer, från det semiotiska stadiet. Det poetiska språ-
ket betecknas av sådana oregelbundenheter, samtidigt som det präglas 
av det symboliska: det är ett ambivalent språk. Detta språk ser Kristeva 
som mer eller mindre ett motstånd mot den symboliska ordningen, mot 
Faderns lag. Den poetiska texten skapas i brytpunkten mellan Faderns 
lag, språket och moderns kropp. Alla stora konstnärer, menar Kristeva, 
har kontakt med denna kvinnlighet eller rättare sagt, kvinnliga kropp, 
på så sätt att de närmar sig denna genom språket, genom att bottna i det 
semiotiska, det pre-verbala. Med detta menas inte att de ”är” kvinnor 
eller att de femininiserats, utan att det handlar om en funktion i för-
hållande till språket. 

 Det är lätt att förstå att Kristeva ser många likheter mellan den 
poetiska texten och adolescenta erfarenheter: båda präglas av närheten 
till dels det symboliska och dels det semiotiska, båda är ambivalenta 
”texter”, båda kännetecknas av en öppen struktur.12 Denna öppna 
struktur kan tillföras romankonsten genom t ex införandet av en ung 
människa i texten. Kristeva illustrerar hur detta kan gå till genom att gå 
tillbaka till år 1456 och den första franska roman som varken var en 

           
11 Kristevas (1990a) begrepp det semiotiska och det symboliska är en transforma-
tion av Jacques Lacans (1966/1989) distinktion mellan det imaginära och det 
symboliska. Grovt generaliserat kan man säga att hos Kristeva står det semiotiska 
för det pre-verbala stadiet och det symboliska för språket. Den ordning, den 
struktur, ett barn inträder i då det tillägnar sig språket kallar hon den symboliska 
ordningen. 
12 Detta gäller främst den s k polyfona romanen i motsats till den episka. Kristevas 
starka intresse och ställningstagande för den polyfona romanen härstammar ur hen-
nes intresse att i texter söka det som flyr undan ”den aristoteliska monologismen”, 
det vill säga det outsagda och bortträngda. 
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episk berättelse eller hövisk lyrik. Där är det den androgyne pagen, som 
både är barn och älskare, som får saker att ”hända” i texten. Pagen är i 
själva verket en nyckelfigur i den västerländska romanens till-
komstprocess. Innan Antoine de la Sale skrev romanen Petit Jehan de 
Saintré, hade hjältar och skurkar varit entydigt goda eller onda. Pagen 
Jehan är den som tar hem spelet i slutet av romanen, men han är varken 
entydigt ond eller god, han är ambivalent. Denna ambivalens utgör 
grunden för romankonsten, menar Kristeva, eftersom romankonsten 
bygger på en psykologi som baseras på ett kluvet subjekt. 

Denne page – sexuellt tvetydig, androgyn, självupptagen, sökande, 
generös, opålitlig – finns också representerad i Södergrans dikt. Jaget 
är en öppen struktur, det enda som jaget explicit inte är, är en kvinna, 
vilket Södergran måste slå fast för att jaget inte ska förväxlas med för-
fattaren. Samtidigt är författaren Edith Södergran – en kvinna – vilket 
underminerar utsagan. Poemets titel är också dubbeltydig: den kan 
översättas till ”den moderna oskulden” vilket inte nödvändigtvis im-
plicerar en kvinna, men den kan lika gärna översättas till ”den moderna 
jungfrun”. Pagen – nyckelsymbolen för det ungdomliga, det adole-
scenta – hjälper Södergran att undfly alla bestämmelser, alla dikoto-
mier som är förknippade med kvinnlighet och istället låta språket självt 
välja väg i skärningspunkten mellan det semiotiska och det symboliska. 

 
 

Eva Dahlgren och den adolescenta texten 
 
Eva Dahlgren föddes 1960 i Umeå och LP-debuterade 1978. Redan då 
skrev och framförde hon sina sånger själv, och hon skriver fortfarande 
– efter ett otal LP-plattor – både text och musik, förutom att hon själv 
sjunger och spelar ett otal instrument.13 Under det halvtannat årtionde 
Eva Dahlgren varit aktiv har både hennes musik och texter förändrats: 
musiken har blivit rockigare efter att först ha varit mer inspirerad av 
schlager och folkmusik, texterna har fördjupats och komplicerats och 
blivit mer och mer bärande i den förening av text och musik som 
kännetecknar rocken. Idag är Eva Dahlgren en storsäljare som utpekas 

           
13 Jag använder beteckningen rocktext istället för rocklyrik därför att jag menar att 
rocktexter är en genre för sig som måste studeras på egna villkor. Vid användning 
av beteckningen rocklyrik finns risken för sammanblandning med ”boklyrik”, 
vilket skulle föra tankarna fel och i värsta fall resultera i en jämförelse som slår fast 
den enas förträfflighet och den andras uselhet. 
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till Sveriges mest betydande kvinnliga rockartist. Hennes popularitet 
har ökat i takt med att hon blivit mer och mer profilerad både vad gäller 
musik och text: hennes röst, texter och musik skapar en enhet som inte 
kan förväxlas med någon annan. Eva Dahlgren är inte längre enbart en 
rockartist, hon är Eva Dahlgren. 

Låten ”Ung och stolt” återfinns på Eva Dahlgrens platta med sam-
ma namn från 1987.14 Den är en av de mest kända sångerna från denna 
samling och den bär tydliga drag av Eva Dahlgrens läsning av Edith 
Södergran. Vid en första anblick är likheterna tydligast på det formella 
planet. Texten återges (med stöd av en kortare version tryckt på skiv-
konvolutets innerpåse) som den faktiskt sjunges på skivan.  
  
Eva Dahlgren: ”Ung och stolt” 
 

(Iuvenis et magnificus intro 
miles sum 
fidem mihi habens 
vitam persequor) 
 
Jag är marken under dina skor vers 1 
Jag är dammet och smutsen 
ängar om våren 
Jag är upproret där friheten bor 
Jag är syret ni andas, jag är ljuset ni drömmer 
Allt lever i mej 
 
Ung och stolt, jag är en krigare refräng 
Med tro på mej går livet vidare 
 
Arvet från en annan tid vers 2 
I mina ådror 
flyter synden 
Men jag tar inte mitt liv 
som ett straff, som en tunnel till evigheten 
Vad är den utan mej 
 
Ung och stolt, jag är en krigare refräng 
Med tro på mej går livet vidare 
 
(Åå...) stick 
 

           
14 LPn Ung och stolt är utgiven på skivbolaget The Record Station Stockholm, 
1987. Anders Glenmark är producent och arrangör. Eva Dahlgren står som ensam 
författare av både text och musik till de flesta låtarna, däribland ”Ung och stolt”. 
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Aldrig ett erkännande vers 3 
förrän blicken är grumlig och tanken har stelnat 
Om jag lägger mej ner för att dö 
och hämnas med livet, det enda du gett mej 
Skyll inte på mej 
Du är en del av mej 
 
Ung och stolt, jag är en krigare  refräng 
Med tro på mej går livet vidare 
Ung och stolt, jag är en krigare 
Med tro på mej går livet vidare 
 
(Ung och stolt, jag är en krigare, 4 ggr)15 outro 

 
I både Södergrans och Dahlgrens texter återfinns katalogstilen i form 
av staplandet av motsättningsfyllda bestämmelser som alla inleds med 
”jag är”. I båda texterna återfinns också det oceaniska, det alltom-
fattande gränslösa. Men där finns också skillnader: Dahlgren överger 
katalogstilen i vers två. Det är som om vers ett är ett korus med Söder-
gran följt av Dahlgrens egen monolog.  

Redan titeln antyder att texten är en generationstext. Sammanställ-
ningen av orden ”ung och stolt” implicerar att det finns en samhällelig 
nedvärdering eller stigmatisering av det unga, att det finns ett förtryck 
som måste motarbetas också språkligt, ungefär som den svarta 
medborgarrättsrörelsen gjorde med valspråket ”black and proud”. Or-
den ”ung och stolt” återfinns också i refrängen och upprepas nio gånger 
i den sjungna versionen (inklusive en gång på latin). De fungerar som 
textens s k hake, vilket är en term som används för att beteckna slående 
textrader som tränger igenom det övriga flödet. 

Det ”jag” som finns i texten är liksom hos Södergran mycket svårt 
att bestämma. Det är samma slags oceaniska jag och dess kön är ännu 
mer obestämbart än i ”Vierge moderne” om man bara ser till själva tex-
ten, även om refrängens krigare för tankarna till en man. Men den 
sjungna versionen tillför en intressant ambivalens: den kvinnliga stäm-
ma som sjunger ”jag” i kombination med textens krigare, åstadkommer 
ett motsatsspel som upphäver både stämmans kvinnliga och krigarens 
manliga konnotationer. Jämför effekten om stämman varit en mans – 
textens jag skulle då bli mer entydigt manlig, då ”krigare” i första hand 
är manligt bestämt. Istället framstår textens jag som androgynt: även 
om kön inte tematiseras i själva texten, problematiseras det ändå genom 

           
15 ( ) = kör; kursiv = solo och kör, rak = solo. 
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den kvinnliga stämman. Detta är inte någon unik effekt, speciell för 
låten ”Ung och stolt”, utan ett specifikt kännetecken för rockmusik där 
sångens subjekt nästan alltid är starkare än textens. Det är ett tydligt 
exempel på rocktextens flerdimensionella möjligheter i och med den 
levande rösten och musiken. En liknande möjlighet har boklyriken bara 
då den framförs offentligt vid t ex poesi-uppläsningar.  

I motsats till ”Vierge moderne” finns det både ett ”du” och ett ”ni” 
i ”Ung och stolt”. Av textsammanhanget framgår att detta du är den 
äldre generationen och därmed börjar situationen klarna: ett ungt, an-
drogynt, oceaniskt jag talar till ett äldre du.16 Motivet är att vara stolt 
över sin ungdom, att försvara den gentemot den äldre generationens ne-
gativa och nedlåtande attityd. Men Dahlgrens text är inte bara en gene-
rationstext, den är också en adolescent text. Dessa motiv hänger ihop 
och är inflätade i varandra. 

Texten inleds med refrängen översatt till latin, vilket skapar en 
arkaisk och sakral stämning. Introt kan tolkas ur både adolescens- och 
generations-perspektivet. Den latinska texten för tankarna tillbaka i 
tiden till äldre generationer – besläktade gen- och föregångare till nuets 
unga krigare. Men den latinska texten understryker också den gränslös-
het som präglar textens adolescenta jag – en gränslöshet som också 
inbegriper tiden. Efter introt följer versens anhopning av paradoxala 
egenskaper och sammanställningar inledda med ”jag är”. I första 
versen etableras också den antitetiska uppbyggnad som präglar alla tre 
verser: jaget går i beskrivningarna av sig själv från nedvärdering till 
omnipotens. I första versen beskriver jaget sig själv som mark, damm 
och smuts för att utmynna i det oändligt oceaniska utropet ”Allt lever i 
mej”. Den adolescenta texten etableras omedelbart: textens jag är inte 
bara ungt utan också allsmäktigt och tidlöst.  

Refrängen ”samlar upp”, som det är vanligt i rocktexter, versernas 
betydelse. Här avslöjas att det allsmäktiga och tidlösa jaget framförallt 
tillhör framtiden i och med den viktiga raden ”Med tro på mej går livet 
vidare”. I refrängen finns också textens enda antydan till rim, en 
vokalisk assonans i sammanställningen krigare-vidare. Orden ”ung”, 
”stolt”, ”krigare”, ”tro” och ”livet” ger tillsammans en ungdomligt 
övermodig, offensiv och optimistisk ton åt refrängen som har stora 
likheter med tonen i ”Vierge moderne”.  
           
16 ”Du” och ”ni” syftar också på publiken, då rocksångaren inte bara sjunger för 
utan också till sin publik. Se Ulf Lindbergs (1994) bidrag till denna volym för när-
mare beskrivning av rocktextens dialogiska funktion. 
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Katalogstilen bryts i och med andra versen, det adolescenta, ocea-
niska draget lever vidare, men nu uppblandat med både vanmakt och 
pessimism. Jaget genomströmmas av både framtid och dåtid, ont och 
gott. I jaget finns både arvssynden och evigheten och vare sig det ena 
eller det andra kan existera utan det, eftersom jaget representerar fram-
tiden. Eva Dahlgrens krigare har aldrig haft någon oskuld: i det sen-
moderna är ingen utan skuld, inte ens framtidens unga. I vers två finns 
också en dubbeltydighet som pekar framåt mot vers tre. Den fjärde 
raden ”Men jag tar inte mitt liv” för tankarna till självmordet, men den 
åtföljs av ”som ett straff, som en tunnel mot evigheten”. Trots dementin 
av självmordet dröjer sig radens negativa laddning kvar: den alls-
mäktiga adolescenta stämman färgas av vanmakt. Den refräng som 
följer på andra versen laddas med de två föregående versernas betydel-
se: den unga, stolta krigaren börjar anta nästan kosmiska proportioner. 

I tredje versen sviktar den självsäkra rösten, påminnande om adole-
scensens mindesvärdeskänslor. Jaget har aldrig fått något erkännande 
och ska inte få det förrän hon är gammal (då tanken har stelnat). Ett sätt 
att hämnas är att dö, kasta bort livet, det enda som den äldre genera-
tionen/föräldrarna har gett sina barn. Självmordshotet, som återknyter 
till vers två, påminner om det kränkta barnets måttlösa vrede gentemot 
föräldrarna som kan yttra sig i hämndfantasin om att försvinna, 
eftersom föräldrarna då ska upptäcka hur mycket de egentligen älskar 
barnet. Kaplan (1987 s 162) talar om att återstoder av ”infantil stress” 
ofta åter tränger fram under adolescensen och att denna period är väl 
lämpad för att lindra de barnsliga oförrätterna. Men ibland kan också 
den starka regressiva dragningskraften i de traumatiska upplevelserna 
leda till extraordinära reaktioner som t ex flykt, psykos eller självmord. 

Ett annat slags vrede som har rötter i den infantila, men som är ty-
pisk för adolescensen, är den vrede som är förbunden med frigörelse-
processen från föräldrarna. Den härstammar ur besvikelsen över att 
föräldrarna inte är de fullödiga, halvt gudomliga varelser som barn-
domens idealisering gjorde dem till. Den unga människan idealiserar de 
förlorade föräldrarna – likt en sörjande gör vid en verklig död – och 
riktar aggressiviteten åt ett annat håll, vanligtvis mot de detroniserade, i 
nuet närvarande föräldrarna eller andra familjemedlemmar (s 149). 
Raderna ”Skyll inte på mej/ Du är en del av mej” lägger skulden för de 
destruktiva, onda sidorna i jaget hos föräldrarna, men de rymmer 
samtidigt den adolescenta insikten att jaget är en del av de defekta 
föräldrarna, vare sig hon vill det eller inte. Barndomens identifikation 
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med de fullkomliga föräldrarna måste utbytas mot ett förhållningssätt 
till de ofullkomliga föräldrarna som både inrymmer autonomi och 
närhet. Den narcissistiska kränkning som det innebär att se och erkänna 
föräldrarnas sårbarhet, handlar också om att erkänna sin egen 
ofullkomlighet, eftersom barnets kärlek till sitt eget jag i stor utsträck-
ning bygger på förmågan att dela föräldrarnas makt. 

Den känsla och stämning som texten skapar är nära sammanvävd 
med musiken. Med en bildlig liknelse skulle man kunna säga att den 
fungerar som en bärvåg för texten. Text och musik är invävda i 
varandra, skapar en harmonisk enhet. Detta tycks vara det vanligaste 
sättet för Eva Dahlgren att arbeta med relationen text och musik.  

”Ung och stolt” har en snabb och taktfast puls som påminner om 
marschens. Akustisk gitarr, trummor och bas spelar rakt och rytmiskt 
utan synkoperingar. Elgitarren bryter av med korta och sparsmakade 
”fill-ins” och har aldrig några långa solon. Den marschlika pulsen för-
stärker känslan av den stolta krigaren som ohejdbar men en smula 
sorgsen vandrar framåt. Det sorgsna draget kommer sig av att musiken 
är en sällsam blandning av dur och moll. Tonarten är a-moll, men introt 
har en helt annan, modal harmonik, medan verserna tycks börja i C-dur 
för att sedan glida över i a-moll. Det oförvägna, hoppfulla och gräns-
lösa laddas med ett stråk av sorg, likt en ung människa i de oändliga 
möjligheternas rike som samtidigt sörjer den förlorade bilden av de 
idealiserade föräldrarna.  

Eva Dahlgrens starka, bestämda, föga insmickrande röst dominerar 
låten. Inte ens i refrängen där hon stöds av en kör av obestämt kön, 
överröstas hon. Hon sjunger mycket rakt, med få utsmyckningar. De 
enda gånger hon tystnar helt är i introt och sticket: där är det istället en 
manskör som sjunger. 

Introt är mycket speciellt och består av en kör som flerstämmigt 
sjunger något som påminner om en motett från 13- eller 1400-talet.17 
Som förut sagts skänker den latinska texten introt en sakral och arkaisk 
stämning som får lyssnaren att associera till både det adolescenta och 
generationsperspektivet; musiken understryker ytterligare denna stäm-
ning. Men återigen utmanar sångens subjekt textens – kören består 

           
17 Introt är en mycket skicklig och exakt pastisch. Frågan är om Eva Dahlgren själv 
komponerat musiken eller om den lånats av ett existerande verk. Tack till professor 
Folke Bohlin, musikvetenskap i Lund, för tidsbestämning och intressant dis-
kussion! Jag tackar också Johan Fornäs som hjälpt mig med musikanalysen i öv-
rigt. 
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enbart av mansröster. Detta kan tolkas som att gångna generationers 
bröder anropar den unga krigaren över tidsklyftan. Men efter åtta takter 
avbryts kören abrupt av en gitarrton och Dahlgrens stämma kommer in 
med första versen. Rockmusikens här och nu tar brutalt och bestämt 
över och dominerar den resterande låten: nutidens krigare väljer nuets 
vapen – rockmusiken. Den gränslösa, oceaniska texten sammanvävs på 
detta sätt med musiken: i jaget samsas både då och nu, det är både 
diakront och synkront.  

Verserna, som behärskas helt av Dahlgrens stämma, går som sagt 
från dur-tonart till moll-tonart och består av elva takter, förutom den 
tredje versen som är förlängd två takter. Där kommer också den elgitarr 
igen som avbröt introts motett-kör. Refrängen är alltid åtta takter (den 
upprepas dock dubbelt den sista gången) och rakt igenom i a-moll. Där 
finns också en motstämma i pianot som ligger närmare den klassiska 
musiken än rockmusiken och som väver samman här, nu och då. Eva 
Dahlgrens röst får som sagt sällskap i refrängen med en mycket lågt 
mixad kör som sjunger en andra stämma i motsats till den typ av kör 
som svarar sångaren: det är som om den unga krigaren istället två- och 
tredubblas, blir ännu mer gränslös. 

I sticket på 12 takter tar mansrösterna från introt över och musiken 
återknyts på så sätt till det tidlösa temat. På ett ganska pompöst sätt och 
med ”operaröster” istället för ”rockröster”, sjunger de på vokalen ”å” i 
en nedåtgående figur som upprepas tre gånger. Detta ”å” kan associeras 
till lidande – gångna tiders bröder lider med nutidens unga krigare. Här 
kommer också för första gången tydliga synkoperingar in, på något 
som låter som ett arabiskt stråkinstrument, men som är en gitarr med 
förvrängt ljud.  

Den sista refrängen upprepas två gånger. Även om inte tempot 
ökas, känns det så p g a att körstämmorna är livligare och rörligare: de 
tar över den motstämma pianot spelade förut, och väver på så vis lik-
som en snirklande slinga runt huvudstämman. På den sista refrängen 
följer ett s k outro: kören, som Dahlgrens stämma nu helt smält sam-
man med, sjunger snabbt och i falsett ”ung och stolt, jag är en krigare”, 
ackompanjerad av bl a en uppmixad bas, bastrumma och fuzzbas som 
åstadkommer ett mullrande ljud som lätt kan associeras med 
krigsmuller. Outrot slutar med ett dån som sakta tonar ut under cirka tio 
sekunder. Musiken förstärker de antydningar om ett generationskrig 
som finns i texten. Den unga krigaren väljer inte självmordet, utan 
handlingen, konflikten, och omsvängningen sker lika snabbt som 
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tonåringen som ena stunden känner sig inte vara värd någonting, för att 
nästa stund hävda att föräldrarna är värdelösa. Musiken understryker 
även – och till och med förstärker – det allvarliga i konflikten genom 
den brutala och ångestladdade ljudbild som dominerar låtens slut.  

Hur ska då likheterna och skillnaderna mellan Södergrans ”Vierge 
moderne” och Dahlgrens ”Ung och stolt” sammanfattas och hur ska de 
förstås? De mest uppenbara likheterna på det formella planet är kata-
logstilen och sammanställningen av paradoxala egenskaper. I båda tex-
terna är också en ung människa centralfigur; hos Södergran pagen, hos 
Dahlgren den unga krigaren. Båda figurerna tjänar som ”portöppnare” 
för de oceaniska, allomfattande känslor kopplade till adolescensen, som 
genomströmmar texterna.  

Men där finns också skillnader mellan de två texterna vad gäller 
tyngdpunkten på olika adolescenta faser. Dahlgrens första vers är skri-
ven i korus med Södergrans poem. Där handlar det om individuation, 
att hävda jaget och triumfatoriskt proklamera dess allsmäktiga styrka. 
Men i vers 2 och 3 i ”Ung och stolt” börjar jaget vackla i en pendling 
mellan allsmäktighet och mindervärdighet. Medan jaget i Södergrans 
högmoderna poem präglas av en för sin tid karaktäristisk framtidstro 
och optimism framträder i Dahlgrens text ett jag med för senmodernite-
ten typiskt narcissistiska drag. Här finns kasten mellan känslor av 
allmakt och vanmakt, mellan handlingskraft och apati, mellan tomhet 
och den oceaniska helhetskänsla som Ziehe (1982/1986) beskrivit som 
kännetecken för de ökande narcissistiska tendenser som kan skönjas 
bland ungdomar under de senaste decennierna. 

En annan olikhet vad gäller tematiken kan skönjas redan i texternas 
titlar: Södergrans dikt heter ”Vierge moderne” – den moderna jung-
frun/oskulden – och Dahlgrens ”Ung och stolt”. Visserligen är den 
moderna jungfrun också ung, men hon härstammar från ”den nya kvin-
nan” och är androgyn. I Dahlgrens text finns androgyniteten också 
tematiserad, men hennes centralgestalt är inte den unga kvinnan, utan 
den unga kvinnan.18 En möjlig förklaring till denna skillnad är att söka 
i de idéer som präglade år 1916 och år 1987: när Södergran skrev sin 
dikt var relationen manligt-kvinnligt en mycket diskuterad och 
omdebatterad fråga. Eva Dahlgrens 1980-tal präglas också av den dis-
kussionen, samt uppfattningen om ungdom som ett problem. Eva Dahl-
           
18 Södergrans dikt är också mer erotisk än Dahlgrens text samtidigt som det finns 
ett förnekande av det kvinnliga – fast på olika sätt – i båda texterna. Detta påminner 
om den adolescenta längtan tillbaka till den förpubertala flickans könsambivalens. 
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grens replik till Edith Södergran är att vidareutveckla temat ungdom: 
hennes svar till ”Vierge moderne” är att lyfta fram det problematiska i 
att vara ung. 

Synen på ungdomen som ett problem har i och med 1950-talet mer 
och mer kommit att accentueras. Därmed inte sagt att ungdom inte 
fanns som kategori före 1950-talet. Man talade t ex på 1930-talet om 
ungdomsbrottslighet, men då specifikt förknippad med arbetarklassens 
unga män. Det är först på 1950-talet som ungdomen blir en allmän och 
problemfylld kategori (Franzén 1989).19 Hur problemstämpeln uppstått 
är en komplicerad fråga. Unga människor har alltid haft en förmåga att 
dra till sig oroliga blickar från vuxengenerationen, men länge har den 
problematiska gruppen varit unga män ur arbetarklassen. Nick Carter-
striden och debatten om dansbane-eländet var bara två exempel på 
diskussioner där man främst oroade sig för den lättledde arbetarklass-
ynglingen (Boëthius 1989, Frykman 1988). Men efter andra världs-
kriget ökar tendensen att se alla ungdomar – inklusive unga kvinnor 
och medelklassungdomar – som ett problem. Jag ska inte här gå när-
mare in på orsakerna till denna utveckling, utan nöja mig med att anty-
da att det handlar om framväxten av välfärdssamhället och nya yrkes-
grupper, om förändrade relationer mellan vuxna, unga och olika sam-
hällsklasser. Det handlar också om ungdomars möjligheter att få arbete 
och inte minst om ungdomar som objekt för kommersiella intressen.20  

Ungdomsbegreppet har blivit alltmer differentierat; man kan idag 
vara ung ur fysiskt, psykiskt, socialt eller/och kulturellt hänseende. Och 
det är inte sagt att nivåerna sammanfaller: en tonåring som kommit i 
målbrottet behöver inte ha frigjort sig från sina föräldrar. Samtidigt kan 
han just ha slutat skolan och börjat arbeta, ha flickvän och ändå inte få 
köpa alkohol. Moderniseringsprocesserna har efter andra världskriget 
för unga människor inneburit en förlängd skolgång, men också mer 
fritid och mer pengar. Detta har lagt grunden för en generaliserad 
ungdomskategori med en speciell kultur: den ungdomskultur där rock-
musiken utgör en central beståndsdel. Nya ungdomliga subkulturer som 
dixies, raggare och knuttar såg dagens ljus på 1950-talet, och de var ett 
svar på efterkrigstidens stora sociala omvälvningar. ”Ungdom” kom att 
bli en metafor för modernitet i allmänhet (Bjurström & Fornäs 1988). 

           
19 Se också Wennhall (1989) som understryker att det alltid ”funnits” ungdomar, 
men att det är först från och med 1800-talet och framåt som de i accelererande takt 
har utsatts för tämjningsförsök enligt civilisationsprocessens riktlinjer. 
20 Se t ex Gillis (1981), Bjurström & Fornäs (1988) och Mitterauer (1986/1991). 
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Ungdomskulturen är idag en stark och väl synlig kraft i vår kultur. 
Men även om den bidrar till att stärka unga människors självförtroende 
och göra dem synliga på egna villkor, bidrar den också till att klyftan 
mellan vuxna och ungdomar blir tydligare. Samtidigt tycks allt fler 
vuxna vilja dröja sig kvar i ungdomliga beteenden och stilar, men det är 
viktigt att komma ihåg att det handlar om att vara ungdomlig, inte att 
vara ung. Detta är nämligen inget entydigt nöje: det innebär att se sitt 
liv begränsat av en mängd lagar, regler och tvång och att sakna makt 
och resurser. ”Ung och stolt” handlar om vikten av att vara stolt över 
sin ungdom istället för att nedslås av de ekonomiska, moraliska eller 
juridiska attacker som riktas mot den från vuxengenerationens sida. 
Texten handlar om att inte internalisera den negativa syn på unga 
människor som finns i vår kultur och att istället räta på nacken och gå 
till handling. Men befrielsen ligger inte enbart i handling; liksom hos 
Edith Södergran finns friheten också i själva den adolescenta textens 
öppna struktur. 
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Peter Dahlén 
Fadersupproret 
som kom av sig 

Om generationsklyftan i svensk efterkrigsfilm 
 
 
 
 
 

Har vi inte själva, nämligen decenniet efter 1968, fördrivit fadern, därför att vi 
fann hans maktutövande outhärdligt, och sjöng vi inte med i ”Don’t follow 
leaders”? Upplösta familjer bestående av ensamma mödrar och deras söner 
och döttrar har blivit de dominerande enheterna i det nya samhället, där 
fäderna har reducerats till personer i konstant cirkulation mellan dessa enheter 
som vikarier för varandra. (Olsen 1993) 

 
I de senaste årens debatter i TV och kvällstidningar kring våld och 
drogmissbruk bland företrädesvis killar har särskilt en orsak till pro-
blemen i allt högre grad kommit att lyftas fram: bristen på manliga 
förebilder i när- eller familjemiljön vilka kan tjäna som rollmodeller 
och normsättare. En markant strömkantring har alltså ägt rum på bara 
ett par decennier. Ännu in på 70-talet sågs fadern som representant för 
en rigid eller direkt auktoritär samhällsmoral. Idag däremot, synes 
problemet i många fall vara det omvända. Det blir allt svårare för 
dagens fäder att rent konkret fylla den traditionella rollen som för-
medlare av samhälleligt accepterade normer och värderingar, d v s att 
vara en social överjagsinstans. En orsak till detta är enligt vad som 
sagts i debatten frånskilda mäns kringskurna möjligheter att träffa och 
umgås med sina barn. 

Nu är detta bara en sida av saken. Nya och mindre stela socialisa-
tionsmönster till följd av efterkrigstidens genomgripande samhällso-
mvandlingar har också – tack och lov – fört med sig nya möjligheter att 
utprova alternativ till traditionella könsroller och i förlängningen därav 
utbilda mer reflexiva och flexibla förhållningssätt gentemot sin egen 
könsrollsidentitet. Icke desto mindre sätts den generationsmässiga 
reproduktionen av manlig vuxenidentitet under stark press i dagens 
samhälle och det har skapat nya former av lidande. 
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Det är om hur ”generationskontraktets” förändrade villkor avspeg-
lat sig på vita duken i samband – eller parallellt – med den klassiska 
fadersauktoritetens borttynande, som denna uppsats skall handla. 
Undersökningen begränsas till efterkrigstiden och, med några svårund-
gängliga dokumentära undantag, spelfilmer som i dramatiska former 
problematiserar förhållandet mellan generationerna. Det behöver inte 
nödvändigtvis röra sig om filmer som producerats för en ung-
domspublik. I enlighet härmed lämnas pop- eller ungdomsfilmer av 
mer romantisk, komisk, musikalisk eller allmänt sorglös natur åsido. 

Generationsproblematiken så som den utvecklats i svensk film kan, 
vill jag mena, i stora drag delas in i fyra relativt avgränsade perioder. 
Det handlar inte om några vattentäta skott perioderna emellan, men väl 
om klart urskiljbara tendenser. Periodindelningen grundar sig således 
på en märkbar enhetlighet vad gäller tematik och motivval, attityder 
och förhållningssätt i de filmer som här nämns. 

Den första perioden sträcker sig från krigsslutet kring 1945 fram till 
början av 60-talet. Då får de unga ge uttryck för ett tämligen oför-
sonligt auktoritetstrots, parat med existentiella grubblerier. Nu ökar 
också förekomsten av ställföreträdande fadersgestalter av olika slag, 
ofta i form av representanter för någon social myndighet. 

Under den andra perioden mellan 1963-1973 ges de ungas revolt 
och upprorslusta ett politiskt-ideologiskt och psykosocialt ramverk, 
samtidigt som förhållningssättet gentemot fäderna eller ställföreträdan-
de fadersfigurer blir mer ambivalent – inte sällan skymtar en tilltagande 
sorg fram hos de unga över att fäderna på olika sätt sviker sina fader-
liga förpliktelser. 

I den tredje perioden mellan 1974 och 1981 finns det inte längre 
någon fadersauktoritet att tala om, än mindre att revoltera mot. Är han 
inte helt frånvarande framställs han som löjeväckande svag. I stället 
träder, med negativa förtecken, dominerande modersfigurer i för-
grunden. 

Den fjärde och sista perioden mellan 1982 och 1993 präglas av en 
reaktion mot fädernas osynlighet och det tilltagande ”modersväldet”. 
Den första periodens förkastande av fadersauktoriteten har här till stor 
del vänts till sin motsats. Nu framträder en tydlig längtan efter ansvars-
tagande och vägledande fadersfigurer. 

För att kunna fånga något av dialektiken mellan samhällsutveckling 
och representationer på film av förhållandet mellan generationerna 
måste såväl inom- som utomfilmiska faktorer tas i beaktande, d v s 
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produktionsförhållanden inom filmbranschen likaväl som politiska be-
slut och deras effekter på samhällsliv och socialisationsbetingelser.  

 
 

Filmen och samhället 
 
Vad gäller de utomfilmiska eller samhälleliga omständigheterna, så in-
nebar perioden 1945-51 en politisk ”skördetid”. Många av de genom-
gripande sociala och ekonomiska reformer som socialdemokraterna 
arbetat på och börjat införa sedan de segrade i riksdagsvalet 1932 blev 
det nu tid att förverkliga. Det etablerades en mer radikal socialpolitik 
som fick genomgripande betydelse (införandet 1946 av fria 
skolmåltider och allmänna barnbidrag året därpå är symptomatiska 
uttryck för intentionerna hos en omhändertagande välfärdsstat) (Åberg 
1978/1990 s 506-49, Weibull 1993 s 122ff, 132f). Inte minst det för-
statligande av skyddshemsinstitutionen som ledde till att vi efter kriget 
fick s k ungdomsvårdsskolor, kommer att slå igenom på ett säreget sätt 
i 40- och 50-talsfilmen. 

Något som också satte sina tydliga spår i tidens filmer är den urba-
nisering som skjuter fart under 40-talet och åtföljande avfolkning av 
landsbygden vilket, som P O Qvist (1986b) påvisat, resulterade i ett 
otal utpräglat negativa storstadsskildringar. Detta är ett av många 
tecken, menar Leif Furhammar (1991 s 191f), på att den svenska filmen 
under första halvan av 40-talet började skifta karaktär. Ett visst 
objektivt mått på denna förändring står att finna i censurstatistiken: 
mellan åren 1943-1945 ökade andelen barnförbjudna filmer med 20%. 
Vad dessa siffror pekar på är att svensk film börjar mogna, i betydelsen 
avidylliseras. De dryga tio åren mellan krigsslutet och televisionens 
och popkulturens ankomst runt 1955 blir en för svensk film turbulent 
och motsägelsefull brytningstid (Furhammar 1991 s 199f). En 
osedvanligt slitkraftig bild av ett i grunden harmoniskt och konfliktfritt 
samhälle krackelerar, och det tämligen hastigt. 

Furhammar (1991 s 229) pekar också på det markanta antalet sven-
ska filmer under efterkrigstiden som handlar om individen i konflikt 
med kollektivet; familjen, klassen, ligan eller samhället. Detta till skill-
nad från mellankrigstidens film, där förhållanden mellan individ och 
kollektiv betraktades utifrån den livgivande och trygghetsskapande ge-
menskapens perspektiv.  
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Innehållsmässigt kommer denna plötsliga och dramatiska kursänd-
ring till uttryck i att de tragiska sluten visar en anmärkningsvärd ten-
dens att öka, liksom antalet olyckliga äktenskapsskildringar och före-
komsten av ”sociopatiska typer”: gangsters, hallickar, gatflickor och 
ungdomsbrottslingar. Utanför de oföränderligt lättsinniga lustspelens 
stora krets, som så fundamentalt dominerade 30-talsrepertoaren, blir 
verklighetsbilden märkbart mörkare, synen på kärlek mer illusionslös 
och människoskildringen mer brutal och komplicerad. Allt fler filmer 
börjar handla om människor som lever på vad som brukar kallas livets 
skuggsida, här klart lokaliserad till anonyma, hotfulla stadsmiljöer 
(Qvist 1986b s 37). Staden blir nu mer än en idyllinramad kuliss. Allt-
mer får den prägel av undergångslandskap; upphör att vara en in-
tegrerande och trygghetsskapande miljö med pseudolantliga förtecken 
för att i stället framstå som en klaustrofobisk härva av mörka prång där 
skräcken och ångesten lurar bakom knuten – en motivbild alltså oupp-
lösligt förbunden med tidens hastiga folkförflyttning från landsbygden 
in till städerna (Qvist 1986b s 43). 

 
 

Ny ungdom  
 
Till detta kommer att även uppfattningen av vad kategorin ”ungdom” 
står för genomgår en radikal förändring. En jämförelse med ett par fil-
mer från det sorgfria 30-talet är belysande. 

I den Söder(malms)romantiska Grabbarna i 57:an (regi Ivar 
Johansson, 1935) finns ansatser till en osminskat realistisk framställ-
ning av en desillusionerad ung man på väg in i kriminella gärningar 
och dito gängbildningar. Odågan Gösta snuvar flickvänner och släk-
tingar på pengar för att kunna spela på Solvalla och har inte ens vett att 
hjälpa sin stackars gamla mor att bära in veden. Modern menar att felet 
är att Gösta aldrig haft någon far. Själv skyller Gösta på att han är ar-
betslös. Men allting reder upp sig i och med att hela det sammansvetsa-
de grannskapet ställer Gösta inför ett ultimatum och ger honom en 
chans. Det mynnar ut i att han ångerfullt erkänner sina gärningar och 
som belöning för denna uppriktighet går fri från fängelsestraff. När han 
återvänder hem står hela grannskapet på farstutrappan och välkomnar 
honom, alltmedan kvarterets musikanter stämmer upp i sin klämmiga 
paradmarsch ”Välkommen i vårt glada gäng!”. 
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Det karakteristiska med Grabbarna i 57:an är att det trevliga kvar-
tersgänget, eller ”grabbarna”, inte definieras av sin ålderstillhörighet 
(här ingår också representanter för det litet äldre gardet) utan, enligt 
(nostalgiskt) förindustriella mönster, av sin status som ungkarlar och av 
sin geografiska hemvist, sin grannskapstillhörighet (vilken innefattar 
såväl arbetare som företagsägare i en oupplöslig, organisk helhet). Till 
skillnad från 40-talets bokstavligen mörka och schizofrent 
brottsindränkta storstadsscenerier, framställs stadsmiljön här ännu som 
ett förklätt landsbygdsreservat (Qvist 1986b s 37). 

I lustspelsbetonade Ungdom av idag (Per-Axel Branner, 1935) 
handlar det förvisso om en samling unga flygkadetter, men gängets 
klasslösa karaktär och käcka upptåg syftar främst till att som så många 
andra 30-talsfilmer med karnevaliskt nit och ohöljd framtidstro sätta 
fjantighetsstämpel på en fjompig och självupptagen aristokrati vars 
livsstil i jämlikhetens och den amerikanska populärkulturens tidevarv 
inte längre är den kulturella ledstjärnan. Beteckningen ungdom-av-idag 
är här alltså närmast liktydig med en sorglöst ”modärn” och hoppfullt 
framåtblickande nations stolthet och prydnad – inte med åldersspeci-
fika kulturformer, attityder och värderingar som bryter av mot och står 
i opposition till en äldre generationens vanor och tankemönster. Detta 
trots att ungdomen redan under det avslutande 30-talet började formera 
sig som en separat social grupp med mönster och regler som den delvis 
format själv. Ungdomens utmaning var dock än så länge huvudsakligen 
fysiskt förankrad och yttrade sig i sättet att uppträda och vara snarare 
än i sättet att tala eller argumentera, något som det anspelades på flitigt 
i de ord – ”sexuell”, ”förvildad”, ”flamsig” etc – som läkare, präster 
och andra dessa år använde i sina försök att ringa in en ny tidsanda i 
vardande (Frykman 1988). 

I 40-talets begynnelse bryter en variant av den sedan 20-talet popu-
lära s k jazzen slutligen igenom i den svenska filmidyllen med Swing it, 
magistern (Schaumyl Bauman, 1940), ehuru i en minst sagt harmlös 
variant.1 Filmen blev förvisso ett slagträ i den debatt kring det s k 
dansbaneeländet som nådde sin kulmen 1941 och där Alice ”Babs” 
Nilsson förklarades vara ett av tidens värsta hot mot ungdomens 
psykiska välbefinnande, men här handlar det ändå inte om något ifråga-
sättande av vuxengenerationens – föräldrars eller lärares – auktoritet 
och kunskapsmonopol. Den unga flickans (Alice Babs) jazzintresse blir 
           
1 För en ingående studie av de sätt på vilka amerikansk populärkultur assimilerats i 
svensk film genom tiderna, se Sjögren (1993).  
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huvudsakligen till ett trevligt, uppiggande inslag i skolidyllen och en 
källa till busiga upptåg från klasskamraternas sida gentemot rektorskan, 
symbolen för en till övermåttan otidsenlig och reaktionär 
äldregeneration. 

Nej, ännu under 40-talets allra första år framställdes generations-
motsättningarna mer i enlighet med 30-talsfilmens sanktionerade mo-
deller för problemlösning. De innebar att de äldre skildrades som de 
kloka och förnuftiga, de som finner de rätta lösningarna på eventuella 
svårigheter och missförstånd och som besitter förmågan att förlåta, 
medan de unga är de som är oförståndiga och som står för de förhast-
ade handlingarna, som hamnar på villovägar och som tvingas tänka om 
(Blomberg 1992 s 53). Ungdomarna utmanar här egentligen aldrig för-
äldragenerationen, på sin höjd får de dem att rucka litet på sina inrotade 
fördomar, bli litet vänligare och tolerantare till sinnes. I huvudsak inne-
bär ungdomarnas uppror att de kliver in i vuxenvärlden genom att begå 
fel, bli korrigerade och få förlåtelse. I Swing it, magistern! är det så-
ledes den klädsamt moderne lektor Bergman i Adolf Jahrs tryggt folk-
hemska gestalt som ser till att ställa allting till rätta genom att stifta för-
likning mellan ungdomarna och det gamla, stockkonservativa gardet. 

Just denna lektorns medlarroll och förändringen av den är av stor 
vikt för förståelsen av det skifte som strax påbörjas vad gäller framstäl-
lningen av asociala ungdomar och sätten att försöka få dem återbördade 
till samhällsgemenskapen. I exempelvis den nämnda Grabbarna i 
57:an är det en vänlig och faderligt beskyddande kommissarie som 
genom rättrådigt agerande ser till att Gösta tar sitt förnuft till fånga. 
Fem år senare i Swing it, magistern! är det en oväldig lärare som intagit 
denna roll. Något som markerar att bilden av ordningsmaktens repre-
sentanter som ovedersägliga moraliska föredömen och rättskipare med 
folkets bästa för ögonen börjat komma på fallrepet. 

Men även representanten för utbildningsväsendet skall ganska snart 
förlora denna förment neutralt upphöjda position som ungdomens be-
skyddare och vägvisare. Under 40- och 50-talen är det istället en för 
svenskt vidkommande unik figur som intar denna roll efter ordnings- 
respektive utbildningsväsendet företrädare, nämligen en representant 
för de sociala myndigheterna, socialtjänstemannen, företrädesvis i form 
av en övervakare. Orsaken till att en sådan figur får ett sådant 
genomslag i just svensk film hör förstås ihop med vår tidigt utvecklade 
och intervenerande offentliga sektor i allmänhet och liberala ungdoms- 
och barnavårdslagstiftning i synnerhet. Med tanke på de snabba 
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framsteg som trots allt gjordes inom den sociala sektorn under 30- och 
40-talen, är det anmärkningsvärt i hur hög grad dess representanter när-
mast förlöjligas i framför allt 50-talsfilmen, som knappast kan sägas ut-
göra någon lovsång till den nya samhällsordningens – den ”sociala in-
genjörskonstens” – terapilösningar på de till följd av urbanisering och 
förändrade familjemönster tilltagande problemen med att integrera 
ungdomen i samhällslivet och vuxenkulturen enligt hävdvunna prin-
ciper (Qvist 1986b s 45). 

Johan Fornäs (1990 s 22ff) menar att 50-talet, till följd av att ”mo-
derniseringsprocesserna kommit att omfatta hela jorden och trängt in i 
de flesta av vardagslivets porer”, markerar en samhällsomvandling så 
genomgripande att man kan tala om en övergång från modernitet till 
senmodernitet. Kanske är det det starka tryck som dessa samhällsför-
ändringar kom att utöva på människors vardagsliv och sociala 
gemenskapsband som kommer till uttryck i den genom sina 
kommersiella grundvalar så publikkänsliga populärfilmen, i det att ne-
gativa bilder av myndighetsföreträdare kommer att överrösta den nya 
välfärdsstatens välmenande intentioner och mer positiva landvinningar, 
liksom urbaniseringen gav upphov till motkulturellt ”folkliga” 
nostalgibilder av det okonstlade livet på landet (Qvist 1986a).  

 
 

1946-62: Spruckna gemenskaper 
 
Redan under krigsåren kom ett par filmer som sammantaget förebådade 
efterkrigsfilmens annullering av det traditionella generationskontrakt 
som inneburit att fadern – som i 30-talsfilmen – varit den självklara 
auktoritet kring vilket allt kretsat. Om än den hade karaktären av 
”spännande underhållningsfilm” ämnade Ungdom i bojor (Anders Hen-
rikson, 1942) ändå fästa uppmärksamheten ”på ett av våra viktigaste 
sociala problem, ungdomsbrottsligheten”, kunde en recensent kon-
statera.2  

Filmen skildrar tre öden i en kriminell pojkliga och pekar ”social-
demokratiskt” på att det är sociala faktorer som trångboddhet och fat-
tigdom som skapar brottslingar. Dessa sanningar förmedlas av filmens 
centralfigur, föreläsaren vid Socialinstitutet m m, dr Ekblad, ett oför-
täckt språkrör för dåvarande socialministern Gustaf Möllers fru, jour-

           
2 Svensk filmografi 4 (s 232). 

365 



FADERSUPPRORET SOM KOM AV SIG 

nalisten Else Kleen, som i boken Skyddshemmen (1934) påtalat miss-
förhållandena inom dess institutioner, vilket fick regeringen att förs-
tatliga hela organisationen och inrätta ungdomsvårdsskolor med nya, 
mer humana behandlingsformer (Åberg 1978/1990 s 532). Här gör 
alltså socialvårdstjänstemannen entré. Denne övertar nu i hög grad 
familjefaderns respektive ordningsrepresentantens funktion och fram-
ställs som en humanitetens och omtankens förkämpe. Men inte ens han 
kan i det här fallet rädda alla ligapojkar.  

Ett mer betonat men individuellt uppror mot manliga vuxenauktori-
teter skildras i Hets (Alf Sjöberg, 1944). Manuset till filmen är författat 
av en ung Ingmar Bergman, vars betydelse (som manusförfattare, 
regissör och idéspruta i största allmänhet) för den bild som blir gängse 
av generationsklyftan i svensk film, ungefär fram till och med hans 
Sommaren med Monika (1953), svårligen kan överskattas. Den senare 
filmen berättar om hur nittonåriga Harry och sjuttonåriga Monika, båda 
lagerarbetare, flyr de äldre förtryckarna på jobbet och i hemmet för fri-
heten på en skärgårdsö. I Hets skildras hur en ung gymnasist 
terroriseras och hunsas av såväl sin far som den nazianstuckne läraren 
”Caligula”. Här framstår tanken på en möjlig försoning över genera-
tionsgränserna som helt utesluten. Det är när tendenserna i Ungdom i 
bojor och Hets, d v s dels fokuseringen på kriminella ungdomsgrupper, 
dels angreppet mot ett svarslöst vuxensamhälle, smälter samman vid 
ingången till 50-talet, som de utpräglat pessimistiska ungdomsskild-
ringarna på allvar börja träda i dagen. 

Till detta kommer att prostitutionstemat (inte sällan uppbyggt kring 
godtrogna landsbygdsflickor som hamnar vilse i storstadsdjungeln) blir 
mycket frekvent på biodukarna åren kring krigsslutet i filmer som 
Kungsgatan (Gösta Cederlund, 1943), Kvinnor i fångenskap (Olof 
Molander, 1943), Anna Lans (Rune Carlsten, 1943), Sonja (Erik 
”Hampe” Faustman, 1943), Fängelse (Ingmar Bergman, 1949), Gatan 
(Gösta Werner, 1949) och Två trappor över gården (Gösta Werner, 
1950).3 

Prostitutionstemat förs även in i ungdomsbrottsfilmerna. I Ungdom 
i fara (Per G Holmgren, 1947), vad som kan betecknas som ett embryo 
till den ”ungdom-på-glid”-genre som dominerar vår första period, 
skildras hur Wille, en ung man som plågas svårt av sin alkoholiserade 
styvfar, slits mellan det kriminella gänget, vars diktatoriske ledare 
också är brutal hallick, och det hurtiga kamratgäng vilket beslutar sig 
           
3 Svensk filmografi 4 (s 287). 
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för att bilda en egen ungdomsklubb och därigenom skapa utrymme för 
meningsfulla och kreativa fritidssysselsättningar. På väggen i den 
egenhändigt inredda klubblokalen hängs en bonad med den upp-
fordrande devisen ”Om du trassligt skulle få / Gänget kan du lita på”. 
Initiativet till klubbildandet kommer från den genomhygglige och rak-
ryggade socialassistenten Bo, vars enträgna engagemang i egenskap av 
surrogatpappa till slut lyckas med att återbörda Wille till det sunda 
gänget och den därstädes väntande flickvännen. De förhärdades skara 
återstår dessvärre bara att lämna åt förtappelsen. I Ungdom i fara lever 
alltså ännu arvet från 30-talet, den troskyldigt rosenröda idealismen, 
kvar vid sidan av en alltmer framträngande nihilism. 

Vad som kan hända den unge man som helt är i avsaknad av en 
gränssättande pappafigur vet Rötägg (Arne Mattson, 1946) att berätta. 
Odågan och läroverkseleven Krister klemas bort av sin fjolligt överbe-
skyddande och frånskilda mamma generalkonsulinnan. Vad han än gör, 
tar hon sin ”lilla gosse” i försvar. När Krister så blir relegerad från 
läroverket ser modern till att sätta honom i en fin internatskola för 
pojkar, vilken nyss fått mottaga priset som landets bästa allround-
idrottsskola ”under ledning av den energiske idrottsledaren löjtnant 
Holm”. Där sätter den hänsynslöse Krister genast igång med att syste-
matiskt bryta mot allmänna ordningsföreskrifter och så frön bland de 
andra pojkarna till missnöje och ren uppvigling mot de hyggliga lärar-
na, som gör vad de kan för att tala honom till rätta. När så den 
stillsamme lektor Hacksén till slut tappar tålamodet och ger Krister en 
örfil tvingas han be nidingens mor om ursäkt. ”Ja, jag tycker verkligen 
inte att kroppsaga tillhör moderna uppfostringsmetoder!”, utbrister hon 
uppbragt vid mötet på rektorsexpeditionen. Med ett lätt uppgivet tonfall 
och illa dold ironi replikerar lektor Hacksén stilla innan han lämnar 
rummet: ”Moderna uppfostringsmetoder var det, ja...” 

Krister har en syster, Rosa, som anser att han borde vuxit upp hos 
sin pappa, istället för bli bortskämd av modern – ”han var ju någorlund-
a hygglig så länge pappa bodde hemma”. På internatskolan råkar Rosas 
make vara verksam som skolläkare och denne frågar vid ett tillfälle 
Kristers pappa varför modern och inte han tillerkändes vårdnaden om 
Krister. Pappan, som nu finner det olyckligt att han skiljde sig ”då 
Krister var i den åldern, att han bättre behövde en stark pappa än en 
svag mamma”, svarar: ”Fråga dom som bestämmer. Modern ligger all-
tid närmast till, när inte särskilt starka skäl kan framläggas.”  
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Här skymtar en begynnande – och vad man kanske skulle kunna 
kalla populistiskt färgad – kritik i svensk efterkrigsfilm av sociala 
myndigheters sätt att söka lösa ungdoms- och familjeproblem. I Rötägg 
förmår dock ännu den samlade, patriarkala tyngden hos lärarkollegiet 
att till slut återställa ordning och harmoni på skolan. Men åt Krister är 
ingenting att göra. I ett sista, desperat försök att smutskasta skolans 
bästa idrottskille återstår för honom bara att möta döden. För att ett 
helande av det en gång så grundmurade kollektivet ska kunna komma 
till stånd krävs alltså till slut att den sjuka cancercellen (Krister) skiljs 
från den annars friska skol- eller samhällskroppen. Även i Dynamit 
(Åke Ohberg, 1947) är det än så länge en lärare, Sixten, som innehar 
hjälterollen, genom att hjälpa den unge Allan, som av sin brutale 
styvfar drivs in på brottets bana, att till slut fly sin destruktiva upp-
växtmiljö.  

Vid pass 1953 står dock inte lärarrollen – eller andra representanter 
för myndighets-Sverige för den delen – särskilt högt i kurs, vilket 
framgår i Marianne (Egil Holmsen, 1953), som förutom att hemma 
leva insnärjd av kälkborgerliga krav och förbud – inte minst av sin 
drakliknande mor – också råkar i klorna på en illvillig, lesbisk lä-
rarinna. Dock räddas Marianne tillbaka till anständighet och skola av 
den juste, jämnårige Jojje. Även i Trots (Gustaf Molander, 1952), med 
vilken Vilgot Sjöman debuterade som manusförfattare i svensk film, 
förekommer en sadistisk, lydnadskrävande lektor av ”Caligula”-snitt 
som hatas av sina elever och förpestar tillvaron för sin osäkre son, 
gymnasisten Rolf.  

Strax före ingången till 50-talet hinner ”ungdomsproblemet” myn-
tas som begrepp, i samband med Götgatskravallerna 1948. Tre år sena-
re är det dags för nya kravaller, nu i Berzelii park (Andersson 1984 s 
422). Efter det andra världskriget kom så det kalla kriget och 
inflytandet från den existentialistiska filosofin med sin djupgående pes-
simism, som i Sverige runt 1948 gav upphov till den s k tredje stånds-
punktdebatten bland de intellektuella med författaren Karl Vennberg i 
spetsen (tredje ståndpunkten innebar att man i det kalla krigets skugga 
sökte ett alternativ till såväl de kapitalistiska som kommunistiska 
dogmerna) (Bergom-Larsson 1976 s 19ff). 

Sammantaget skapade detta underlag för en ny typ av respektlös 
misstro gentemot det etablerade vuxensamhället som bryter igenom på 
bred front inom filmen, exempelvis i nämnda Fängelse (Ingmar Berg-
man, 1949), med dess utforskning av hållbara alternativ till den enda 
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konsekventa handlingen – självmordet – i en värld där ångest och van-
makt breder ut sig. Över huvud taget präglades Bergmans första filmer, 
men även många andra (ungdomsrelaterade) svenska filmer i skarven 
mellan 40- och 50-tal, av en ”gestaltad tidsångest”, där individen 
framställs som utlämnad åt sig själv i kampen mot ett kyligt samhälle 
och dess förhatliga konventioner och där drömmen om uppbrott och 
utbrytning bara kan leda till ensamhet, ett famlande i mörker eller en 
ren katastrof. Det är bilden av den moderna civilisationsmänniskans 
slutliga, tragiska öde i hägnet av världskrig och Hiroshima: avskuren 
från tradition, rötter och övergripande värdestrukturer – men fri till vad, 
i en menings-lös värld, en värld i avsaknad av ett högre mål, en över-
gripande mening (Qvist 1988a)? 

”Återanpassning” var tidens lösenord och debatterna om den mo-
derna ungdomens asocialitet, och lämpliga socialterapeutiska åtgärder 
avlöste varandra. Men i grund och botten, menar författaren och kultur-
chefen på Aftonbladet, Gunder Andersson, ”handlade alltsammans rätt 
mycket om den uppväxande ungdomens ovilja att slita med enahanda 
jobb för att leva om sina föräldrars tråkiga liv. I en friare situation 
stegrades frihetsbehovet ytterligare, och oroliga föräldrar förstod 
ingenting” (Andersson 1984 s 423). I de mer eller mindre svarta och 
realistiska filmer som fram till 60-talets ingång sökte åskådliggöra den 
nya tidsandan finner man således otaliga föräldrar som ängsligt vrider 
sina händer och frågar sig vad det är som håller på att hända och hur 
det kunde bli så här – scener som utspelar sig såväl i arbetarklassens 
trånga kök, som i en burgen borgerlighets salonger. 

Efterkrigstiden gav sålunda, alla sociala framsteg till trots, eller 
kanske just p g a de hastiga samhällsförändringarna, upphov till en ny 
rotlöshet och ett sökande efter andra hållpunkter, värden och ideal än 
de hävdvunna, vilka alltmer börjat förlora sin giltighet i den tilltagande 
avtraditionaliseringens kölvatten. Det slår inte minst igenom i de lands-
bygdsorienterade och företrädesvis historiserande filmerna, som 
exempelvis Hon dansade en sommar (Arne Mattson, 1951), den ditin-
tills största publiksuccén i svensk film (Furhammar 1991 s 216). Mer 
än kanske någon annan kan denna genre ses som ett dialektiskt svar i 
populärkulturella former på de 40- och 50-talens genomgripande struk-
turomvandlingar som förändrade hela den svenska samhällsbilden. 
Medan landsbygden avfolkades och förvandlade åtskilliga tiotusentals 
småbruk till ödegårdar, översvämmades biograferna av landsbygds-
filmer av olika slag (Furhammar 1991 s 223). 
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Leif Furhammar (1991 s 224f) delar in landsbygdsgenren i tre kate-
gorier: 1) historiska allmogefilmer som i nationalromantisk utformning 
förhärligar gångna tiders agrara traditioner och moraliska värden, 2) 
bondkomiska alster med Åsa-Nisse i spetsen som svarade mot en annan 
och mer ambivalent fas i den kollektiva bearbetningen av landsbygds-
förvandlingen genom att på en gång förlöjliga och hylla den lantliga 
livsform som nu var på väg att försvinna, och 3) samtidsdramatiserande 
filmer som ”betraktade livet på landsbygden med ett nostalgiskt vemod 
som i sin mest genuina form var så uttalat att man kan tala om ett 
sorgearbete”. Ett genomgående drag i inte minst den tredje kategorin, 
den samtidsorienterade landsbygdsfilmen, var ett nytt förhållningssätt 
till ungdom och vuxenblivande. 

Det här var, menar Furhammar, filmer som nästan alltid handlade 
om ungdom, ungdomars kärlek och ungdomars plåga, och den paradi-
siska sommarens övergång i höst betydde också det oundvikliga steget 
in i vuxenlivets nedfrusna förstelning. Också detta var ett helt nytt drag 
i den populära trivialfilmen och ett drag som den för övrigt delade med 
den konstnärligt ambitiösa kvalitetsfilmen. Inträdet i vuxenvärlden 
hade föralldel kunnat framställas som plågsamt och ångestladdat även 
tidigare, men detta var filmer som för första gången samstämmigt ge-
staltade en entydig bild av vuxenblivandet som en existentiell tragedi. 
Konflikten var emellertid tillräckligt allmänmänsklig och tillräckligt 
allmängiltigt formulerad för att angå en publik med mycket bred 
åldersmässig och social sammansättning, vilket måste ha varit en av 
förutsättningarna bakom den väldiga attraktion som filmerna tycks ha 
utövat (Furhammar 1991 s 226). 

Fatalismen och undergångsstämningarna sätter sin klara stämpel på 
Medan staden sover (Lars-Eric Kjellgren, 1950). Tillkommen efter en 
idé av Ingmar Bergman skildras här de olika öden ett gäng arbetar-
klassungdomar och dess självpåtagne ledare, ”Jompa”, går till mötes. 
Särskilt Jompa kan hänföras till den ”vill-inte-slita-ihjäl-mig-på-nån-
jävla-fabrik”-kategori av ungdomar som vid denna tid växer fram. 
Filmen inleds med att gänget, på uppmaning av Jompa, gör ett inbrott i 
en direktörsvilla. Man gör spe av alla finkulturella konstföremål och i 
övermod tömmer man barskåpet – på plats. Jompa och dennes under-
givne vapendragare ”Knatten” vet att dra, medan de andra som stannar 
i villan för att kröka och leva bus upptäcks och åker fast. I rätten är 
man emellertid hygglig mot de tidigare ostraffade pojkarna och de 
slipper undan villkorligt. Men Jompa är snart på dem med nya 
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kriminella uppslag. De vill dock inte riskera att åka dit på allvar utan 
gör sig fri från hans destruktiva inflytande. Den skrupelfrie Jompa 
däremot, som vägrar anpassa sig, gör en regelrätt gangsterkarriär, vilket 
tar en ände med förskräckelse: han begår ett mord och fångas slutligen 
in efter en våldsam polisjakt.  

Det inte minst anmärkningsvärda i sammanhanget är att Jompa, 
som alltså föraktar knegartillvaron, skildras som sprungen ur en stabil 
arbetarklassfamilj, med två välanpassade syskon, en far som försöker få 
honom att förstå vad en hederlig arbetsmoral vill säga och en inkännan-
de mor som i vått och torrt ställer upp för honom. Till detta kommer, 
att Jompas fästmö, Iris, som han tvingas äkta efter att ha gjort gravid, 
även hon är sprungen ur en intakt arbetarfamilj. Hennes pappa fixar till 
och med jobb åt Jompa på bilverkstaden där han själv arbetar – något 
Jompa accepterar, bara för att i berått mod stjäla gubbarnas avlönings-
kassa.  

Denna defaitism återfinns även i två filmer av Gunnar Hellström 
som skildrar vilsna unga män på kant med tillvaron och med snedvrid-
na auktoritetsbindningar: Simon Syndaren (1954) och Nattbarn (1956). 
I den sistnämda levererar Hellström ett tidstypiskt nidporträtt av en 
övervakare, vilken framställs som en godtrogen, tvångsoptimistisk tönt 
som inte förmår mycket mer än att trösta den liksom Jompa i Medan 
staden sover brottsbenägne och nonchalant självdestruktive ”Nick” 
Bomans åldriga lilla mor – ”allt blir nog bra igen ska du se, bara jag får 
tala med honom...” Tillsammans framstår modern och övervakaren som 
ett sorgligt handfallet föräldrapar.  

Illusionslöshet och auktoritetstrots förekommer också i mer välsitu-
erade miljöer. I Sista paret ut (Alf Sjöberg, 1956) driver läroverkselev-
er så respektlöst med en åldrad lärare att denne väljer att lämna klass-
rummet, där även filmens huvudperson, den belevade advokatsonen 
Bo, återfinns – Bo som för flickvännen framkastar existentialistiskt 
svårmodiga tankar om att barn och föräldrar av humanitära skäl borde 
skiljas från varandra: ”Två personer som av en eller annan orsak, och 
vanligen mot sin vilja, satt en till världen, börjar snacka en massa 
dynga om moral och religion – fast dom själva saknar de fun-
damentalaste grepp om vare sig ansvar eller uppförande! Förr i världen 
har det funnits en objektiv form för ont och gott. Numera finns det 
ingenting att hålla sig till... Våra barn ska slippa oss! Föräldrarna ska 
förskonas från barnen och barnen från föräldrarna... Dom ska slippa oss 
och vår äckliga värld!”  
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Ett mer handgripligt och brutalt ”uppror” gör den av Jean Genets 
amoraliska livsfilosofi inspirerade direktörssonen och ligaledaren Kent 
i ”ungdomsfilmaren” Egil Holmsens Fartfeber (1953) (Bengtsson 
1990). Filmen ger en provkarta på vanartiga, asociala och direkt kri-
minella ungdomsaktiviteter som att råna, råsupa, stjäla bilar och ”kn-
acka bög” (manlig prostitution). Förutom Kent skildras två andra ton-
årskillar, Gunnar och ”Kina”. Alla förklaras de ha på något sätt split-
trade eller osunda hemförhållanden. Kents föräldrar struntar i hans 
känslomässiga behov och Gunnar bor med sin ensamstående, före-
brående men också omsorgsfulla mor. Kent klarar sig i slutändan undan 
genom sina föräldrars sociala ställning och Gunnar beslutar sig för att 
bli skötsam i och med att han kommer till insikt om den strävsamt 
arbetande moderns egen sociala utsatthet.  

För Kina däremot, vars alkoholiserade far misshandlar honom å det 
grymmaste, finns ingen hjälp, inte ens genom det personliga engage-
manget från den sympatiske rektorn för ungdomsvårdsskolan – ett för 
tiden ovanligt positivt porträtt av en socialtjänsteman som dock till viss 
del vägs upp av ett mer tidsförankrat nidporträtt av Kinas övervakare. 
Den i sin totala kravlöshet och naiva tilltro till sina klienters inne-
boende godhet närmast skrämmande hållningslöse barnavårdsassistent-
en ”Tårtpappret”, säger saker till Kina som att ”Vi lägger manken till 
för dig på alla sätt, på alla sätt... Det ska du komma ihåg, att din känsla 
av övergivenhet är patologiskt betonad, den är helt och hållet frukten 
av din negativa självkritik...” Kina själv bara spelar med, håller upp en 
enfaldig uppsyn och nickar instämmande för att så fort som möjligt 
slippa honom.  

Med Farlig frihet (1955), regisserad av tidens uppstickare och 
problembarn i svensk (ungdoms)film, den av Sartre och existentialis-
men starkt influerade Arne Ragneborn, nås kulmen på den vid det här 
laget utbildade tradition av svenska filmer som visar hur ungdoms-
problem tar sig uttryck i kriminalitet och allmän missanpassning, pre-
senterat med av en melodramatisk men icke desto mindre osminkad 
realism där social bakgrund etableras som förklaringsmodell till det 
asociala beteendet. I filmen, som var nära att totalförbjudas av censuren 
för dess ”spekulation i cynism”, skildras ett ungdomsgäng på veritabel 
stöld- och rånturné, ledd av Myggan som är på rymmen från en föga 
upplyftande ungdomsvårdsanstalt (B Bengtsson 1991). Myggans 
hemförhållanden poängteras när hans prostituerade flickvän, som farit 
dit för att hämta hans kläder, vänder i trappan då hon hör att en fruk-
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tansvärd hustrumisshandel pågår. Filmen slutar med att Myggan efter 
en våldsam polisjakt blir fast i den tunnel, där Slussens tunnelbanesta-
tion är under uppbyggnad, som en exponent för det nya, högrationalise-
rade teknokratsamhället. Hysteriskt gråtande bryter han ihop.  

I Ragneborns andra film Flamman (1956) inleder den prostituerade 
tonårsflickan med samma namn sin ”karriär” med att hamna på skydds-
hem (vilket besöks av Elise Ottesen-Jensen). Hennes situation – 
meningslöst fabriksarbete och ansvarslösa föräldrar – framstår som ett 
utmärkt utgångsläge för social urspårning och personligt förfall. Fadern 
är en osympatisk nattvakt och modern en alkoholiserad uterännare. De 
separerar också under filmens gång. Filmen slutar helt illusionslöst 
med att ”Flamman”, efter att ha försökt ta livet av sig, åter skickas ut 
på ”gatan” av sin brutale hallick. Det märkligaste med filmen, skrev 
Dagens Nyheters recensent 

 
är autenticiteten, för vilken borgar inte bara manusförfattaren Gun Zacharias, 
tjänsteman på Långholmen, utan också byråchefen Lars Bolin i socialstyrelsen 
och en rad andra sakkunniga, som deltagit i filmens tillkomst och tjatat igenom 
den i censuren. Det näst märkligaste är att socialvårdarna själva ropar ut från 
taken att det är så litet de kan göra. ”Vad har vi att ge dem, finns det någon 
medicin mot viljan att inte vilja?” suckar trött föreståndaren på 
ungdomsvårdsskolan. (Svensk filmografi 5 s 530) 

 
Myndigheter, socialvård och polis synes i Flamman alltså en gång för 
alla stå helt maktlösa inför det som sker med en alltmer oregerlig 
ungdom.  

I ljuset av detta kom Danssalongen (Börje Larsson, 1955) att stå 
för en begynnande omsvängning i synen på vilka vuxen- eller sam-
hällsinstanser som är bäst rustade att tillmötesgå ungdomens nya vanor 
och behov. Det nya är att underhållningsindustrin, här i form av ett 
nöjestempel, direkt modellerad efter berömda Nalen i Stockholm, 
skildras som en till övervägande del positiv mötesplats för de unga. Till 
viss del kan detta tillskrivas danssalongens vänlige och paternaliskt be-
skyddande ägare, Viktor (Elof Ahrle), ett porträtt av legendariske 
Nalenchefen Gustaf ”Topsy” Lindblom, känd för sina uppoffrande 
åtaganden gentemot missanpassade ungdomar. Mot det förtroliga 
förhållandet mellan Viktor och dennes unga sångstjärna Sonja ställs 
hennes före detta pojkvän, gangstern ”Doggen” och dennes övervakare, 
en sillmjölke vilken har lika lite kraft att sätta bakom sina förmaningar 
som kollegorna i Nattbarn och Fartfeber, något som leder till att 
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”Doggen” till slut skjuter ihjäl Sonja när hon, stödd av Viktor, vägrar 
gå tillbaka till honom. Gråtande som ett barn ger sig Doggen vid 
åsynen av den anstormande polisen. 

Vid 50-talets mitt är televisionen i antågande. Efter att under 1955 
ha tillhandahållit provsändningar över storstadsregionerna, startade te-
levisionen i september 1956 reguljära sändningar, vilka från första 
stund tilldrog sig ett enormt intresse från allmänheten (Waldekranz 
1984 s 12). Konsekvenserna för filmindustrin blev förödande. Ännu 
1956 registrerades 78,2 miljoner biobesök. Knappt två år senare hade 
siffran sjunkit till 60 miljoner och 1959 till 56 miljoner. Bara fyra år 
senare hade besöksfrekvensen gått ända ner till 39,5 miljoner. Till detta 
kommer att den svenska filmens andel i biografernas filmutbud 1959 
var blygsamma 4,7%. Den enda ljuspunkten för filmbranschen var att 
tonårsgenerationen mycket tydligt markerade sin särställning genom att 
avvisa den vardagsrumsbaserade TVn som standardnöje och 
samlingsplats och istället fortsatte att frekventera de offentlighetsba-
serade biograferna (Furhammar 1991 s 249f). 

Att biografpubliken börjar bli mer ålderssegregerad i kombination 
med att begreppet tonåring inte längre bara stod för en åldersbe-
stämning utan kommit att beteckna en hel livsstil slår mot ingången till 
60-talet igenom i den ungdomsorienterade filmen i form av fyra filmer 
med mer eller mindre betonad anknytning till raggarfenomenet: 
Raggare! (Olle Hellbom, 1959), Susanne (gjord av läkarparet Elsa & 
Kit Colfach, 1960), Chans (Gunnar Hellström, 1962) och Raggargäng-
et (Ragnar Frisk, 1962). Alla präglas de av en mer eller mindre oför-
sonlig attityd från de ungas sida gentemot vuxengenerationen. 

I Raggare! är det fenomen som en gång var känt under beteckning-
en ”föräldraauktoritet” ett minne blott. En stenhård raggartjej som 
menar att ”Farser och morser, dom är som ägg – urblåsta...” backas på 
stamfiket upp av en låt ur jukeboxen med kvinnlig sångerska: ”Jag kan 
strypa min mamma / Jag kan ge dig min kropp. Jag kan svära och för-
banna / Bäst att du ser opp!”, samtidigt som den kvinnliga huvudfigur-
en Bibbans föräldrar när de, ängsliga för sin dotter, dyker upp på fiket 
möts av helt respektlösa hånskratt och sarkasmer. 

Den utpräglat didaktiska patentskildringen av Raggargänget kan å 
sin sida sägas sätta punkt för en epok, de ”klassiska” ungdom-på-glid-
filmerna. Här ställs de två oförbätterliga rötäggen Kritan och Berra mot 
de övriga raggarna, som visar sig vara reko ungdomar, vilket framgår 
inte minst av deras vänligt uppskattande attityd gentemot den caféid-
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kande ”Raggarmorsan” (legendariska Edith Jansson i egen hög person). 
Denna goda modersfigur har en motsvarighet i Kritans övervakare, 
tillika orygglig boxningstränare till en av de fina, sportintresserade 
raggarkillarna. Men det hjälper inte. Kritan och Berra, vars taskiga 
hemförhållanden ställs mot de andra ungdomarnas mer stabila dito, 
rånar just en av de andra killarnas pappa, varefter Kritan infångas av 
polisen medan Berra flyr till ett rivningshus, från vars tak han kastar sig 
ner mot döden när han finner spelet vara förlorat. 

Kanske kan man se hyllningen i Raggargänget av dygdigt, patriar-
kaliska familjeideal och -strukturer modell äldre som ett missriktat lån 
från televisionen, vilken till följd av att ungdomen vände sig bort från 
hemmasittarkulturen och mot offentliga nöjen som biografen, snabbt 
kom att bli ett kulturreservat genom att i sina programformer för de 
yngsta och de äldre generationerna upprätthålla, hedra och ära de gam-
maldags familjemönstren (Furhammar 1993). Fel väg att gå var det hur 
som helst. Detta skulle icke bliva 60-talsfilmens melodi.  
 
 
1963-1973: Uppgivenhet  
 
Om slutet av 40-talet var en första skördetid för det socialdemokratiska 
reformarbetet, kan 60-talet kallas ”en andra skördetid” (Weibull 1993 s 
134). Goda konjunkturer, ökad produktion och stadig tillväxt gav åter 
utrymme för reformer. Efter en lång försöksverksamhet (den s k 
enhetsskolan) infördes en sammanhållen 9-årig grundskola 1962. 
Också gymnasieskolan reformerades. En tidigare klasskiktad ungdom 
fick därmed nya kontaktytor. Därtill kom uppkomsten av en 
tonårsinriktad konsumtions- och mediemarknad, förverkligandet av det 
s k miljonprogrammet (en miljon nybyggda bostäder mellan 1965 och 
1975 skapar betongförorterna) och en restriktivare alkoholpolitik, som 
bl a försökte utrota de ölcaféer vilka utgjort traditionella mötesplatser 
för arbetarklassens män. Mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutikerna 
från 1965 ledde till larmrapporter om ökade ungdomsproblem i det 
måttlösa fylleriets och de ödsliga stadskärnornas tecken (Bjurström 
1980 s 43-50). Vid sidan av en allmän sociokulturell erosionskris bör-
jade också nya socialisationsmönster slå igenom, vilket resulterade i 
ändrade psykiska djupstrukturer hos de unga (Fornäs 1991 s 78). 
Sammantaget innebar detta att ungdomsgenerationen en gång för alla 
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bröt mot eller i allt högre grad tappade kontakten med en patriarkalt 
fostrad föräldragenerations livsmönster och tänkesätt. 

För filmens del markerade den på Harry Scheins initiativ tillkomna 
filmreformen av år 1963 en total omvandling av den svenska film-
branschen – såväl i ekonomisk och organisatorisk som kreativ bemärk-
else (Furhammar 1991 s 281f). Tillkomsten av den statligt subventio-
nerade stiftelsen Svenska Filminstitutet och dess filmskola gjorde till-
sammans med genombrottet för såväl televisionen som ny, lätt och bil-
lig inspelningsteknik slut på de gamla integrerade filmbolagens ängs-
ligt konservativa filmpolitik och ateljébundna produktioner och ledde 
så småningom fram till bildandet av det icke-kommersiella Film-
centrum och dess Folkets Bio-rörelse 1968 (Filmhuset på Gärdet i 
Stockholm tillkom först 1971). 

En effekt av filmreformen blev att nära en tredjedel av de filmer 
som producerades under resten av sextiotalet gjordes av debuterande 
regissörer (Schein 1977). Strukturomvandlingen och det drastiska ge-
nerationsbytet gjorde att filmen fr o m 1963 kom att gå i bräschen för 
en allmän radikalisering av det kulturella och politiska klimatet under 
60-talet. I motsats till en äldre filmgeneration försökte de unga beskriva 
verkligheten ”på plats”, inte återskapa den i filmstudion. 

Om vår första period präglades av becksvarta stadsskildringar och 
av smärtsamma slitningar och skilsmässor mellan individer och alltmer 
fragila kollektiva samhörigheter, kommer nu en period som känneteck-
nas av mer realistiska – autentiska – storstadsbilder. Det kompromis-
slösa trotset gentemot vuxengenerationen övergår nu i en mer uppgiven 
hållning inför förstelnade vuxna, något som dock ibland slår över i ren 
terror gentemot allt vad vuxenvärld heter. 

Som Vilgot Sjömans 491 (1964), så våldsam, nihilistisk och blasfe-
misk att den gav upphov till en proteströrelse som ledde till bildandet 
av Kristen Demokratisk Samling (KDS). 491 är till viss del att betrakta 
som en direkt och extrem utlöpare av 50-talets ungdom-på-glid-filmer, 
med sin skildring av kriminella och uppgivna ungdomar och en 
övervakare – en ”folkhemskristus” som Sjöman (1964) kallat honom – 
vilken i sin hållningslöshet är släkt i rakt nedstigande led med Kinas 
övervakare ”Tårtpappret” i Fartfeber. De sociala myndigheternas 
representanter skildras i 491, liksom i så många andra 60-talsfilmer 
som kritiserar den svenska socialvården för dess avhumaniserade be-
handlingsformer och sociopolitiska kontrollfunktioner, som en samling 
mer eller mindre perversa knäppskallar vars uppfostrariver bara är kos-
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metisk fernissa med syfte att tillfredsställa egna, mer eller mindre 
förträngda behov. 

Men 491 kan också sägas markera något nytt – ”inte bara genom 
den på sin tid kontroversiella öppenheten kring diverse udda sexuella 
yttringar. Själva greppet med den lite halvdokumentära stilen [...] pekar 
snarare fram mot dokumentära storstadsreportage som Dom kallar oss 
mods (1968)” (Qvist 1986b s 52ff). 

En av de mest aktiva och inflytelserika i det unga filmgardet (inte 
minst genom sin debattbok Visionen i svensk film, 1962) var Bo Wider-
berg, som debuterade 1963 med två lågmälda, eftertänksamma filmer, 
Barnvagnen och Kvarteret Korpen. Båda gestaltar ungdomars vanmakt 
gentemot försoffade och oengagerade eller direkt frånvarande föräldrar. 
Om än Kvarteret Korpen utspelar sig 1936, är skildringen av sonens 
desperata uppläxning av fadern för att denne smiter ifrån sina för-
pliktelser som familjeförsörjare mycket tidstypisk: ”Du är den siste jag 
har att gå till, pappa... Kan jag inte få känna nån respekt för dig, 
pappa... Kan jag inte få...finns det ingenting som jag kan vara stolt över 
att du är min far...” Det är ett tema som går igen bl a i Vilgot Sjömans 
Jag är nyfiken – gul (1967), där huvudpersonen Lena uttrycker sin be-
svikelse över att fadern avvek redan efter tre veckor som Spanienfri-
villig och nu för en alltmer vegeterande livsföring i sällskap med flas-
kan, medan hon själv för det engagerat radikala, politiska arvet vidare. 

I Stefan Jarls dokumentär Dom kallar oss mods (1968) är det mer 
en vemodig resignation över (de missbrukande) föräldrarnas ansvars-
löshet och tjafs och det egna, klassbundna ödet som kommer till uttryck 
från de skildrade ungdomarnas sida, något som bl a manifesterar sig i 
ironiskt nedsättande gliringar i tunnelbaneuppgångarna gentemot ”Små 
knegarna, små knegarna, är lustiga att se...” Även Roy Anderssons 
debutfilm En kärlekshistoria (1970) skildrar ett par tonåringar som med 
en blandning av förfäran och förundran åser hur de vuxna förnedrar sig 
själva och varandra (Dahlén m fl 1990). 

Föraktet för ett ryggradslöst vuxensamhälle blir än mer skrämman-
de i Jan Troells lägesbeskrivning från den svenska skolan i Ole dole 
doff (1968). I fokus står en ung, manlig grundskolelärare som brottas 
med såväl mans- som lärarrollen. Hemma har han förlorat kontakten 
med sin fästmö och i skolan får han uppbåda all sin energi för att söka 
upprätthålla någon som helst ordning i en skolmiljö som en gång i tiden 
till stor del ”hanterade sig själv” genom stabiliteten i det omgivande 
traditionsbärande kulturmönstret (Ziehe 1989 s 71ff; Ramström 1991 s 
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61ff). Lärarens osäkra pendlande mellan en ”pedagogiskt korrekt” 
hållning där eleverna står i centrum och en auktoritativt styrande och 
emellanåt även straffande attityd av mer traditionellt snitt, leder bara 
till att han drar på sig löje och direkta terroraktioner från elevernas sida 
– de tar nästan bokstavligen död på honom. 

Samma fullständigt respektlösa attityd från de ungas sida skildras – 
och kritiseras – i tre filmer av en regissör med uttryckt förankring i en 
”rejäl” gammal arbetarklasskultur av märket Söder, Janne Halldoff. I 
en film med den smått ironiskt-sarkastiska titeln Livet är stenkul (1967) 
skildras en frånskild ung kvinna, Britt, med en 6-årig son som varken 
hon eller pappan intresserar sig nämnvärt för. När så Britt stöter på ett 
gäng kringresande, kriminella killar följer hon med dem och försöker, i 
ett missriktat försök att bryta sig ur social isolering och förtryckande 
konventioner, anpassa sig till deras stundom rent brutala lekar – 
gängets alltmer hämningslösa framfart ändar slutligen i ett mord. I 
filmen förekommer en alkoholiserad arbetare som inte kan förstå 
killarnas totala brist på målsättningar och i en recension ansåg Carl 
Henrik Svenstedt att Halldoff riktigt fångat ”den tredje välfärdsgene-
rationen” av ungdomar utan ideal: ”’Livet är stenkul’ är en sataniskt 
skicklig berättelse om föräldragenerationens oförmåga att ge ungdomen 
hållbara alternativ”.4 

En dröm om frihet (1969) skildrar två unga, kriminella män på flykt 
undan polisen. I deras samtal med varandra framträder i båda fallen 
fundamentala svek från fädernas sida. Den enes far är själv kåkfarare 
och den andres en kall och brutal företagsägare. Dessa fäder får man 
aldrig se. Som en urvattnad representant för fostrarrollen får vi i stället 
stifta en flyktig bekantskap med pojkarnas övervakare, vilken blir till 
en förlängd, byråkratisk arm av en fängelseinstitution som inte förmår 
utöva något nämnvärt (positivt) inflytande på dem.  

Med Stenansiktet (1973) spetsar Halldoff till motivet i Livet är 
stenkul. Här framställs den ”förlorade” ungdomsgenerationen som ett 
gäng ”nihilistiska apostlar, förklädda diktatorer utan minne eller fram-
tid” (Björkman 1978 s 96). I en betongförort till Stockholm driver ett 
ungdomsgäng omkring, snattar, dricker öl, antastar äldre kvinnor och 
rycker deras väskor. Till förorten kommer socialarbetaren Harry både 
för att bosätta sig och för att ta del av det kommunala planeringsarbetet. 
Eftersom hans egen son omkommit i samband med lek i en gunga med 
asfalterat underlag, framhåller han för kommunpamparna vikten av 
           
4 Carl Henrik Svenstedt (SvD) citerad ur Svensk filmografi 6 (s 311). 
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mjuka och mänskliga lekplatser. Men hans propåer möts bara av en 
mördande tystnad. När Harry så en dag trakasseras på bilparkeringen 
av ungdomsgänget slår honom en tanke, att leja ungdomarna för att 
mörda de byråkratiska stadsplanerarna. Gänget, vars föräldrar skildras 
som försoffade TV-missbrukare vilka inte bryr sig om vad deras barn 
egentligen har för sig, antar erbjudandet. Men våld föder våld. Den 
”idealistiske” Harry tappar greppet och blir själv, liksom övervakaren i 
491, ett offer för sina skyddslingar i deras besvikelse över bristen på 
bärkraftiga alternativ.  

 
 

1974-1981: Dominerande mödrar 
 

Det är många små pojkar som hårdnat och blivit bittra i svenska och nordiska 
barnfilmer under de senaste åren. Pojkar vars mödrar svikit dem på olika sätt; 
genom att förvärvsarbeta, dö eller förälska sig. Pojkar vars mödrar inte räckt 
till för dem. Dessa pojkar har klätt sig i svart läder och gått ner i tunnelbane-
tunnlarna för att hämnas. Eller också har de klätt sig i ett pansar av hat mot 
vuxenvärlden av hjälplös skräck för att själva en gång bli vuxna. Det som 
räddat pojkarna från att gå under har ofta varit någon manlig släkting eller 
auktoritet som i sista stund ryckt upp dem ur träsket eller ur dammen som de 
just tänkt dränka sig i. Så har jag själv i alla fall ofta tänkt när jag mött de 
misshandlade pojkarna och deras försumliga, groteska mödrar i film efter film. 

 
Så skriver Elisabeth Edlund (1986 s 39) vid Svenska Filminstitutet. 
Hennes reflexioner får en extra klangbotten när de läggs över de resul-
tat som psykologen Margot Bengtsson (1991a, 1991b) kom fram till i 
en studie över hur könsrollsmässig självförståelse utvecklats under 
efterkrigstiden. Om unga män (i högre utbildning) 1959 upplevde sina 
fäder som närvarande, ansvariga för deras fostran men också som 
stränga och bestraffande och därför ofta kom att uppleva modern som 
ett stöd när de försökte opponera sig, så uppfattar de vid 70-talet sina 
mödrar som alldeles för ”nära” och sina fäder som helt frånvarande 
eller uppslukade av sitt arbete: 

 
en aspekt som belyses tydligt av jämförelsen mellan 50-talet och 70-80-talen 
är den normativa förändringen från en på 50-talet dominerande ”auktoritär, 
patriarkalisk” familjetyp till en tillåtande familjetyp, där fadern antingen 
”försvunnit” och överlämnat normbildande och gränssättande till modern eller 
utvecklat en mer demokratisk fadersroll. Betydligt fler, både kvinnor 1977 och 
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män 1985, uppger att de tyckte att fadern ofta ägnade dem för liten tid i lägre 
åldrar än 1959.5 

Min egen studie visar visserligen att en markerad och uppgiven faders-
revolt manifesterade sig inom (populär)filmen redan vid ingången till 
50-talet. Men Bengtssons resultat från 70- och 80-talen överensstäm-
mer påtagligt med de föräldrabilder som under denna period dominerar 
på vita duken, fr a vad gäller de negativa aspekterna av ojämvikten 
mellan faderns respektive moderns inflytande under uppväxttiden. 
(Omsvängningen mot en mer demokratisk fadersroll slår förstås också 
igenom, exempelvis i Lasse Hallströms Jag är med barn, 1979.) 

Emblematisk för den typ av generationsmotiv som blir framträdan-
de i svensk film från mitten av 70-talet fram till början av 80-talet kan 
publik- och kritikersuccén Det sista äventyret (Jan Halldoff, 1974) 
sägas vara. Det är en film som pekar på en omsvängning från politiska 
till psykologiska förklaringsmodeller i allmänhet och till en betoning på 
förkvävande mödrars destruktiva påverkan i synnerhet. I centrum står 
en ung manlig och faderlös lärare, Jimmy, som i hemmet domineras av 
modern och även fästmön. ”Vad skulle pappa ha sagt...”, lyder en 
ständigt återkommande förebråelse från moderns sida. Efter att ha fått 
frisedel från värnplikten och dess mansvärld såsom varande något 
rubbad, får Jimmy ett arbete som lärarvikarie och försöker då göra sig 
kvitt beroendet genom att flytta hemifrån. Snart finner han sig 
inbegripen i en romans med en kvinnlig elev. När hon så plötsligt blir 
tillsammans med en jämnårig kille utlöser detta hos Jimmy en infantilt 
betonad separationsångest som strax leder in i en psykos. Filmen slutar 
med att han tas in på mentalsjukhus – där modern, till synes nöjd över 
att åter ha honom i sitt våld, kommer och besöker sin vid det här laget 
helt apatiske son.  

Trots att handlingen i Mackan (Birgitta Svensson, 1977) tilldrar sig 
i början av 60-talet är modersproblematiken mycket samtidsorienterad. 
Tillsammans med sin familj flyttar 14-åriga Margareta/ Mackan till en 
småstad, där hon snart börjar sällskapa med den starkt motor- och 
vapenintresserade Kenneth, 18 år, som lever ensam med sin styvmor 
men ger uttryck för stark saknad efter (sina) riktiga föräldrar. Kenneth 
är i grund och botten lika tragiskt osäker på sin mansroll som Jimmy i 
Det sista äventyret. 

Margaretas pryda mor åser med starkt ogillande sin dotters förhåll-
ande med Kenneth. ”Jag tycker inte om att du står och hänger på stan, 
           
5 Bengtsson (1991b s 151). Se även Bengtsson (1991a s 140, samt 1993). 
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det ser ju hemskt illa ut... Men Sven, säg något! Tänk att du aldrig kan 
hjälpa mig nån gång...!” Pappa Sven, undfallande: ”Ja, men Kerstin...” 
Sven, som egentligen bara är glad över att dottern är omsvärmad, gör i 
ett försök att blidka hustrun ett fegt utfall: ”Margareta, nu får du se till 
att uppföra dig ordentligt fortsättningsvis, ser du inte att mamma blir 
ledsen!” Denna bristande solidaritet från faderns sida gör förstås 
Margareta förtvivlad. Men hon antyds vara stark nog att stå emot 
modersterrorn och det obefintliga stödet från fadern.6 

I den första av Kay Pollaks tre filmer det närmaste decenniet, Elvis! 
Elvis! (1977), porträtteras en påtagligt narcissistiskt skadad mor, som 
på ett skrämmande obetänksamt sätt söker låsa fast sin sjuårige son, 
uppkallad efter moderns stora (ungdoms)kärlek Elvis Presley, i en 
symbiotisk bindning medelst en obarmhärtig känslomässig utpressning 
– ”Nu har Elvis gjort mamma ledsen... Så du vill ta död på mamma, 
då...?!” Från sin vänligt lågmälde men sorgligt svage och underordnan-
de pappa, som bara vill ha lugn och ro, har Elvis inte mycken hjälp att 
hämta – ”Gör nu som mamma säger...” Dock har Elvis – lyckligtvis – 
kontakt med två positiva fadersfigurer som bemöter honom med 
förståelse och respekt. Dels klasskamraten Anna-Rosas frånskilda 
pappa, som hennes mamma portförbjudit hemma hos dem (hos Anna-
Rosa bor även mormor och gammelmormor i ett veritabelt kvinno-
reservat!). Men framför allt har han sin morfar, som manar honom att 
stå på sig och inte ge efter för (kvinno)trycket. 

Denna positiva, äldre mansfigur, som pekar fram mot den sista per-
iodens strävan efter att återupprätta någon form av fadersauktoritet, är 
än mer framträdande som uppbyggande motvikt till en dominerande 
modersfigur i Jag är Maria (Karsten Wedel, 1979). Marias ensam-
stående mamma har problem med bostad och arbete, varför Maria 
skickas iväg till släktingar, det barnlösa paret Maj-Britt och Lennart. 
Där de bor finns en hunsad gammal enstöring, Jon, som Maria blir vän 
med och som visar sig vara en fantastisk konstnär. När den prudentligt 
religiösa Maj-Britt får höra detta blir hon starkt upprörd och förbjuder 
           
6 Mot slutet av 70-talet kom också ett par barnskildringar som starkt bröt mot tidi-
gare mönster inom genren genom att koppla generationsproblematiken till allt lägre 
åldrar (Norlin 1989 s 24f). Hit kan räknas den genre som då växte fram och som 
populärkulturforskaren Margareta Rönnberg (1986) benämnt ”Barngrotesken”, 
filmer som Marie-Louise De Geer Bergenstråhles Mamma pappa barn (1977) och 
Barnförbjudet (1979) och i vilka föräldrar och vuxna överlag framstår som 
fullständigt vedervärdiga, ständigt bråkande och intrigerande, alltid sättande sina 
egna behov först. 
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svartsjukt och förebrående Maria vidare umgänge med Jon – ”Där trivs 
du tydligen bra...”. Den snälle Lennart är mycket undfallande inför 
hustrun men gör i egenskap av tillfällig pappa vad han kan för Maria. 
Ur sin ägandes skobutik ger han henne ett par balettskor, inte utan 
ängslan – ”Vi säger ingenting till Maj-Britt om det här...”. Filmen 
slutar med att Maria flyr instängdheten och återvänder till modern – där 
hon stöter på en främmande man, mammas nya kille.  

Stortjuven (Ingegerd Hellner, 1979) handlar om taniga Aniarabar-
net Peter, 13 år, som bor med storebror och ensamstående, dubbelarbe-
tande mamma i en ödslig betongförort. Filmen skildrar Peters mono-
tona tillvaro, som mest går ut på att skolka och stjäla. Modern gör vad 
hon kan för att hålla ordning på Peter och hans bror, men hennes utsatta 
situation gör henne villrådig och nervös med häftiga kast från 
ömhetsbetygelser till oövertänkt skäll och missriktade, tafatta försök till 
gränsdragningar – ”Du ska inte försöka lura mig, förstår du det!”, 
samtidigt som hon själv inte kan ta till sig skolans uppgifter om Peters 
stölder – ”Inte min pojke...” Fadern, som antyds vara alkoholist, är 
portförbjuden i hemmet och när bröderna en kväll bestämmer sig för att 
ge sig ut och leta efter den far Peter aldrig mött, blir modern hysterisk 
och försöker handgripligen hindra dem. Peter träffar honom aldrig men 
genom olika, gestaltade fantasier framgår det att han längtar 
fruktansvärt efter en pappa, som han i sina drömmar gör till en 
klippfast hjälte och kamrat. 

Detsamma gör Reine i Kay Pollaks andra film, Barnens ö (1980), 
som även den genomsyras av negativa moders- och kvinnoporträtt. 
Reine, 11 år, ska iväg på kollo eftersom hans ensamstående mor måste 
jobba på annan ort. Detta visar sig dock vara en bluff från moderns sida 
för att kunna umgås med fästmannen, den osäkre Stig, vilken har avse-
värda problem med sin mansroll och kompensatoriskt söker sätta sig på 
Reine. Modern – men även styvfadern – sätter alltså sina egna 
känslomässiga behov före Reines. Reine far aldrig till kollo utan driver 
omkring i Stockholm och annorstädes, i en odyssée som präglas av 
ideliga besvikelser och tillkortakommanden. Inför andra pojkar och 
män gör han missriktade försök att blåsa upp sig och spela tuff, och en 
rad vuxna kvinnor både utnyttjar och förlöjligar honom. Allt detta 
söker han uppväga genom omnipotenta fantasier om att hans pappa är 
(det nyligen förolyckade) racerässet Ronnie Peterson. 

Stefan Jarl återkommer i Ett anständigt liv (1979) med en lägesrap-
port från Kentas och Stoffes värld, där en av många tragiska sekvenser 
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är när de beger sig ner i en kylig, anonym gravkällare för att ”hälsa” på 
Stoffes farsa, död p g a alkoholmissbruk. Man raljerar vilt för att hålla 
känslor av sorg och tomhet på avstånd. Stoffe själv, död av en överdos 
under inspelningen, ger i en egen sång uttryck åt förhoppningen att 
sonen Janne inte ska bli en ”samma skit som jag”. Men det finns också 
ett par fina ögonblick i filmen, där Stoffe och Kenta söker ta sitt ansvar 
som fäder och göra något positivt för sina söner. Som när Stoffe med 
familj besöker Skansen och när Kenta läser sagor för sonen Patric och 
försöker förmå honom att flytta till fosterhem på landet där det erbjuds 
en sundare livsmiljö än förortens.  

 
1982-1993: Faderns återkomst 
 
Om andra halvan av 70-talet präglades av alltför dominerande moders-
figurer, av svaga, undfallande fadersfigurer och av barn och ungdomar 
som uttryckte sorg och saknad över den bristande kontakten med eller 
gensvaret från sina fäder, kommer 80- och det tidiga 90-talet att känne-
tecknas av en vilja att återknyta kontakten med mer ”traditionellt” 
viljefasta och livgivande fäder. Det är filmer som inte bara förebrår 
fäderna deras tillkortakommanden, utan också söker förstå dem och 
bevekelsegrunderna för deras agerande. Detta motiv uttrycker tydligt 
vad också Margot Bengtsson kan notera i sin undersökning, att 
oppositionen på 50-talet från de unga männens sida gentemot faders-
auktoriteten på 80-talet ersatts av en opposition mot modern: ”Det är 
modern männen upplevt har ställt krav, satt gränser, lagt sig i och – 
framför allt i tonåren – gjort det alldeles för mycket”.7 

Betecknande nog är det den filmskapare som gick i täten för 40-
talets auktoritetsuppror, Ingmar Bergman, som anför sökandets stig. Ty 
ett centralt motiv i Fanny och Alexander (1983) är saknaden efter den 
solide fadern, vilken likt Hamlets fadersvålnad stundom uppenbarar sig 
inför Alexander för att trösta och vägleda (Steene 1988). I filmens 
centrum står en annan livsbejakande och närmast idealiserad faders-
gestalt, den mustige familjepatriarken i Jarl Kulles gestalt. 

Tiden efter 1982 blir annars, till följd av 80-talets genomgripande 
förändringar i medievärlden, den kanske mest turbulenta och kaotiska i 
hela den svenska filmhistorien (Furhammar 1991 s 349f). Inte minst 
biografnäringen kom att drabbas hårt av videorevolutionen. Om det 

           
7 Bengtsson (1991a s 141). Se även Bengtsson (1991b s 152). 
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under tidigare katastrofperioder, som när televisionen slog igenom i 
slutet av 50-talet, först och främst var den medelålders och äldre pu-
bliken som övergav biograferna, var det nu ungdomen som gav sig 
iväg. Detta lämnade mindre svängrum för nya, oprövade talanger och 
idéer. Så kan också 80-talet ses som den svenska filmens mest återhåll-
na och ängsligt sidoblickande decennium under hela efterkrigstiden. 
Kanske kan de yngres intresse för den starkt ungdomsorienterade vi-
deo- och kabelmarknadens utbud till viss del förklara den tendens som 
gör sig gällande under denna sista period, att många filmskapare väljer 
– eller ges utrymme – att rikta blicken mot föräldraskapets premisser 
och möjligheterna till en försoning generationerna emellan. 

I sin första spelfilm, G (som i Gemenskap, 1983), går Staffan Hil-
debrand med starkt nymoralistiskt patos till storms mot vad han anser 
vara en otillbörlig hållningslöshet från vuxengenerationens sida 
(Dahlén & Viklund 1992). Enligt Hildebrand är det hög tid att föräldra-
generationen (läs: männen) på nytt vågar börja ställa krav på ungdom-
arna, att de återerövrar en status som vägledande vuxenauktoriteter. I 
G, som skildrar tre tonårsgrabbar med olika problem, statueras ett upp-
byggligt exempel. När en av dem, den haschrökande Kim, söker jobb 
på en verkstad, kräver ägaren att han ska klippa håret och se ut som 
folk. Verkstadsägaren, spelad av gamle fängelsekunden, samhällsdebat-
tören och författaren Lasse Strömstedt, har blivit beryktad för den re-
plik han fäller efter flummarens invändningar mot vad han uppfattar 
som förmynderi och just nymoralism: ”En sak ska du ha klart för dig, 
grabben, min moral, den är mycket gammal!” Detta förefaller vara 
första gången en vuxen visar upp en gränssättande attityd gentemot 
Kim, som (naturligtvis) lever med sin frånskilda och självupptagna 
mor. Det är inte bara en allmän intresselöshet och handfallenhet hos de 
vuxna som Hildebrand attackerar i G. Han för också fram tanken att de 
unga är prisgivna åt en (gränslöst) destruktiv ungdomskultur. Lämnade 
åt sig själva och nöjesmarknaden, tycks Hildebrand mena, går ungdom-
en vilse och förstör sig själva – en inställning som också präglar Jan 
Troells film om ungdomarna bakom de s k Åmselemorden, Il Capitano 
(1991). 

En som – på helt privata bevekelsegrunder – försöker göra något åt 
de bristande kontaktytorna mellan generationerna är den judiske läkar-
en i Suzanne Ostens Tala! det är så mörkt (1993), när han tar sig an ett 
s k skinhead i en samtalsterapi. Skinnskallens hemförhållanden är usla, 
med en pappa som misshandlar honom och en naiv mamma som inte 
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vill förstå vad det är hennes son sysslar med. Det framgår att skinn-
skallens hat och terror mot invandrare, ”judar” och homosexuella inte 
är någonting annat än avledande projektioner av ett monumentalt 
självhat, ett i grunden sårat och oälskat barns sätt att ge uttryck åt 
rädsla och förträngda smärtor genom att i stället för att rikta vreden mot 
de skyldiga, föräldrarna, med förstärkt intensitet förskjuta skuldbe-
läggandet till ”avvikande” grupper. 

Ungdomligt självhat till följd av miserabla uppväxtförhållanden är 
temat också i Kay Pollaks tredje spelfilm Älska mig! (1985), som ger 
stort utrymme åt skildringen av fostermammans ihärdiga kamp för att 
tillgodose trasiga tonårsflickan Sussies behov av såväl kärlek och när-
het som gränser och förordningar. Sussie kommer från ett missbrukar-
hem. Modern låser henne ute och sin pappa har hon aldrig träffat. Men 
hon längtar så förtvivlat efter honom att hon med hans svårt tummade 
fotografi framför sig skär sig med rakblad. På försmådda barns vis 
förebrår Sussie sig själv för de svek hon utsatts för. Hennes bristande 
tilltro till vuxenvärlden kommer bl a till uttryck när hon i ett 
harmoniskt ögonblick i en simhall prövar gränserna genom ett erotiskt 
utspel mot fosterpappan, som dessvärre är för svag för att kunna motstå 
frestelsen. Ursinnig och förtvivlad drar hon sig undan och dunkar hans 
huvud mot omklädningsskåpet. Båda gråter över hans svek, hans 
misslyckande, att han inte lyckades vara den tillitsfulle pappa hon be-
höver men aldrig vågat tro kan finnas. 

Dock får Sussie liksom ovan nämnda Elvis och Maria kontakt med 
en äldre man ur farföräldrarnas generation som ingjuter henne livsmod. 
Andra motiv som känns igen från tidigare filmer är fostermoderns 
benägenhet att till sin egen tonårssons stora förtret vara honom alltför 
närgången – ”Du ska alltid kladda!!”… Därtill får vi åter stifta 
bekantskap med en socialassistent lika abnorm som sina kollegor i 491. 
Liksom Hildebrand och många svenska filmskapare före honom 
fastslår Pollak med emfas att vad urspårade ungdomar behöver är en 
fast hand från personligt engagerade föräldrafigurer, inte kringskurna 
myndighetsrepresentanters till intet förpliktigande låt gå-mentalitet. 

Tematiseringen av bristen på vuxenansvar återkommer Staffan Hil-
debrand till i Ingen kan älska som vi (1988) – liksom G en publik 
succé. Här handlar det om en ung stockholmstjej, Anneli, som lever 
med sin frånskilda mamma. Nu får hon för första gången på tio år ett 
livstecken från pappan, som vill att hon skall besöka honom uppe i den 
jämtländska glesbygden. Mamman spjärnar dock svartsjukt emot: hon 
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vill behålla sin dotter för sig själv. Men Anneli reser i alla fall. Dock 
visar sig pappan när allt kommer omkring vara alltför ryggradslös för 
att förmå restituera sin fadersroll. Trots pappans svek kan Anneli ändå 
vinna trygghet och lugn genom sitt förhållande med den rakryggade 
och känslige Johnny. Inte oväntat har Johnny en stabil förankring i en 
intakt familj, vilken fadern leder med fast hand. 

Bilden av en feg eller oengagerad fader går igen i en annan av 80-
talets ungdomsfilmsuccéer, PS - sista sommaren (Thomas Samuelsson, 
1988). De båda tonårsgrabbarna och kompisarna Matte och ”Kranken” 
kommer från splittrade hem. Matte lever tillsammans med sin ensam-
stående mor, Kranken med sin pappa, som bara undantagsvis skymtar 
till och inte bryr sig nämnvärt. Vid ett bad träffare de överklassflickan 
Lisa. Matte följer henne hem efter ett diskoteksbesök. På morgonen 
efter berättar hon om sig själv, att hon inte har någon kontakt med sina 
föräldrar. Hennes far är alltid ute och reser. Tillsammans far de tre till 
Gotland för att campa, och blir snart indragna i ett triangelförhållande. 
Äventyret ändar i att Kranken blir dödad av ett motorcykelgäng som bl 
a försökt våldta Lisa (Qvist 1988b s 60f). 

Något av en kulmen på periodens sökande efter hållbara, livgivan-
de kopplingar över generationsgränserna nås år 1992, då det produceras 
tre spelfilmer som med påtaglig samstämmighet och ett vemod som 
närmast för tankarna till Kvarteret Korpen (1963), utgör sorgearbeten 
över minnet av och saknaden efter barndomens fäder och uttrycker en 
längtan efter försoning med fadern (Hagman 1992). Det är filmer som 
föregås av alster som Mitt liv som hund (Lasse Hallström, 1985) och 
Pelle erövraren (Bille August, 1987). Mitt liv som hund handlar om 11-
årige Ingemar som bor i stadsvåning med labil storebror och kärleksfull 
men sjuklig och därför lynnig mor. Året är 1959. När modern blir 
sämre skickas Ingemar ut på landet. Där finner han en trofast vän och 
ett fullgott faderssubstitut i en godmodig morbror som ingjuter honom 
livsmod nog att komma över den trots allt älskade moderns död. I Pelle 
Erövraren ges ett porträtt av en far som är lika kuvad och materiellt 
fattig som rik i sin obetingade kärlek till sonen Pelle, vilken därigenom 
kan växa sig stark i själ och ande. 

Också i två självbiografiskt färgade filmer av Agneta Fagerström-
Olsson, Seppan (1987) och Hjälten (1989), skildras pappan som kär-
leksobjekt och som en positiv motvikt till en kallsinnig mamma. I 
Seppan är den lilla flickans kärlek oreserverad och de få stunderna 
tillsammans med den ofta frånvarande pappan (en chefsfigur av något 
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slag) präglas av lust och lycka. I Hjälten är det en könsmogen och flyg-
färdig ung dams mer komplicerade relation och (pubertala) bindningar 
till pappan som står i fokus, men även här finns stunder av djup, ordlös 
och ömsesidig tillgivenhet och bekräftelse dem emellan.  

Min store tjocke far (Kjell-Åke Andersson) är den av 1992 års tre 
filmer som kanske tydligast renodlar tendensen i den avslutande perio-
den. Det är 50-tal och vi möter 11-årige Osvald som hyser en obrottslig 
och stundom starkt idealiserad kärlek till en magnifik, men p g a 
alkoholproblem och notoriska kvinnoaffärer, också ångestfylld och 
oberäknelig far. Den i och för sig omtänksamma modern har Osvald ett 
mer ambivalent förhållande till, då hon inte tillgodoser hans behov av 
att få känna sig stor (”Min lilla unge...ge mamma en kram...”). Detta till 
skillnad från fadern, som då han är på det humöret relaterar till Osvald 
med kamratligt osentimental förtrolighet. Filmen är gjord efter Magnus 
Nilssons starkt självbiografiska manus. ”Hela mitt liv”, säger Nilsson 
angående skildringen av Osvald och hans far, ”har jag saknat farsans 
närvaro. Jag dyrkade honom och han var en gåta” (Marko 1992). 

I Söndagsbarn (1992) är det tre generationer mäns ihoptvinnade 
öden som kommer till uttryck, i det att regissören Daniel Bergman efter 
ett manus av fadern Ingmar skildrar dennes förhållande till sin far, 
vilken framstår som på en gång auktoritär, labil och – på äldre dar – 
ångerfull. Sonen Pu (läs: lille Ingmar) kan aldrig vara riktigt säker på 
sin fars kärlek. I tre insprängda scener skildras ett möte flera decennier 
senare mellan Pu och den nu döende fadern. Här antyder den vuxne Pu 
samma slags känslomässiga handikapp som hans far tidigare visat, men 
också en vilja att bryta mönstret. Det är symptomatiskt för denna 
sentida och mer förbehållslöst utlämnande skildring av söner som 
sörjer saknade fäder, att regissören säger sig vara inspirerad av 
psykoanalytikern Alice Millers teori om att  
 

det finns ett upprepningstvång som fortplantar sig mellan generationerna. Det 
onda (liksom givetvis det goda) går i cirklar, och gör man inget åt det, det vill 
säga blir medveten om det och går igenom smärtorna, kommer de dåliga 
mönstren att fortsätta upprepas i all oändlighet – det tror jag inte bara gäller 
manlighetens avigsidor [...] Den här historien är en postum kärleksförklaring 
till fadern Erik och indirekt till mig, sonen, eftersom det är jag som fått 
förvalta den. (Hagman 1992) 

 
Försoning mellan far och son är temat också i Dockpojken (1992). Ti-
den är sekelskiftet och platsen en enslig och torftig stuga vid en fjäll-
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kam. En pojke i 10-årsåldern hjälper sina fattiga föräldrar att framställa 
dockor till en uppköpare. Pappan är kärv och fåordig och snar att ta till 
fysiskt våld mot pojken när denne inte hörsammar hans förmaningar. 
Pojken rymmer och blir själv familjefar – dock en mycket kärleksfull 
sådan. I en leverans till sin leksaksaffär känner han en dag igen faderns 
dockor. Detta får honom att för första gången återvända till barndoms-
hemmet, där han möter sin far med en omfamning som innerligt 
besvaras. 

Filmens regissör Hilda Hellvig menar att hon fastande för berättel-
sen (liksom Pelle erövraren skriven av danske proletärförfattaren 
Martin Andersen Nexø) eftersom den ”ger både pojkens och pappans 
perspektiv” och att hon när hon först satte upp den på teaterscenen 
”aldrig tidigare sett så många gråtande män på en gång. Problematiken 
talar ju till dem både som fäder och söner. Jag tror de känner mans-
rollens otillräcklighet väldigt stark. Att sörja den är en bra början!” 
(Hagman 1992). (Dockpojken har för övrigt en hel del gemensamt med 
Älska mig! i det att pojkens mamma liksom fostermamman i Älska mig! 
besitter en mental styrka och vilja att skydda barnet från labila 
fadersgestalter.) 

Till dessa filmer kan vi även lägga den sista delen av Stefan Jarls 
filmtrilogi, Det sociala arvet (1993). Det visar sig här att Kentas och 
Stoffes söner undgått sina fäders öden att bli missbrukare. De arbetar 
och sköter sig. Det finns förvisso ett uppenbart avstånd mellan Kenta 
och Patric men den hantverksskicklige, låtskrivande och på sitt sätt 
stolte Kenta finns där i alla fall i bakgrunden. Särskild betoning lägger 
Stefan Jarl på det gamla modset och missbrukaren Jajjes rätt markanta 
uppryckning. Han har lagt drogerna på hyllan och lägger nu all sin själ 
och energi i umgänget med den dotter han så länge försummat och som 
vi nu, till Jajjes oförställda glädje och stolthet, får se ikläda sig den 
studentmössa man idag förvisso får till skänks – men ändå. Dottern 
själv, liksom Stoffes son uppvuxen hos fosterföräldrar, uttrycker stora 
insikter om sina bakgrundsförhållandens mekanismer och är, liksom 
Patric, fast besluten om att inte ge sig i våld åt samma (själv)destruk-
tiva livsmönster som fadersgenerationen. Generationstemat genomsyrar 
också Stefan Jarls första spelfilm, Goda människor (1990), som handlar 
om förhållandet mellan lille Viggo och hans pappa, och deras försök att 
nå varandra. 
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Konklusion 
 
Folklivsforskaren Lissie Åström (1990 s 296) menar att det idag, i vad 
vi kan kalla det postmoderna samhället, skett en återkoppling till det 
förindustriella samhället i det att fadern nu som då i viss mening är 
integrerad – i meningen medagerande och delaktig – i barnens vardag. 
Detta till följd av bl a omvandlingen av könens inbördes relationer på 
såväl det offentliga som familjära planet. Skillnaden är att banden 
mellan fäder och barn inte som under den förmoderna tiden bestäms av 
auktoritära påbud – av ”husbondens oinskränkta makt” – utan tvärtom 
präglas av öppenhet. Det finns en vilja till ömsesidig bekräftelse, en 
längtan efter innerliga relationer byggd på ömsesidig förståelse och 
erkänsla – en frukt inte minst av den sociokulturella friställning som i 
psykodynamisk bemärkelse fört med sig att traditionella, rigida 
överjagsstrukturer eroderat och skapat utrymme för en ökad empatisk 
inlevelseförmåga.8 

En liknande cirkelrörelse – ”tillbaka vid utgångspunkten” eller var-
för inte ”tillbaka till framtiden” – kan sägas prägla skildringen av gene-
rationsproblematiken i svensk film. Ty i viss mening kan vi sägas vara 
tillbaka vid tiden före 1940- och 50-talets desillusionerade framställ-
ningar av en irreversibel, oöverkomlig klyfta mellan gammal och ung. 
Skillnaden är att det på 30-talet var de vuxna som med ålderns, sed-
vänjans eller den patriarkala maktstrukturens obestridliga förstegsrätt 
lotsade de unga in i ett vuxen- och samhällsliv präglat av ett accept-
erande av traditionella könsroller och åldershierarkier. Idag är det i 
mycket det omvända som gäller: det manifesteras en vilja eller längtan 
från den yngre generationens sida att återuppta kontakten och därmed 
(den historiska) kontinuiteten över generationsgränserna.9 

Den oerhört svartsynta Sökarna (Daniel Fridell-Holmsten & Peer 
Cartriers, 1993) kan tyckas gå på tvärs mot denna tendens. Här finns 
inte en enda representant för föräldragenerationen som inte är en 
komplett fjant, nolla eller idiot och som sådan inte värd annat än löje 
och förakt. Vad som skildras är inte ett samhälle, utan en på samma 
gång fullständigt abstrakt och groteskt fysisk värld, där alla är slav 
under ett gränslöst, narcissistiskt begär att hävda sig själva på andras 
           
8 Jfr Ziehe (1986) och Fornäs (1991 s 12ff). 
9 För en jämförelse med det sätt på vilket generationstematiken behandlats i den 
mer omskrivande amerikanska populärfilmen, se Sjögren (1989), Dahlén (1989, 
1990a, 1990b) samt Dahlén m fl (1993). 
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bekostnad, att hålla tomhetskänslorna stången genom att via våld, sex 
och droger producera allt starkare upplevelsekickar och där det råder 
ett permanent krigstillstånd mellan olika ungdomskulturella falanger, 
mellan de unga och föräldragenerationen, inom de vuxnas egna led och 
mellan killar och tjejer. Någon form av sammanhållning, trygghet eller 
tillit står, i bästa fall, bara att finna inom ramen för de symbiotiska, rent 
självbespeglande bindningar och identitetsbekräftelser som en mycket 
snäv och rigid kamratkrets erbjuder – innan drogmissbruket och girig-
heten gör sitt intrång även där.  

Men denna totala utarmning av trygghetsskapande och livgivande 
mänskliga relationer, denna fundamentala avsaknad av överjagsspärrar 
mot pubertala och narcissistiska självhävdelsebegär och allmaktsfan-
tasier, här manifesterat genom ett på ytan tufft, men i grund och botten 
sorgligt infantilt machoideal, kan också ses som en effekt av bristen på 
gränssättande fäder och just därför en mer eller mindre latent faders-
längtan; en längtan efter fäder eller auktoriteter att kunna göra uppror 
mot och därigenom erfara samhällets gränser och införliva dess normer 
och värdesystem. 

Så menar exempelvis ungdomshistorikern John R Gillis (1993) att 
det som t ex Åström tolkar som ett ökat ansvarstagande från männens 
sida till viss del är en chimär, faderns identitet fortfarande är osäker och 
den nya emfasen på att vara en bra pappa egentligen bara lägger mer 
tyngd på definitionen av fadern som försörjare:  

 
Den nya bilden av far som konsument har trängt ut den gamla av tönten i hus-
hållet men det ändrar inte i grunden den relation som fadern har till sina barn. 
När det antyds att ett gott faderskap består av fler presenter och fler 
semesterdagar återspeglar det bara det marknadstänkande som genomsyrar alla 
sidor av det moderna livet, inklusive familjerelationerna. [...] På 1980-talet har 
familjerestauranger och familjesemesterparadis vuxit som svampar ur jorden, 
och nu när barnens födelsedagar firas på MacDonalds i stället för hemma 
kretsar familjelivet mer och mer kring att köpa saker och ting. Faderskapet har 
blivit en del av konsumtionsekonomin [...]. (Gillis 1993 s 16) 

 
Mot denna utarmning av mansrollen och fadersidentiteten vill poeten 
och mytforskaren Robert Bly (1991) se ett återupprättande av manlig 
stolthet och en återkoppling till manliga dygder och förpliktelser, bestå-
ende inte minst i att ta vara på sina barn och övervara deras skolning in 
i vuxenlivet, så att detta inte helt överlåtes åt den amerikanska populär-
kulturen.  
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Söner och döttrar i USA lider fortfarande av ”för litet fader” och det kommer 
antagligen inte att bli bättre. [...] Det är viktigt att kunna säga ordet manlig 
utan att tro att vi använder ett ord liktydigt med könsförtryck. [...] Några 
skäms över det historiskt förflutna, över det förtryckande patriarkatet, 
vanvettiga krig, sedan länge påtvingad stränghet. Män som har sett sina fäder 
misslyckas med att vara sanna mot det maskulina och dess värdeskalor vill inte 
vara män. Men de är män. Jag tror att det i detta århundrade och vid denna 
tidpunkt är viktigt att understryka att den treprocentiga [genetiska] skillnad 
som gör en person till man och samtidigt inte förlora ur sikte de nittiosju 
procent som män och kvinnor har gemensamt. (Bly 1991 s 29, 156f, 290) 

 
Bly dyker upp med sin livsfilosofi i den svenska dokumentärfilmen 
Fäder, söner & älskare (Staffan Lindqvist & Per Strandberg, 1991), 
där fyra yngre män berättar om spruckna förhållanden, frånvarande 
fäder och rädslan att förlora kontakten med sina barn.  

Blys tankar kring goda, vägledande men också gränssättande fäders 
oskattbara värde tycks mig värda att beakta. I välvilligt bejakande av 
ungdomars egna kulturformer och kreativa symboliska (identitets)ar-
bete med nöjesindustrins produkter som råmaterial tenderar ung-
domskulturforskare stundom att negligera dels de negativa verkning-
arna av det tonårsinriktade underhållningsutbud vars enda rättesnöre är 
att smeka sin publik medhårs och idealisera ungdomstiden i kontrast till 
ett i bästa fall tråkigt och innehållslöst vuxenliv, dels det subjektiva 
lidande som livsvärldens förtvinande och de sociala nätverkens sam-
manbrott medför: svårigheten att på ett ”naturligt” sätt införlivas i en 
trygghetsskapande och identitetsbekräftande vuxenvärld. 

Detta leder sammantaget i värsta fall till självuppfyllande profetior 
i form av ett kategoriskt förkastande av allt vad föräldrakultur och vux-
enansvar heter. Det kan således behövas en förnyad syn på ungdomars 
integrering i – och inte bara förment frigörande segregation från – 
vuxenvärlden, en viss problematisering av vad psykiatrikern Jan 
Ramström (1991 s 59, 68, 156) kallat ungdomskulturforskningens 
”radikala optimism” och som han menar leder till en ”generell under-
skattning av den betydelse interaktionen mellan tonåringar och vuxna 
har, och den psykologiska innebörden i denna interaktion”. Det antyder 
inte minst de sentida filmer som på olika sätt, öppet eller latent, åda-
galägger en stark längtan efter förnyad kontakt med och ökad vägled-
ning från auktoritativa – inte auktoritära – fadersfigurer. 
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Ove Sernhede 

Svart musik och  
vit adolescens 
Oidipal rivalitet, fadersfrånvaro och maskulinitet 
 
 
 
 
 
Sedan en tid tillbaka har man kunnat iaktta märkliga fenomen på 
gatorna i New York, London och Amsterdam. Nu kan man se samma 
företeelse på fritidsgårdarna i Göteborgs förorter och på stan i 
Stockholm. Det handlar om det som i USA och England kallas ”wig-
gers”, unga vita grabbar som klär sig som, går som och talar som svarta 
afro-amerikaner.1 Fenomenet är egentligen inte nytt. Ända sedan 
jazzens expansion under tiden efter första världskriget har unga vita 
män för att vara ”hip” knutit an till olika element i den svarta kulturen. 
Tidigare utgjordes dessa ”vita negrer” av relativt små och esoteriska 
subkulturer. Med hiphopkulturen är denna exklusivitet bruten.  

Med rap-musiken har det växt fram en hel sub-klass av vita grupper 
som inte bara gör svart musik och försöker efterlikna svarta utan t o m 
ser sig som svarta och också av andra vill bli betraktade som svarta. 3rd 
Bass, House of Pain och Beastie Boys är exempel på några sådana rap-
grupper.2 De fem New York-grabbarna i Young Black Teenagers, som 
varken är svarta eller tonåringar, utgör kanske det mest extrema 
exemplet. De har gjort sig kända som proklamatoriska anti-rasister. 
Genom att göra låtar med titlar som ”I’m proud to be black” och genom 
att hävda att ”blackness is a state of mind”, d v s att svarthet inte i 
första hand har med hudfärg att göra, dekonstruerar de givna före-
ställningar och griper på ett handfast sätt in i den akademiska diskus-

           
1 En ”wigger” (d v s ”white nigger”) är alltså en sorts ”wanna-be”. Om detta som 
aktuellt kulturfenomen i USA se t ex Ledbetter (1992).  
2 Punken kan också visa upp en liknande direkt och öppen identifikation med det 
svarta. Ett svenskt exempel är gruppen Stockholms Negrer som bl a givit ut singeln 
”Jag är en vit neger”. För en introducerande läsning om ungdomskultur och det 
Andra, se Fornäs (1992). 
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sion som länge hävdat att kategorier som ras och etnisk identitet är 
sociala konstruktioner.3  

Även i Sverige finns det vita grupper som identifierar sig med det 
svarta Amerikas politiska kamp eller kanaliserar sin egen frustration 
och bristande framtidstro genom afro-amerikanska stiluttrycks aggres-
siva avvisande av all frihetsinskränkning och repressiv överhet, ofta i 
kombination med föreställningar om svart maskulinitet som ”cool” och 
”hard”. Med hjälp av identifikationen med dagens svarta ghetto-kultur 
kan man göra motstånd mot den dominerande vita medelklasskulturens 
mansideal och prestationssträvanden.  

 
 

Svart kultur som det Andra 
 
Nu är inte den svarta kulturens inflytande på vit kultur en 1900-tals- 
företeelse, som man kanske skulle kunna tro. Dess historia går långt 
tillbaka i tiden.4 Det är dock först med tiden efter andra världskriget, 
kulturindustrins expansion och den för det moderna samhället karakte-
ristiska ungdomstidens framväxt, som svarta, storstadsbundna kultur-
former får ett bredare genomslag hos vita ungdomar. Historien om hur 
vita, ungdomliga subkulturer lånat och tagit över element från svart 
kultur är väl dokumenterad och ska inte återges här.5  

Svart kultur är inte heller det enda exemplet på vitas fascination 
inför det Andra. En motsvarande ”exotism” kan spåras i intresset för 
exempelvis indiankultur eller Orienten.6 Tidigare företräddes denna 
fascination av vita som uppsökte, studerade och levde i olika ”främ-

           
3 ”Black is essentially a political and culturally constructed category” skriver t ex 
den engelske sociologen Stuart Hall (1992b s 254). 
4 Chapple & Garofalo (1980) visar att Europa redan på medeltiden påverkades av 
afrikansk dans och musik. Genom slaveriet på den nordamerikanska kontinenten 
och de karibiska öarna kan man redan på 1700-talet i de vita frikyrkornas musik 
skönja tydliga influenser från svart musik; se t ex Harding (1991) eller Van der 
Merwe (1989). Under 1800-talet når den afro-amerikanska musiken Europa. ”In 
1866 a black minstrel troup visited London, and the local streetsingers began to 
blacken their faces; English music-hall stars were soon crossing the Atlantic to 
popularize black-inspired American songs with white audiences”, skriver t ex 
Jefferson (1973 s 42).  
5 Se Hebdige (1979), Chambers (1976, 1985, 1986), Gilroy (1987), Hewitt (1986) 
och Jones (1988). För en inventering av forskningsfältet se Sernhede (1994).  
6 Se t ex Said (1978/1993). 
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mande miljöer”. Med framväxten av det moderna samhällets globala 
massmediala flöden, migration o s v kan detta möte nu också ske på 
hemmaplan. Gemensamt för alla dessa yttringar är att vita i en position 
av överläge identifierar sig med en annan, ofta marginaliserad, ras eller 
kultur. Denna artikel begränsar sig till att behandla vissa apekter av 
unga vita mäns fascination för den svarte mannen och svart kultur ur 
detta perspektiv. 

Den kultursociologiskt orienterade forskning som försöker förstå 
och förklara den dragningskraft som svart kultur utövat och fortfarande 
utövar på vit ungdom har pekat på identitetsarbetets förändrade villkor 
i det moderna samhället. Som en följd av att sociala villkor och 
kulturella orienteringsmönster befunnit sig i ständig och accelererad 
omvandling har det inte på samma sätt som tidigare varit självklart eller 
möjligt för de uppväxande generationerna att identifiera sig med sina 
föräldrar eller att överta deras kultur. Ett av det moderna samhällets 
mest påtagliga kännetecken har just varit de skarvar och motsättningar 
som uppstått mellan generationerna. Kategorin ”ungdom” har också 
under tiden efter det andra världskriget i det närmaste kommit att ses 
som synonym med social förändring.  

Ungdomskulturerna har både uttalat och symboliskt utmanat de do-
minerande livsmönstren, och där har den svarta kulturen representerat 
en lockande ”otherness” på estetikens, politikens och sexualitetens om-
råden. Dessutom har den på ett mer direkt plan via musik, dans, kläder, 
språkliga jargonger och umgängesformer tillhandahållit symboliska 
uttryck som blivit till utgångspunkt och råmaterial för skapandet av 
subkulturer och identiteter hos grupper av i första hand unga vita män.  

Musiken har intagit en särställning för västvärldens ungdom – den 
har varit och är alltjämt axeln runt vilken de moderna ungdomskultu-
rerna roterar.7 Gång efter annan har den afro-amerikanska musikens 
energi och direkthet, dess sensualism och förmåga att involvera, dess 
vokala tekniker och dess expressiva scenframträdanden fungerat som 
inspiration för vita ungdomar när de skapat egna musikaliska stilar. 

Men den afro-amerikanska musiken har inte bara varit betydelsefull 
för ungdomliga subkulturer utan också utgjort en viktig grund för den 
breda populärmusik som under detta sekel dominerat dansgolven i 
USA och Västeuropa. Genom sin rytmiska vitalitet och expressivitet 
           
7 I andra sammanhang har jag – på egen hand eller tillsammans med Johan Fornäs 
och Ulf Lindberg – diskuterat tänkbara förklaringar till moderna ungdomars uppta-
genhet av rock; se Sernhede (1984), Fornäs m fl (1988) samt Fornäs (1991). 
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har den svarta musiken revolutionerat dansen och därmed bidragit till 
att förändra vårt förhållande till kroppen och sexualiteten. Kanske kan 
man rentav hävda att den traditionella, borgerliga kulturens hegemoni 
undergrävts genom att svart kultur på detta sätt införlivats i den 
moderna vardagskulturen. 

Det ligger nära till hands att hävda att europeisk musik återspeglar 
den dualism mellan kropp och själ som på alla områden haft ett stort 
genomslag i den västerländska kulturen, och sedan som dess motpol 
ställa den afro-amerikanska musiken, som då – med delar av sitt rotsys-
tem på den afrikanska kontinenten – skulle stå för kroppslighet, spon-
tanitet och emotionell direkthet. Även om det finns stora skillnader 
mellan afrikanska och europeiska musiktraditioner är det ändå en 
förenkling att se dem som absoluta motsatspar. Uppfattningen om den 
afrikanska musiken som mer naturlig och kroppslig kan ses som en 
representation för den motsättning mellan det civiliserade och det vilda 
som varit en del av den eurocentriska diskurs där allt icke-europeiskt 
betraktats som primitivt men samtidigt omgivits av ett romantiskt 
skimmer. Sander L Gilman (1982) visar t ex hur västerländska före-
ställningar om ras och estetiska uttryck gestaltades i upplysningsfi-
losofernas diskussioner. Där relaterades kroppslig expressivitet med 
den svarta rasen och tankens vägar med den vita. Den praxis som olika 
grupper av ungdomar utvecklat via musiken för att kritisera och 
distansera sig till den västerländska livsformen har också tagit sin 
utgångspunkt i dessa föreställningar.8  
           
8 Den ibland strikta polariseringen mellan afrikansk och europeisk musik som vissa 
författare – t ex Jahn (1960), Walton (1972), Sundin (1988) och Shepherd (1991) – 
uttrycker är problematisk då den inte sällan rymmer drag av etnocentriska projek-
tioner och exotism. Andra, t ex Storm-Roberts (1972) eller van der Merwe (1989), 
visar på att det redan innan vår tideräkning funnits kontakt och utbyte mellan 
europeisk, arabisk och afrikansk musik. Det finns således även parallella 
utvecklingslinjer och likheter i de båda kontinenternas musik. Afrika är också en 
väldig kontinent och det som gäller för den västafrikanska trummusik som oftast 
ligger till grund för kategoriseringen av afrikansk musik gäller inte för Afrika i dess 
helhet. På samma sätt förhåller det sig med europeisk musik: den är inte som helhet 
kroppsfientlig eller genomrationaliserad. Det finns därför anledning att vara 
skeptisk till den strikta polarisering mellan europeisk och afrikansk musik som ofta 
görs. Kanske ska denna dikotomisering ses som ett exempel på den diskursiva 
strategi som reducerar skillnader till dualiteter. Den exotism som här uttrycks 
handlar om en längtan hos människan i det moderna industrisamhället att upprätta 
kontakt med och hämta kraft ur närvaron av en, i detta fall svart, ursprunglig essens 
som står i motsättning till den vita, överciviliserade kulturen – en essens som utgör 
dess ”Andra”. Det är viktigt att komma ihåg att den afrikanska musiken har sin 

398 



SVART MUSIK OCH VIT ADOLESCENS 

En viktig orsak till rockmusikens genomslagskraft är att den ut-
vecklat en förmåga att föra samman livsområden som splittrats upp i 
den moderna vardagen. Denna egenskap har hämtats från de intima re-
lationerna med afro-amerikansk musik. Denna sida hos rock och afro-
amerikansk musik går hand i hand med de båda musikstilarnas ka-
pacitet att i sitt, åtminstone för traditionella västerländska öron, råa och 
orena musikaliska språk (vilket konnoterar dissonans och icke-an-
passning) ge uttryck för såväl smärta som lust och uppror. Alla dessa 
faktorer är viktiga att ta hänsyn till om man vill förstå den svarta 
musikens fascinationskraft på unga vita vilkas ”vantrivsel i kulturen” 
riktat sig mot detta samhälles instrumentella rationalitet. 

Andra författare har påvisat en parallellitet mellan de svarta sub-
kulturerna i främst USA och olika grupper av ungdomar i Västeuropas 
storstäder, inte minst när det gäller musikens funktion. Rockmusiken 
har liksom den svarta musiken utvecklats i sammanhang där människor 
befunnit sig i en konfliktladdad och spänningsfylld verklighet. Livs-
villkoren i det svarta ghettot och för västeuropeisk storstadsungdom är 
inte direkt jämförbara, men på ett symboliskt plan har identifikationen 
med de före detta slavarna och det musikaliska språk de utvecklat 
under århundraden av underordning och diskriminering förmått gestalta 
en känsla av utanförskap och alienation som också många vita ung-
domar upplevt och fortfarande upplever inför den dominerande 
kulturen i det högt utvecklade industrisamhället. De svarta musikkul-
turerna har kommit att representera vad Iain Chambers betecknar som 
”a strategy for living”.9  

           
grammatik och sina regelsystem och att det vi utifrån vår horisont läser in som 
spontanitet, improvisation och fritt uttryck av subjektivitet o s v inte alltid finns där 
på det sätt vi föreställer oss. Improvisation i afro-amerikansk och i afrikansk musik 
är inte heller samma sak. Det är viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan 
europeisk och afrikansk musik och att poängtera den afro-amerikanska musikens 
rötter i Afrika. Men samtidigt måste det påpekas att de specifika drag som afro-
amerikansk musik uppvisar inte enbart kan reduceras till dess kontakt med de 
afrikanska rötter, som ibland tycks göra den till en representation för en ursprung-
lig, mänsklig essens. 
9 Chambers (1976) intresserar sig för politiska övertoner och potentialer i denna pa-
rallellitet. Gilroy (1987) menar att all svart musik bärs upp av tre specifika 
diskurser som jag menar haft och alltjämt har betydelse för dess förmåga att 
fascinera unga vita. Först finns en ”critique of productivism” som har sin rot i 
erfarenheterna från slaveriet och som innebär en kritik av lönearbetet och en 
uppvärdering av sexualiteten. För det andra, hävdar Gilroy ”a plea for the 
disassociation of law from domination”, d v s ett ifrågasättande av auktoriteter och 
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Det är också uppenbart att en kultur som så öppet och direkt tema-
tiserar frågor om kön, sexualitet och erotik framstår som intressant för 
ungdomar som befinner sig mitt uppe i adolescensens arbete med att 
utpröva sexuell identitet och hitta vuxna könsroller.  

 
 

Den ädle vilden och den våldsamme hämnaren 
 
Det ”vita samhällets” föreställningar om den svarte mannen är ett 
centralt tema i detta sammanhang. Till skillnad från situationen i USA 
och England, som den mesta litteraturen på området handlar om, har 
svenska ungdomar endast i begränsad omfattning möjlighet att upprätta 
direkt kontakt med svart kultur. Likafullt representerar den en lockelse 
och ett hot i kraft av de föreställningar som sedan upplysningstiden 
varit en integrerad del av den västerländska människans relation till det 
exotiska och vilda. De unga svenska ”wiggers” jag har kontakt med har 
endast en ”fantom-relation” till de afro-amerikanska musikkulturer de 
älskar och identifierar sig med. Deras föreställningar och bilder av 
dessa kulturer är främst förmedlade av medierna och kulturindustrin. 
Kanske är det just detta som gjort det möjligt för dem att odla så ohöljt 
romantiska bilder av den svarte mannen och ghettot. Det är inte svårt 
att se att deras idealiseringar är projektioner av egna begär, drömmar, 
önskningar och behov. Det svarta representerar ofta en motpol till deras 
egen osäkerhet och deras eget sökande, framför allt inom det spektrum 
av frågor som rör innebörden av att vara man i vår moderna kultur. 

I de västerländska samhällena har det sedan lång tid tillbaka funnits 
en ambivalent hållning till det som betraktats som ”främmande”, icke-
europeiskt.10 Den svarte mannen har för vita varit en symbol för den 
mänskliga naturens mörkare sidor, för ondska, brutalitet – han har setts 
som primitiv och lågt stående. Men han har också symboliskt laddats 
med egenskaper som spontanitet, kroppslighet och sorglöshet – och 
därmed kommit att symbolisera såväl barnet inom oss som sinnlighet 
och njutning. Denna dubbelhet kom under förra seklet på olika sätt till 
uttryck i uppslitande motsättningar och diskussioner om slaveriet i 

           
ett pläderande för ”frihet”. För det tredje ”a belief in the importance of history”, 
vilket kommer till uttryck genom att man alltid är medveten om potentialerna i att 
känna sina ”roots” och det ”historiska ansvar” detta för med sig.  
10 För en diskussion om ”the west and the rest”, se Hall (1992a), Gilman (1992) el-
ler Jonsson (1993). 
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Nordamerika (Thorslev 1972). En del av motståndarna till slaveriet 
menade t ex att när det vita samhället våldförde sig på de svarta var det 
på ett symboliskt plan ett uttryck för den civiliserade människans kamp 
med sig själv. Slaveriets bojor var en symbol för civilisationens 
tyglande av naturens vildhet och för förnuftets repression av spontana 
och passionerade känslor. Utifrån detta perspektiv kan man kanske 
också hävda att den utbredda rädslan för slavuppror som fanns i 
Nordamerika under förra seklet, och som idag lever kvar i skräcken för 
det svarta ghettot, har en resonansbotten i rädslan för att individens 
tyglade och bortträngda begär skulle nå fram till det medvetna jaget 
och desavuera all identitet och kultur. 

”Just as masculinity always constructs femininity as double – si-
multaneously Madonna and Whore – so racism constructs the black 
subject: noble savage and violent avenger” (Hall 1992b s 256). Det 
mest tydliga området för denna ambivalens tycks vara attityder till sex-
ualitet. Framför allt har den svarte mannen associerats med de akti-
viteter som det åtminstone tidigare så sexuellt repressiva västerländska 
samhället tvingade sina medlemmar att hålla tillbaka.11 

Den vita rasismen har en av sina grunder i att vita spjälkat av och 
projicerat element tillhörande dem själva på den svarta befolkningen. 
De svarta har fått bära det som inte är rumsrent, det som samhället och 
kulturen tabubelagt och betecknat som farligt, hotande och förbjudet. 
Men dessa avspjälkade delar av det vita psyket, framför allt sex-
ualiteten, är samtidigt de element eller dimensioner som gör livet 
spännande, rikt och levande. Dessa projektioner kommer därför att ut-
göra grunden för en i första hand omedveten avund: de svarta har 
tillgång till något som de vita saknar. Det avspjälkade och på de svarta 
projicerade blir objektet för ett begär som måste attackeras och för-
störas. Lynchningen är med sina sexuellt ritualiserade övertoner det 
grymmaste exemplet på denna avund.12 Avund är ett högst ambivalent 

           
11 Se t ex Hernton (1969 s 100) som menar att den vite mannen ”sexually wants to 
be a Negro. He wants to enjoy the unbounded sexual behavior that he images Neg-
roes enjoy”. 
12 Orsaken till att svarta män lynchades var i de flesta fall att de blev beskyllda för 
att ha sexuellt umgänge med en vit kvinna. Men det kunde räcka med att de hade 
tilltalat, visslat efter eller försökt närma sig en vit kvinna. Redan Gunnar Myrdal 
(1942/1962) framhöll att de vitas rasförtryck hade en mycket stark sexuell 
komponent. I lynchningarna, som var vanliga i sydstaterna under slutet av 1800-
talet och första halvan av 1900-talet, utsattes den svarte mannen nästan alltid för en 
rituell kastrering. Enligt Myrdal visar detta att det rådde ett nära samband mellan 
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komplex av känslor; här finns ett begär att besitta vissa hos den Andre 
eftertraktade egenskaper samtidigt som den Andre måste förgöras 
eftersom han representerar det man själv upplever sig sakna.  

Det tycks som om kraftfältet mellan attraktion och bortstötning är 
grundad i en ambivalens där förhållandet till den egna kroppen och 
sexualiteten är avgörande. Det finns ett samband mellan behovet att 
härbärgera och styra den egna sexualiteten och önskan att kontrollera 
den Andre och hans sexualitet.13 Sexualiteten blir därigenom en avgö-
rande markör för vad som är ”otherness” och hur detta främmande är 
konstituerat. Komplexiteten i den vita rasismen kan inte greppas utan 
förståelse av den ångest och ambivalens som vita män utvecklar inför 
sin egen sexualitet. 

Nu är denna främlingsrädsla, med sina mest extrema uttryck i 
lynchning och kastration, inte det enda möjliga förhållningssättet. 
Mellan denna position och dess extrema motsats – att identifiera sig 
med det främmande och för kulturen så hotfulla – återfinns naturligtvis 
ett flertal tänkbara förhållningssätt. Att bli en vit neger kan alltså inte i 
alla lägen enbart ses som en strategi för individuering eller ett sätt att 
markera distans och kritik i förhållande till den dominerande kulturen. 
Det kan också vara uttryck för ett kontrafobiskt förhållningssätt. Den 
devota idealiseringen av den svarta kulturen och den svarte mannen har 
sin psykologiska grund i samma ras- och kulturstereotypier som den 
vita rasismen, men här är förtecknen omvända. ”The man who adores 
the Negro is as sick as the man who abominates him” (Fanon 
1952/1967 s 10).14 

           
lynchning och en repressiv sexualmoral. ”Repressed sexuality, white male 
domination and violence are so closely interwoven here that they merge with one 
another”, skriver Pieterse (1992 s 177) om lynchningarna i de amerikanska syd-
staterna. För en utförlig diskussion om de psykologiska dimensionerna av den vita 
rasismen, se Kovel (1970). Jämför också Kristeva (1980/1992 och 1988/1991) om 
det frånstötande och tabubelagda som ”abjekt” och vår rädsla för den Andre som 
ett främlingskap inför bortträngda och oönskade aspekter av oss själva, vilka 
projiceras ut på grupper eller individer som är uteslutna ur den sociala 
gemenskapen. 
13 ”The white man’s burden thus becomes his sexuality and its control, and it is this 
which is transferred into the need to control the sexuality of the Other” (Gilman 
1992 s 194).  
14 Xenofobi och exotism har båda sin psykogenes i den tidiga barndomen: xenofo-
bin i de tidigaste splittringsmekanismerna och exotismen i en senare fas i individu-
ationsarbetet då fadern som representant för en tredje kraft kommer att förknippas 
med hopp och fantasier om räddning ut ur beroendet av modern.  

402 



SVART MUSIK OCH VIT ADOLESCENS 

 
Fyra perioder, fyra positioner 
 
Att svart kultur haft ett starkt inflytande på modern västerländsk ung-
doms- och populärkultur är ett odiskutabelt faktum. Det finns en rad 
möjliga ingångar för att utreda detta förhållande. Denna text tar sin 
utgångspunkt i en psykoanalytiskt inspirerad kulturförståelse där indi-
viders begär och behov ses som historiskt föränderliga och dessutom 
alltid i ett spänningsförhållande till en lika föränderlig samhällelig rea-
litet. I fokus står här hur unga vita mäns fascination inför svart kultur 
har förändrats från hot-jazz till hiphop, och vilka förändrade sam-
hälleliga betingelser för adolescensens identitetsarbete som kan avläsas 
ur denna historia. Jag fokuserar framställningen på de grupper av 
”wiggers” som under olika tidsperioder utvecklat en mer eller mindre 
total identifikation med svarta subkulturer. Dessa grupper har aldrig 
varit numerärt omfattande men är ändå betydelsefulla då de i vissa 
avseenden fungerat som ungdomskulturernas avantgarde. De kan trots 
sin numerära litenhet säga något om de tendenser och villkor som 
gäller för bredare lager av unga män i deras samtid. 

Som t ex Paul Gilroy (1987) hävdat är det viktigt att se kontinuite-
ten och de inre sambanden av motstånd mellan de olika svarta musik-
kulturerna. LeRoi Jones (1969) talar om ”the changing same”: oavsett 
om de kommer från USA eller de karibiska öarna är alla de afro-
amerikanska musikstilarna uttryck för och svar på ett förtryck som, 
även om de historiska formerna förändrats, i grunden ändå är oföränd-
rat. Trots denna viktiga kontinuitet i motståndsdimensionen vill jag 
dock hävda att det är viktigt med en periodisering och en differenti-
ering av de olika musikkulturernas specifika egenskaper, för att kunna 
diskutera hur och varför de förmår gripa in vid just vissa bestämda tid-
punkter. Min avsikt är att sätta in musiken i ett vidare brukssam-
manhang och även uppmärksamma betydelsen av de musicerande per-
sonerna, som ofta blir idoler och får viktiga funktioner som projek-
tions- och övergångsobjekt för ungdomar i adolescensen. Jag kommer 
inte att ägna mig åt musikanalyser utan använder de olika genrerna som 
inkörsportar till de kulturmönster där de ingår. 

Den första perioden utgörs av jazz i olika former och omfattar tiden 
från ca 1920 till ca 1960. Under nästa period är det blues som domi-
nerar vitas intresse för svart musik och då handlar det om 1960-talet 
och första halvan av 1970-talet. Under den därpå följande tioårspe-
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rioden hamnar reggae i centrum. Sedan mitten av 1980-talet har rap 
växt fram som den svarta musikgenre som har starkast dragningskraft 
på vita ungdomar, i USA såväl som i Europa. 

De mönster av omedvetna relationer mellan svart kultur och vit, 
manlig adolescens som kommer att diskuteras via denna periodisering 
ska betraktas som idealtypiska konstruktioner grundade på antaganden 
om den borgerliga socialkaraktären och dess förändring under detta 
sekel. De fyra perioderna utgörs av ”positioner” som förmodligen fun-
nits hela tiden, men som under vissa perioder förtätats och fått större 
betydelse. Olika grupper av unga betonar under samma period olika 
sidor av den svarta kulturen, vilket skapar en mycket större komplexitet 
än vad min periodisering antyder. Syftet är att formulera en 
kulturhistoriskt och psykoanalytiskt grundad hypotes som fångar några 
viktiga tendenser utan att uttömmande förklara allt.  

 
Jazz och begär 
 
Den första perioden i min preliminära periodisering börjar efter första 
världskriget och löper fram till 1960. Här bildar jazzmusiken och dess 
olika miljöer utgångspunkten för unga mäns fascination inför svart 
kultur. Jazzen kom tidigt att på ett mer eller mindre direkt sätt kopplas 
ihop med ohämmad driftsutlevelse. Storyville, New Orleans’ bor-
dellkvarter där jazzmusiken föddes, var för många vita en lockande, 
erotisk oas. Samtidigt sågs jazzen som en musik laddad med sociala 
spänningar där de svartas undertryckta vrede fick ett kulturellt ut-
tryck.15 Utifrån båda dessa aspekter är det med en psykoanalytiskt fär-
gad metaforik möjligt att hävda att jazzen kom att symbolisera de av 
kulturen tillbakaträngda sexuella och aggressiva krafter som man med 
Freuds strukturella modell över psyket brukar hänföra till Detet. Jazzen 
representerade det Freud betecknat som ”det bortträngdas återkomst”. 
Dess attraktionskraft på olika grupper av vita med en ambivalent 
relation till den dominerande kulturen uppammade en moralisk panik 
hos det etablerade samhällets företrädare. Det fanns även en 
klassdimension och en politisk protestpotential i jazzen, men främst 
kom den av vita ungdomar att användas som estetiskt vapen i upproret 

           
15 Frith (1981 s 23) ger exempel på hur jazzen signalerade ett hot om de forna sla-
varnas vedergällning genom att bl a citera en kommentator från sent 20-tal: ”Men 
and women who dance like that have the strength for violence.” 
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mot en repressiv, sexualfientlig kultur. ”For jazz is orgasm […] and so 
it spoke across a nation” (Mailer 1957/1961 s 285).  

Efter första världskriget uppstår de första moderna ungdomskultu-
rerna i USAs storstäder. Ekonomisk expansion, urbanisering och social 
mobilitet ledde till att fast rotade värderingar började förlora sin 
självklarhet och att gamla livsmönster förändrades. Bilen, radion och 
den snabbt växande kulturindustrin ledde in moderniseringen i en ny 
utvecklingsfas. Tidigare generationers former för övergången mellan 
barndom och vuxenliv blev otidsenliga och adolescensen fick en allt 
påtagligare karaktär av självständig utvecklingsfas. Det blev nu möjligt 
för grupper av unga att orientera sig efter alternativa värderingar och ge 
sitt liv ett annat innehåll än det föräldrar, skola och kyrka föreskrev. 

I det gamla, av agrara livsmönster präglade samhället hade adoles-
censens inre psykiska dynamik kanaliserats genom strikta, samhälleligt 
reglerade mönster. Med den moderna storstadskulturen och de nya 
identifikationsmöjligheter som masskulturen innehöll öppnades dess 
inneboende potentialer att bryta med de bindningar som utgjort grun-
den för individens lojalitet med samhälleliga auktoriteter.16 

Även om stora förändringar skedde i synen på samlevnadsformer 
och sexualitet menar många forskare att den klassiska borgerligt-patri-
arkala familjen med dess auktoritetsmönster och sexualmoral ändå i 
stort sett var intakt under denna period.17 Adolescensen innebär bl a att 
individen, parallellt med fysiologiska förändringar och nya sociala 
krav, är tvingad att förhålla sig till och rekonstruera de psykiska djup-
strukturer som grundlagts i barndomen. Dessa processer ledsagas och 
kompliceras av att de sexuella begären nu laddas upp, söker nya mål 
och får ny dignitet. Den adolescens som var kännetecknande för detta 
samhälles socialisationsvillkor var starkt präglad av en ambivalent 
konflikt mellan detets och överjagets krafter.18 Psykoanalysen talar om 
           
16 Erdheim (1982) diskuterar adolescensens roll i ”kalla” (traditionsstyrda) respek-
tive ”varma” (moderna) kulturer. Leonard (1962 s 54) ger exempel på hur en 
tjugoårig man 1920 gav uttryck för sin generations situation: ”The older generation 
has certainly pretty well ruined this world before passing it to us. They give us this 
Thing, knocked to pieces, leaky, redhot, threatening to blow up; and they are sur-
prised that we don’t accept with the same attitude of pretty, decorous enthusiasm 
with wich they received it.” 
17 Jfr de socialpsykologiska diskussioner om förändringar i socialkaraktären som 
förts inom ramen för frankfurttraditionen, från Erich Fromm på trettiotalet till Tho-
mas Ziehe på åttiotalet.  
18 Den borgerliga socialkaraktären kännetecknas av anala drag och av att den oidi-
pala situationen har en avgörande betydelse för personlighetsstrukturen, fr a genom 
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detta i termer av att oidipuskomplexet nu får en ny aktualitet, att det 
måste gås igenom ännu en gång. Den omtagna oidipala konflikten 
mellan begär och underkastelse, önskningar och samhälleliga normer, 
kännetecknar denna ”klassiska” adolescens. 

Jazzen kom för de ungdomar som ägnade sig åt denna musik att på 
ett symboliskt plan möjliggöra en bearbetning av dessa inre, omedvetna 
konflikter. Jazzen symboliserade detet, och det etablerade samhällets 
förkastande av jazzen kan ses som överjagets representation på den 
kollektiva samhälleliga eller kulturella nivån. Kollisionen mellan dessa 
två psykiska kraftfält kunde med jazzmusikens ordlösa symbolisering 
hållas omedveten. Jazzmusiken svarade alltså mot de accentuerade 
oidipalt grundade konflikterna i tonåringens psykologi.19 

 
 
 

           
det stränga och realitetsanpassande överjaget. Psykoanalysen talar om denna 
personlighets disposition till ”identifikation med förtryckaren”, d v s en individ 
som internaliserar samhälleliga förbud och som inskränker den egna njutningen och 
de egna behoven. Jazzens konnotationer till ”det bortträngda” innebar också att 
många av den tidens vita vände sig mot jazzen med besinningslös vrede. Många 
kunde acceptera jazzen om den framfördes av vita, medan de svarta konnoterade 
natur, drift och lust på ett alltför hotfullt sätt. 
19 Jazzen kom också att gripa in i en annan för denna tid typisk adolescent konflikt. 
I ett ambivalent och frustrerande ingenmansland som varken barn eller vuxen blev 
motsättningen mellan behovet av beroende/trygghet och frihet/autonomi möjlig att 
”lösa” i de subkulturer som jazzdiggarna skapade. Här var man oberoende i förhål-
lande till samhälle och föräldrar och därmed illusoriskt autonom, samtidigt som 
man kunde tillfredsställa behovet av beroende och trygghet med hjälp av gruppen 
som dessutom av samhället betraktades som utanförstående och rebellisk. För såväl 
musiker som lyssnare gav dessutom jazzens improvisatoriska strukturer möjligheter 
att uttrycka sitt sökande och ”sanna” adolescenta jag. Jazzen kan i dessa 
hänseenden jämföras med rockmusiken även om de regressiva och narcissistiska 
sidorna haft större betydelse för den publik som lyssnat på rock. Men liksom 
rocken måste jazzen ha erbjudit psykiska bearbetningsformer för de arkaiska, 
förverbala behov som gestaltas i de för adolescensen så viktiga regressions-
processerna. För diskussion om rock och adolescensens se Fornäs m fl (1988). 
Psykoanalysen har i mycket ringa omfattning intresserat sig för svart musik. 
Margolis (1954) och Esman (1951) är två undantag, min karakteristik av jazzen 
stämmer väl överens med deras diskussion. Båda betonar jazzens anti-borgerliga 
karaktär och menar att det vita borgerliga samhället försvarade sig mot jazzen på 
samma sätt som individen försvarar sig mot ångest, genom förstärkt bortträngning 
och förnekande. ”Many intellectuals rationalized their defenses by regarding jazz 
as an inferior form of music” (Esman 1951 s 222). 
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Jazz som symboliskt fadersmord 
 
Att som ung vit under denna period söka sig till och helt identifiera sig 
med jazzens miljöer och musiker, att bli en ”vit neger”, kan ses som ett 
försök att bryta sig ut ur den lust- och njutningsförnekande borgerliga 
socialkaraktären. Det var naturligtvis inte bara musikens koppling till 
bordellmiljöer, utan också dess inneboende egenskaper (konnotationer-
na till kropp, utlevelse, sensualism o s v), som utgjorde grunden för 
dess attraktionskraft. För unga vita män blev de svarta musiker med 
vilka man utvecklade en varm vänskap till vapenbröder som man slog 
sig ihop med för att utmana och symboliskt störta den repressiva, 
patriarkala ordningen – ”faderns lag”.20 Den svarta subkulturen och 
jazzmusiken representerade en kraft och oräddhet inför auktoriteter 
som måste till för att våga utmana de rådande maktförhållandena.  

Genom att gripa sig an och formligen massakrera gamla älskade 
standardnummer och schlagers iscensatte dessa musiker symboliska 
fadermord. Framför allt bebop-jazzen, som med besinningslös kraft tog 
sig an gamla örhängen, blev för de unga vita freaksen till sådana 
rituella fadersmord.  

Enligt Freuds mytologiska framställning om människosläktets förs-
ta sociala formationer var urfadern en gång i besittning av all makt, han 
hade också fri tillgång till alla kvinnorna i sin hord. Sönerna tvingades 
underordna sig hans ordning och utsattes vid minsta opposition för 
hårda straff; de dödades, kastrerades eller stöttes ut ur horden. ”They 
hated their father, who represented such a formidable obstacle to their 
craving for power and their sexual desires; but they loved and admired 
him too” (Freud 1913/1983 s 143). I denna ambivalens tog en dag de 
fördrivna sönernas hat överhanden, och de gick samman och dödade 
urfadern.21 Denna konflikt mellan begär och samhällsordning återupp-
           
20 Med uttrycket ”faderns lag” avses den ordning som barnet träder in i genom att 
den symboliske fadern, det kraftfält som utgör ”ett tredje”, bryter upp den 
mor/barn-dyad som fram till dess utgjort barnets hela värld. Interventionen från 
denna fadersfunktion, som inte förutsätter att det finns en faktisk fader i familjen, 
lägger grunden för barnets människoblivande via inträdet i språket och kulturen, 
med Lacans begrepp: den symboliska ordningen. Denna ordning kan ta sig ut på 
olika sätt men innebär alltid en repression av infantila och omnipotenta fantasier 
och behov – barnet tvingas fr o m nu relatera till omgivningen via en symbolisk 
kod eller ordning (lag) som det själv inte bestämmer över utan som är satt av 
kulturen (fadern).  
21 För Freud var detta fadersmord kulturens startpunkt – genom denna handling 
reste sig människan ur apstadiet. Medlemmarna i den nu faderslösa broderklanen 
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står sedan i relationen mellan varje gammal och ny generation, 
historien igenom. På det individuella planet utspelas denna konflikt 
inom ramen för oidipuskomplexet och på det samhälleliga i olika 
former av kollektiva uppror. För Freud är motsättningen och kraftmät-
ningen mellan generationerna en central drivkraft bakom den kulturella 
utvecklingen. 

Den amerikanske psykoanalytikern Richard Sterba (1947) har häv-
dat att för vita kan den svarte mannen på ett omedvetet plan, i drömmar 
o s v, vara en representant för den hotfulle, maktfullkomlige fadern 
eller för rivaliserande bröder. Sterba (1947) skrev sin artikel efter 
rasupplopp i Detroit där många vita som gick i psykoanalys hos honom 
under dessa upplopp visade upp ett besinningslöst och irrationellt hat 
mot svarta. Väl medveten om den vita rasismens många och komplexa 
orsaker av social och ekonomisk natur vill han ange en tänkbar 
psykologisk förklaring.  

Sterba fann att det i det vettlösa hatet mot den svarte mannen fanns 
kopplingar till ett oidipalt grundat, omedvetet och socialt icke önskvärt 
hat mot analysandens egen far. Detta förenades med att de svarta på ett 
känslomässigt plan sågs som ovälkomna inkräktare som omedvetet 
representerade de syskon eller rivaliserande bröder med vilka man 

           
instiftade en social ordning där den dödade faderns ”egoistiska sexualförbud” 
(Andekjaer Olsen 1993) blev till ett inbördes incestförbud. Styrda av skuldkänslan 
inför mordet på urfadern skapade så denna broderklan den första mänskliga 
moralen. Den faderliga auktoriteten återupprättades men nu inte som godtycklig 
makt utan som en första rättsordning. Varje symbolisk fadersgestalt på alla nivåer i 
de samhälleliga hierarkierna, från familjefäder över kungar och presidenter till 
Gud, profiterar enligt Freud på längtan efter fadern och skuldkänslan för 
fadersmordet. Denna längtan och skuld har naturligtvis inte sin rot i något djupt 
liggande biologiskt minne. Känslorna återskapas genom den oidipala konflikten där 
såväl beundran och längtan efter fadern som önskningarna att röja honom ur vägen 
utgör centrala inslag. Detta ambivalenta kluster av hat, fruktan och upphöjd 
idealisering kännetecknar relationen till alla fadersfigurer. Andekjaer Olsen (1993) 
menar att detta perspektiv kan bidra till förståelsen av historiens ständiga 
pendelrörelser mellan diktaturer och revolutionära samhällen där ett 
experimenterande med en icke-repressiv och ”faderslös”, social ordning snart slår 
över i en period där ”fadersmakten” ånyo regerar. Exemplen är många; t ex de 
franska, ryska och iranska revolutionerna. Freuds ”teori” får inte ses som en teori i 
vanlig, vetenskaplig mening – Freud själv såg den som en ren ”tankekonstruktion” 
(även om han byggde den på etnologiska, antropologiska och religionshistoriska 
rön). Det är inte någon exakt redogörelse för faktiska historiska skeenden utan 
snarare en metaforisk berättelse som gestaltar dynamiska och omedvetna 
drivkrafter bakom kulturutvecklingen.  
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under barndomen tvingats dela föräldrarnas uppmärksamhet och som 
därför framkallat avund.22  

Jag tror att den ”omvända rasism” som unga vita män med stark 
fascination inför svart kultur ger uttryck för kan tolkas på ett motsva-
rande sätt. För dem representerar den svarte mannen omedvetet den 
sinnliga, närvarande och beskyddande fader de i fantasin ser upp till 
och idealiserar, eller den beundrade broder till vilken de längtar och 
hyser kärlek. För att utifrån omedvetna behov och drivkrafter förstå 
vissa aspekter av ”the white negro syndrome” kan man på detta sätt 
”invertera” Sterbas hypotes.  

De svarta jazzmusikerna kom för unga vita män att symboliskt re-
presentera den idealiserade äldre broder med vilken de lierade sig för 
att kunna ta strid med den repressiva sociala ordning som begränsade 
handlingsfriheten genom att utesluta de unga från sexuell tillfredsstäl-
lelse. Koalitionen mellan unga svarta och vita män blev till en broder-
klan som reste sig mot den patriarkala ordningen.23 Jazzens sexualpoli-
tiskt subversiva potentialer uppenbaras av det motstånd jazzen mötte 
från de samhällsskikt som ansåg sig representera bildning, kultur och 
god smak. Det fanns vid denna tid också politiskt radikala rörelser som 
under mellankrigstiden krävde ”en sexuell revolution” och uttryckte ett 
starkt behov att modernisera och reformera de i den borgerliga familjen 
skapade mönstren för umgänget mellan könen.24 

 
Den svarte brodern 
 
En av jazzens vita pionjärer, Eddie Condon, har i sin självbiografi be-
skrivit hur han tillsammans med sina svarta musikerbröder fick vita 
överklassdamer på nattklubbsbesök i de svartas ghetto att förtjust förlo-
ra kontrollen och applådera deras musik som ”an extraordinary de-
monstration of the freed libido” (Condon & Sugrue 1947/1988 s 204). 
Det finns i denna biografi ett brodertema som tycks vara genomgående 
för litteraturen om jazzens subkulturer och deras vita anhängare. I den 
           
22 Fanon (1952/1967 s 157) knyter i sin omfattande diskussion om den vita rasis-
men mot svarta explicit an till Sterba. 
23 Denna hypotes har inte i vedertagen mening vetenskaplig status utan är liksom 
Freuds urhordsteori en metafor för att diskutera dynamiken i omedvetna processer.  
24 Ett rabiat exempel på kritik mot jazzen i Sverige är Walles (1946). Jfr Frykman 
(1988). Sex-pol-rörelsen och den ”sexualpolitiska frågan” med dess koppling till 
kulturradikalism såsom surrealism och situationism, och därmed också till jazz 
skildras av Brown (1973). 
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berömde klarinettisten Mezz Mezzrows självbiografi Dans till svart 
pipa (1955), som är en enda lång kärleksförklaring till den svarta 
kulturen och den svarte mannen, framställs jazzmiljöerna på 1920- och 
30-talen som slutna brödrasällskap med ”ett snack som var en hemlig 
kod”. Här fanns ett förbjudet liv bortom samhällets och det rigida 
jagets kontroll: musikalisk extas, fri sexualitet och droger.  

Unga intellektuella, författare och konstnärer såg i jazzen ett spän-
nande konstnärligt uttryck som stämde in i tidens vurm för primitivism 
och vitalism inom måleri och litteratur.25 När jazzen kom till Europa 
var det dessa grupper som först kom att anamma den. I Sverige hörde 
den unge Artur Lundkvist till denna jazzdiggande vitalismströmning. 
Han kritiserade kraftfullt de vita dansgruppernas utslätning av jazzen 
och pläderade för den ”riktiga” svarta hot-jazzen.26 Lundkvist deltog i 
tidens litterärt modernistiska uppror och befann sig på kollisionskurs 
med det puritanskt livsförnekande gamla svenska klassamhället. Han 
tog i sin kulturkritik utgångspunkt i vad han själv betecknade som ett 
åkallande av ”ursprungliga drivkrafter” (Lundkvist 1983 s 10). I sina 
jazzdikter från sent 20-tal och tidigt 30-tal tolkas jazzen som en kraft 
att befria kroppen och sexualiteten och därmed blåsa nytt liv i den 
kuvade västerländska människan. Hos Lundkvist blir den svarte 
jazzmusikern en broder, t ex i dikten ”Saxofonstycke” från antologin 
Fem unga (Asklund m fl 1929 s 65): 
 

Spela neger, svarte broder ! 
Du nye Kristus, fräls oss med din blanka saxofon! 
Tänd flamman i köttet,  
giv oss den första heta fröjden och markens doft av morgon 

 
Även om Lundkvist inte kan betraktas som en ”vit neger” så finns det i 
hans idealiserade föreställningar om den svarte mannens starka 
livskänsla, extatiska musik och befriade sexualitet klara paralleller till 
den nästan trettio år yngre essän ”The white negro” av den amerikanske 
författaren Norman Mailer (1957/1961). Den vite hipsterns och 
beatgenerationens imiterande idealisering av den svarte mannens livs-
stil tolkas av Mailer som uttryck för ett behov av samhälleliga och kul-
turella förändringar.  

           
25 Om ”negritude”, se t ex Pieterse (1992). 
26 Se t ex Eriksson & Lundkvist (1935). 
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Den svarte mannen syftar här snarast på männen i de ghettomiljöer 
där ”the hipster” var en central figur – den subkultur av välskräddade 
småtjuvar, hallickar och fifflare som senare beskrivits så väl i Malcolm 
X’ självbiografi.27 Denna ”black macho” blev tillsammans med bebop-
kulturens hjältar i den vite hipsterns värld till en ”existential hero” som 
utan ångest säger ja till varje tillfälle till njutning och lust. På ett 
närmast reichianskt sätt fick här sexualiteten för Mailer en avgörande 
betydelse för de samhällsförändringar han ville se. Genom att identi-
fiera sig med den svarte mannen och på så sätt tillskansa sig en till 
psykopatmentaliteten gränsande självkänsla, coolness och oräddhet 
skulle det bli möjligt att ta sig ur det kvävande medelklassklimat som 
kännetecknade det amerikanska samhället. Beatgenerationens vite 
hipster var en ung outsider som jagade storstadens nattliga äventyr. 
”The hipster had absorbed the existential synopses of the Negro, and 
for practical purposes could be considered a white Negro” (Mailer 
1957/1961 s 285). 

Detta kan sägas gälla för alla de grupper av unga vita män som 
drogs till de svarta subkulturerna, från Mezz Mezzrow till Jack 
Kerouac. Genom dem blev ”the black hip” en möjlig manlig identitet, 
befriad från inskränkande påbud och rädsla för vedergällning från det 
vita överjaget. Jazzens dragningskraft och ”den vite negerns” utbrotts-
försök byggde på en strävan att befria sexualiteten i ett samhälle där 
njutning och lust fortfarande stod i ett motsättningsförhållande till de 
härskande deviserna om plikt, arbete och försakelse. Den ”vite negern” 
vägrade se sig själv som en del av det ”fädernesland” som krävde 
lydnad och respekt. Han hörde till de första generationerna som i stor 
skala via populärkulturen på ett mer påtagligt sätt utmanade den 
villkorslösa kapitulationen inför fadern/kulturen med ett nytt broder-
skap där det fanns större utrymme för autonomi.28  

           
27 Malcolm X (1965/1986). Ned Polsky (1961) riktar stark kritik mot Mailers upp-
fattning av svart maskulinitet. Han menar att Mailer talar om en icke existerande 
stereotyp, en konstruktion som tjänar vissa intressen i det vita samhället. Keil 
(1966) gör en socio-ekonomisk stratifiering av den svarta ghettobefolkningen och 
menar att man i stort kan dela in den i tre grupper: dels den s k ”house-niggern”, 
kyrkfolket som vet sin underordnade plats, dels de respektabla uppåtsträvarna och 
slutligen ”the hustler” som är ”street-wise” och förmår att leva väl utan att ”smutsa 
ner sig”. Det är denna sista grupp – som enligt Keil åtnjuter aktning i ghettot – som 
Mailer syftar på. 
28 Naturligtvis har det alltid funnits avvikare, revoltörer och ”missanpassade”. Men 
framväxten av det moderna samhället och dess populärkultur skapar nya alternativ 
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Bluesen och den frånvarande fadern 
 
Efterkrigstidens genomgripande förändringar av det borgerliga samhäl-
let innebar bl a att den ”klassiskt” odipala dynamiken avmattades i och 
med de nya familjemönster som bröt igenom under 1950- och 60-talen. 
Fadern, objektet mot vilken aggressionerna riktas i oidipuskonflikten, 
tenderade då allt mer att mista sin auktoritet. Han intog inte längre 
samma oinskränkta position; hans erfarenheter och kunskaper var inte 
längre lika avgörande för sonen och när han inte längre hade lika 
mycket att erbjuda hade han inte heller samma möjligheter att förbjuda. 
Den moderne, ”frånvarande” fader som var så central i 60-talets social-
psykologiska diskussion passade varken som fiende eller ideal. Mer 
personligt grundade auktoriteter och fadersfigurer ersattes i familj, 
skola, förvaltning och yrkesliv av mer diffusa, distanserade och anony-
ma ”härskare” som fick allt svårare att hävda sin legitimitet.  

Psykoanalytikern och samhällsforskaren Alexander Mitscherlich 
menade i Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft (1963) att fadern för 
barnet allt mer blir en skuggfigur utan konkret och sinnligt innehåll. 
Effekterna av denna åderlåtning av den fruktade men också beundrade 
fadern diskuterades i vissa kretsar redan på 1950-talet, men det var på 
1960-talet som psykoanalytiker mer allmänt diskuterade förändringar i 
överjagsstrukturen och de psykopatologiska mönstren hos den tidens 
unga.  

”Now this situation, in which the ego and the superego were form-
ed in the struggle with the father as the paradigmatic representative of 
the reality principle, is historical” (Marcuse 1970 s 46). De förändrade 
socialisationsbetingelserna i det högt utvecklade industrisamhället 
innebar libidoekonomiskt en förskjutning från den oidipala situationen 
till preoidipala fixeringar.29 Adolescensen fick då också en ny skepnad 
i och med att konflikten mellan individ och samhälle inte längre på 
samma sätt som tidigare manifesterades i rekapitulationen av den 
oidipala konfrontationen med fadern.30 Den oidipala situationen 
           
till de givna identitetsmönstren att orientera sig efter även för andra än aristokratins 
och borgarklassens unga.  
29 För en diskussion om förändrade socialisationsvillkor, se t ex Ziehe (1975), 
Sernhede (1984) eller Fornäs m fl (1984). 
30 Synen på adolescensen inom psykoanalysen har under senare decennier genom-
gått vissa förändringar. För pionjärerna på området, Ernest Jones, Anna Freud, He-
lene Deutsch m fl var adolescensen i första hand en rekapitulation av den oidipala 
konflikten. För att en autonom och myndig individ skulle kunna växa fram ur ado-
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försvann naturligtvis inte men dess idealtypiska förlopp och upplösning 
(att sonens önskan att röja fadern ur vägen för att själv få tillgång till 
dennes privilegier omvandlas till en önskan att själv bli far) blev nu allt 
mer problematisk. Den ”klassiska” oidipalsituationens upplösning 
förutsätter nämligen också en emotionell identifikation, som tidigare 
kom till stånd genom en närvarande fader som aldrig enbart var 
motståndare och rival utan också ideal, beskyddare och stöd. 

Mitscherlich (1963 s 197) menar att pojken i det ”faderslösa sam-
hället” utelämnas åt sina fantasier om fadern istället för att uppleva 
honom i världen, med följd att manlig identitet blir allt svårarare att 
finna i de föreskrivna roller som tidigare genom identifikation kunnat 
övertas från fadern. Detta leder till en känsla av isolering och fadern 
kommer att betraktas som svag och oduglig, ingen att räkna med.  

1960-talet, som ju var ett exempellöst decennium vad gäller uppror 
mot inskränkande auktoriteter och fadersfigurer, innebar dock inte bara 
konfrontation. Förhållandet till fadersfigurer kännetecknas av ambiva-
lens, och den andra sidan av relationen till fadern kom nu till uttryck på 
en rad olika sätt. Under maj-revolten i Paris 1968 kunde man på 
husväggarna läsa ”le pére pue”, fadern stinker eller luktar illa. Fadern 

           
lescensen måste denna konflikt ”arbetas igenom” än en gång. Peter Blos, den psy-
koanalytiker som utförligast behandlat adolescensen, anslöt sig i stort till denna syn 
i sin klassiska On adolescence (1962), men utvecklade senare (1979) en mer sam-
mansatt teori om ”the adolescent passage” där ”den andra individuationsprocessen” 
intar en viktig roll. I Son and father (1985) fokuserar han den dyadiska, preoidipala 
relationen mellan far och son. Fadersfrånvaron och det oidipala dramats avmattning 
ger det arkaiska fadersimagot större betydelse för jagideal och överjagsutveckling. 
Kaplan (1984/1987) har starkt kritiserat det hon betraktar som ”rekapitulationsmy-
ten”. Liksom Erdheim (1982) och Wirth (1984) betonar hon istället den moderna 
adolescensens relativa självständighet från primärsocialisationen, och betraktar den 
som en ”andra chans”. Mitscherlich (1963) menar att den oidipala konfliktens av-
mattning i barndomen leder till en våldsammare urladdning i adolescensen. 
Thomas Ziehe (1975) menar tvärtom att detta förhållande innebär att den ”nya” 
adolescensen kännetecknas av ett undvikande av den oidipala konflikten. Med 
utgångspunkt i Heinz Kohut gör Ziehe en omläsning av Blos’ olika faser av 
adolescensutvecklingen och menar att den ”nya socialisationstypens” narcissistiska 
behovsstruktur är lika avgörande för den nya adolescensutvecklingen som oidipal-
konflikten var för den klassiska, att ”die Bedingungen und Strukturen seiner 
Primärsozialisation zwar nicht weniger relevant für die spätere Entwicklung sind 
als dies für die ’klassische’ Adoleszenz der Fall gewesen ist, wohl aber, daß gerade 
die Primärsozialisation sich beim ’neuen Sozialisationstyp’ so auswirkt, daß er 
während der Adoleszenz ’offener’ und sozial ’prägbarer’ ist” (s 145). 
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var ett lik i förruttnelse, ett konstaterande som snarare gav uttryck för 
sorg och saknad än för fientlighet och aggression.  

 
Den svarte fadern och den förlorade sonen 
 
Det finns i denna samhällsutveckling faktorer som harmoniserar med 
unga, vita mäns förändrade fascinationsmönster vad gäller svart kultur. 
Under den epok då jazzen utgjorde den avgörande dragningskraften 
blev de svarta jazzmusikerna till bröder med vars hjälp man i den 
klassiska, oidipalt infärgade adolescensens frigörelsesträvan reste sig 
mot i första hand de sexuellt-repressiva sidorna av en patriarkal despo-
tism. Med 1960-talet förändrades bilden. Det var inte bara intresset för 
jazz som mattades. Med de nya socialisationsmönstrens och den kul-
turella erosionens genomslag gestaltade ungdomskulturen förskjutning-
ar i de ungas psykiska djupstrukturer. Inte minst kom rockmusiken allt 
tydligare att ge uttryck för narcissistiska upplevelseformer.31  

För de unga vita män som orienterade sig mot svart kultur kom nu 
bluesmusiken att få en allt starkare dragningskraft. På samma sätt som 
det tidigare hade funnits grupper av unga vita jazz-freaks som ville bli 
svarta kom det nu i än större omfattning överallt i Nordeuropa att växa 
fram vita, bluesbaserade subkulturer. 1960-talet och första halvan av 
1970-talet kan ses som en andra fas i unga vita mäns fascination inför 
svart kultur. I dessa vita bluesmiljöer blev den svarte mannen inte 
längre en jämnårig vapenbroder utan kan utifrån min invertering av 
Sterbas hypotes snarare ses som representant för den efterlängtade men 
frånvarande reelle fadern. Bluesen uttryckte och bearbetade en 
”fadershunger”, en längtan efter en närvarande och sinnlig fader som är 
”något att räkna med”.32  

           
31 Se t ex Ziehe (1975), Wirth (1984), Nielsen (1984), Fornäs (1991). 
32 Jämför med de diskussioner som förts bland psykoanalytiker om den tidiga barn-
domens ”fadershunger” som en viktig aspekt av det lilla barnets separations- och 
individuationssträvan i relation till den symbiotiska modern; se t ex Herzog (1980). 
Blos (1979) talar om adolescensen som en andra individuationsprocess och ser ton-
åringens utbrytning ur familjen som en parallell till det lilla barnets växt ut ur sym-
biosen med modern. Det innebär att barnets fadersrepresentationer i adolescensen 
måste omvandlas och appliceras på den kultur och den värld (i form av ideal, 
värden, livsstilar o s v) som finns utanför familjen. Arbetet med dessa processer ge-
staltas i vissa avseenden på skilda sätt beroende på om fadern är närvarande eller 
frånvarande.  
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Det uppstod också i början av 1960-talet en sorts mytologiska be-
rättelser om vita tonårsgrabbar som blir omhändertagna eller adoptera-
de av gamla, svarta bluesmusiker. En som tidigt vädrar detta tema är 
Bob Dylan (se t ex Scaduto 1973). När han kom till New York i början 
av 1960-talet spred han ut en rad historier om sitt tidigare liv. Bl a 
skulle han redan i tidiga tonår blivit föräldralös och tvingats ge sig ut 
på luffen. Då hade han träffat gamla svarta bluesmusiker som tagit 
hand om honom. Bob Dylan skapade sig på detta sätt en spännande 
image. Att den svarte mannen här på ett omedvetet plan kan ses som ett 
faderssubstitut antyder Bob Dylans seismografiska förmåga att nå in till 
och uttrycka vad som rör sig under samhällets yta och i människors 
inre.33 Dylan parerade sin spröda maskulinitet och sviktande själv-
känsla genom att på detta sätt ”låna” manskraft av de svarta fädernas 
livserfarenhet.  

Mike Bloomfield, en av sextiotalets allra största gitarrister med ett 
förflutet i grupper som Butterfield Blues Band och Electric Flag, har i 
den lilla fina boken Me and Big Joe (1980) i princip berättat samma 
historia som Dylan. Skillnaden är att Bloomfield verkligen blev adopte-
rad av det svarta ghettot i Chicago under första halvan av 1960-talet. 
Redan som femtonåring spelade han med alla de stora namnen runt om 
på Chicagos bluesklubbar. I boken beskriver han på ett kärleksfullt sätt 
sin relation till den då snart 70-årige bluesveteranen Big Joe Williams 
som han bodde tillsammans med i källarutrymmet under en skivaffär. 
Vad den välbärgade, judiske, övre medelklassgrabben Mike Bloomfield 
skildrar är inte i första hand ett möte mellan två kulturer utan ett möte 
mellan den tillgivne eleven och den åldrande mästaren, mellan den 
intimitetstörstande sonen och en far som utifrån ett ”verkligt liv” av 
umbäranden och kamp för överlevnad var närvarande och lyssnande, 
och som trots sin ålder tog för sig av kvinnor och aldrig lät sig föröd-
mjukas. Big Joe framstår här som den ideala fadersgestalten som lotsar 
in sonen i vuxenlivets hemligheter. Boken beskriver ett långtifrån kon-
fliktfritt men i högsta grad respektfullt förhållande mellan far och son.34 
           
33 I Dylans produktion finns en återkommande motivkrets som cirklar runt uppror 
mot och sökande efter fadersfigurer (”Highway 61 revisited” / ”In the garden”), 
samtidigt som där finns en ambivalent bindning till modern, Kvinnan (”Mama, 
you’ve been on my mind” / ”Idiot wind”). 
34 Listan över vita amerikanska musiker från 60-talet och framåt som haft en 
liknande son-relation till den svarta bluesens stora kan göras lång: Nick Gravenites, 
Paul Butterfield, Johnny Winter (albinon som adopterades av den störste, Muddy 
Waters) o s v. Skivbolaget Chess, som var den ledande bluesetiketten under 50- 
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Den engelska beat-boomens rhythm-and-blues-grupper, som växte 
upp som svampar ur jorden under 60-talets första hälft, utvecklade en 
motsvarande mytologi runt relationen till de gamla bluesmästarna som 
kom på besök till England. Eftersom det var för dyrt att ta över hela 
grupper kom de oftast till Europa som soloartister och fick då unga vita 
engelsmän som kompmusiker. Hela det ledande skiktet av engelska 
rockmusiker kom på detta sätt att få sin skolning i direktkontakt med de 
män de imiterat via grammofonskivor och som de närmast betraktade 
som gudar. I närkontakten dem emellan uppstod en bestående vänskap 
som av många beskrivits just som en fadersrelation.35  

Rockmusikens utveckling från mitten av 1950-talet och de därpå 
följande tjugo åren bygger till stor del på rhythm-and-blues. ”Rock uses 
blues in the same way Picasso and Pollock used tribal masks, as a 
catalyst to complete the transformation of disparate romantic ideas in to 
a new western art” (Pattison 1987 s 57). Det var dock inte förrän i mit-
ten av 1960-talet som detta stod klart för en bredare publik och det var 
då framväxten av bluesklubbar, bluesföreningar, bluestidningar och 
naturligtvis bluesband tog fart runt om i Nordeuropa. Detta omfattande 
intresse för bluesen kan nog sättas i samband med en omedveten 
längtan efter den frånvarande reelle fadern.  

           
och 60-talen i USA, gav 1969 ut ett dubbelalbum med titeln Fathers and Sons. Där 
spelade de gamla svarta gubbarna tillsammans med de unga vita bluesfantasterna. 
Ett annat exempel på denna son-far-mytologi är filmen Crossroad, som handlar om 
en gitarrfrälst yngling som av sina föräldrar tvingas spela klassiskt men så ofta han 
kan smiter från notbladen och spelar Robert Johnsons låtar. Killen extrajobbar på 
ett sjukhus och där träffar han en gammal svart man som visar sig ha spelat 
munspel med Robert Johnson på 1930-talet. Grabben bryter upp från sin riktiga 
familj och beger sig med munspelaren ut på en odyssé där de tillsammans tvingas 
lösa en rad svårigheter, och ett kärleksfullt far/son-förhållande uppstår.  
35 ”The most important thing I’ve ever done in my life was playing with those men. 
It sort of cuts both ways, them seeing me, a white kid, willing to carry it on meant 
that their lives weren’t in vain. It showed them that what they were doing was 
worthwhile, because somebody would be around to play when they were gone” 
(Bane 1982/1992 s 192). Till saken hör att den svarta ungdomen inte var lika 
intresserad av blues. De såg den som otidsenlig – den var för starkt knuten till 
plantageliv och Onkel Tom-mentalitet. De var mer orienterade mot soul och funk. 
Så medan bluesfäderna förlorade sina egna svarta söner till Motown-stallet kom de 
att få en hel rad nya vita söner. Keith Richards i The Rolling Stones hade liksom 
många av sina generationskamrater, alla födda under andra världskriget då fäderna 
låg inkallade, en frustrerad relation till sin egen far. Han berättar för sin biograf 
Bockris (1992) hur Chuck Berry och andra svarta musiker blev till hans viktigaste 
manliga förebilder under tonåren. 
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Den symbol för frigörelse av sexuella begär som jazzen varit för 
tidigare generationer togs nu över av rock’n’roll som byggde på och ut-
vecklade bluesens erotiska potentialer. Grupper som Rolling Stones 
och Animals förmådde just att plocka fram och gestalta ”the erotic nar-
cissism of the blues” på ett sätt som gjorde ett nytt förhållningssätt till 
kropp och kön möjligt (Beckett 1968, Chambers 1985). Men bluesens 
direkta sätt att behandla sexualitet i dess narcissistiskt färgade och 
öppet manschauvinistiska texter gjorde mer än så. Via ”närheten” i 
relationen till den imaginäre svarte fadern kunde man stärka den egna 
självkänslan och sviktande maskuliniteten genom att låna och införliva 
något av hans pondus och styrka.  

 
Blues och subjektivering 
 
Bluesmusiken sågs som rockmusikens källa. Att knyta an till detta ”au-
tentiska ursprung” var ett sätt för delar av 1960-talets motkultur att 
markera distans i förhållande till den kommersiella masskulturens ble-
ka kopior av originalen. Till skillnad från kulturindustrins storsäljande 
megastjärnor fanns hos bluesmännen den ”äkta känslan”. Musiken var 
kanske inte tekniskt så avancerad men den gav lyssnaren möjlighet att 
komma nära artisten – denna musik var ärlig och oförställd. Just dessa 
egenskaper, och då kanske framför allt känslan, betonas i de intervjuer 
jag gjort med bluesfans. Också när Mike Bloomfield beskriver sin 
relation till Big Joe är det närheten, känslan och äktheten som står i 
centrum.  

Med dessa utgångspunkter kan bluesen också ses som ett sätt att 
hantera den samhälleliga ”kyla” och det sökande efter ”närhet” Thomas 
Ziehe (1986) talar om när han diskuterar den moderna människans 
behov av subjektivering. Bluesmiljöerna erbjöd kulturella orienterings-
strategier där intimisering och autenticitet betonades. Här fanns en 
strävan och längtan efter att via musiken ”komma i kontakt med sig 
själv”, eller som en av mina informanter uttryckte det: ”När musiken är 
äkta och naken då kan jag känna vad som är äkta hos mig själv, vad 
som verkligen är jag.” 

De nämnda samhällsförändringarna och primärsocialisationens nya 
villkor ledde till ett ifrågasättande av det traditionella psykoanalytiska 
perspektivet på adolescensen som en rekapitulation av den oidipala 
konflikten. Den ”nya” adolescens Ziehe (1975) diskuterade känne-
tecknas av en narcissistisk problematik med rot i den aldrig upplösta 
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bindningen till det arkaiska modersimago som enligt honom består ado-
lescensen igenom. Denna utveckling förstärker adolescensens regres-
sionsbehov och storhetsfantasier. Även bluesen tematiserar adoles-
censens pendlande mellan ”progressiva”, självförstärkande, och ”re-
gressiva”, jagupplösande processer. Om de förstnämnda får näring i de 
offensiva machotexternas grandiosa föreställningar och av musikens 
deklamatoriska aggressivitet och sexuella utspel så finns det också i 
bluesen en melankolisk smärta som ger möjlighet att uttrycka regressi-
va behov. De mest kända och återkommande temana i blues behandlar 
sådant som ger ”the blues”: förluster, uppbrott och avsked. Där finns en 
längtan tillbaka i tid och rum: ”My home is in the Delta”. Denna 
”spaning efter den tid som flytt” i romantiseringen av södern, storfa-
miljen och deltat representerar på ett symboliskt plan den ursprungliga, 
symbiotiska enheten med modern. I text och musik erbjuder bluesen ett 
språk för att sörja såväl den frånvarande fadern som det oundvikliga 
faktum att alla tvingas lämna det delta man är sprungen ur.36 

 
Reggae, Moses och ontologisering 
 
Nästa fas i historien om vitas fascination inför svart musikkultur utgörs 
av reggaen. Det finns en del exempel på hur en hel populärmusikstil 
blivit liktydig med en enda artist, men frågan är om det tidigare 
någonsin skett med en så omfattande musikalisk genre som reggaen. 
Bob Marley kom under sin levnad att dominera och närmast för-
kroppsliga reggaemusiken. Genom att han var rastafarianhängare kom 
Marley, reggae och rasta åtminstone för den stora vita publiken att i det 
närmaste bli synonyma begrepp. Men det var inte enbart musiken och 
”the dread style” – sättet att klä sig, tala, gå och röra sig – som drog 
vita ungdomar till reggaemusiken och fick grupper av unga vita män att 
identifiera sig med denna form av svart kultur. 

Om det ligger något i att bluesmännen representerar längtan efter 
sinnliga och närvarande fäder kanske Marley också kan ses som en 
fadersfigur, men med andra förtecken, nämligen profetens.37 Marley 
           
36 Den relation till den frånvarande fadern som blues kan gestalta finns också i 
klassisk rock. Bruce Springsteen är kanske den som tydligast uttryckt detta, i låtar 
som ”Factory”, ”My father’s house”, ”Independence day” eller ”Adam raised a 
Cain”. Jfr analysen av ”The river” i Lindberg (1994). 
37 Den som bevistat det årliga firandet av Marleys dödsdag som äger rum i Göte-
borg och på flera andra ställen kan inte ha undgått att uppmärksamma hans 
faderliga och profetiska roll. 
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blev den fader som i tider av kris, värdenihilism och förskingring kun-
de visa på beständiga värden, regler för hur man bör leva och dessutom 
ange en väg till befrielse. Marley kan ses som en Mosesfigur som med 
lagtavlor och budord leder sitt folk till det förlovade landet, bort från 
träldomen i Egypten eller Babylon, rastafarianismens beteckning på det 
förtappade västerlandet. Detta folk var de svarta och vita ungdomar 
som han t ex i ”Punky reggae party” såg som ”rejected by society”. 

Om behovet att hantera osäkerheten i den moderna livsvärlden via 
subjektivering kan tänkas utgöra en del av förklaringen till vitas intres-
se för bluesmusiken under 1960- och 70-talen kan man hävda att det 
Ziehe betecknar som ontologisering utgör en del i fascinationen inför 
reggae och rastafari. Bakom 1980-talets ontologiserande rörelsers 
sökande ligger en rädsla för meningsförlust.  

Medan punken såg det moderna samhällets avmystifierande tenden-
ser rakt i ögonen kan reggae och rastafari ses som ett försök att skaffa 
fast mark under fötterna. Punken skrek ut sin alienerade och desperata 
kritik av det moderna samhället, men där fanns ingen möjlig väg ut: 
”no future”. I reggae och rastafari finns däremot ett hopp och en utopi 
likaväl som mer konkreta regler för vad som är ett rättrådigt liv, vad 
man ska äta o s v. Dick Hebdige (1979 och 1987) har blottlagt den 
etniska dialektik som under 1970-talet utspelade sig mellan punk och 
reggae. Han hävdar att det är omöjligt att förstå framväxten av punken 
utan att sätta den i samband med reggaen; för honom är punken den 
inverterade framträdelseformen av denna svarta musikstil. Kanske kan 
man omvänt hävda att det är lika svårt att förstå vita ungdomars 
fascination inför reggae och rastafari utan att se punkens ”frånvarande 
närvaro” i reggaen. 

Mina göteborgsinformanter som under 1980-talets första hälft var 
vita rastas visar detta och ger dessutom klart uttryck för en ontologise-
ring: 

 
Vi startade väl allihop som punkare, men det blev liksom för mycket, och när 
gränserna mellan punk och reggae flöt in i varandra gled vi mer över i reggaen 
och… ja, jag blev ju rastaman… Det var väl inte så att man trodde så där helt 
och fullt på allt även om jag hade dreadlocks och alltihop, men det var ändå 
liksom en lockelse i det där med religionen i den meningen att det var ju ett 
rättesnöre. Man skulle ju vara I-tal, alltså ren, inget kött o s v… En del av det 
där har man ju fortfarande med sig på något sätt. Sen var det liksom en 
vackrare politisk ideologi, inte bara avundsjuka som den vanliga vänstern utan 
mer moralisk, det viktiga var att vara ”soul rebel”, jag tyckte nog rasta var 
djupare eller högre på något sätt… Sen är det klart att det var fräckt med 
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kläderna och färgerna och vi älskade ju Bob Marley och musiken över allt 
annat. (Intervju med H Larsson 1993, f d medlem i reggaeband i Göteborg) 
 

Liknande resonemang om rastafarianismens hävdande av högre värden 
finns hos de unga vita som Simon Jones låter komma till tals i sin 
etnografiska studie från Birmingham, Black culture, white youth. Han 
menar att för de flesta ”white affiliates” var rastafari ”a ’righteous’ way 
of living, and a source of spiritual and philosophical guidance in their 
everyday lives” (Jones 1988 s 172).  

Jones visar på en rad av de faktorer som fick unga att identifiera sig 
med reggae och rasta och därigenom se sig som ”svarta”. Det är stora 
skillnader mellan att utveckla denna typ av identifikation i ett bostads-
område i Birmingham, där den svarta kulturen utgör en del av vardags-
livet, och att göra det under sin uppväxt i Göteborg. Men de förhåll-
ningssätt till svart maskulinitet och de föreställingar om svart sexualitet 
som Simon Jones spårar i sin studie, och som också antropologen Les 
Back (1991) påvisar i sin avhandling om relationen mellan unga vita 
och svarta i södra London, finns också implicit hos mina tre rasta-
informanter. För dessa svenska rastas handlade det snarare om ”cool-
ness” än om ”hardness”. De medgav att de var påverkade och förförda 
av den tuffhet och maskulinitet som den jamaikanska fattigkulturen 
utvecklat, men fann det svårt att smälta rastafarianismens hävdande av 
det ”naturliga förhållandet mellan könen”, d v s att mannen är skapad 
att regera.38 

För de som drogs till reggae kom denna musikkultur att på ett än 
mer kompromisslöst sätt än vad bluesen gjort representera ett hävdande 
av rötter och ursprung. Rastafarianismens politiskt-religiösa utopi 
handlade om de forna slavarnas återvändande till Afrika. För de unga 
män Simon Jones skriver om, liksom för mina informanter, var detta 
Afrika snarare en symbol för ”all nations and peoples”. Både rastafari-
anismens militanta samhällskritik och dess religiösa symbolik transfor-
merades så att de svarade mot egna livsvillkor och behov. 

 
 
 

           
38 ”Manden er skabt til at få herredømet over alt. Hvis en mand ikke kan styre en 
kvinde er han ikke en mand”, säger reggaeartisten Peter Tosh enligt Langagergaard 
& deCros Dich (1981 s 60). Bjurström (1988) ger bred information om reggae och 
rastafari och tar även upp kvinnans ställning. 
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Den mörka kontinenten 
 
Men Afrika som utopi och förlovat land kan också ha andra innebörder 
än de politiska och religiösa. För den vite mannen har Afrika under 
århundraden varit en outforskad och i mystik höljd kontinent. Myten 
om Afrika som ”the dark continent” har även varit en symbol för den 
västerländska mannens egna omedvetna skuggsidor, hans sexualitet, 
vilken i myterna om den mörka och farliga men också lockande 
urskogen projicerats på en hel kontinent. Afrika, ur-moder-kontinenten 
med sina farligt djupa djungler och åtråvärda rikedomar, har utgjort en 
symbol för kvinnans hotfulla men lockande väsen.39 Sander L Gilman 
(1992 s 195) ser antropologernas vetenskapliga kartläggande av den 
afrikanska kontinenten som en del av en manlig diskurs ”which relates 
the images of male discovery to the images of the female as a object of 
discovery”. 

Reggaens och rastafarins Afrika-utopi kännetecknas mot bakgrund 
av dessa medvetna och omedvetna konnotationer av en polarisering 
mellan ett djupt, arkaiskt, ”kvinnligt” kraftfält och en stereotyp, macho-
aktig maskulinitet. Denna typ av manlighet är ofta framträdande i 
matrifokala familjestrukturer av den typ som finns i den västindiska 
kulturen och i USAs svarta ghetton. Den har ofta karakteriserats som 
”tvångsmässig” eller ”kompensatorisk”, d v s som en rigid försvarsme-
kanism mot ett djupare beroende av modern/kvinnan och en rädsla för 
de egna feminina sidorna.40 Spänningsfältet mellan dessa bägge poler 
ger utrymme för det psykiska ombrytnings- och identitetsarbete som 
kännetecknar den ”nya” adolescens där den klassiska rekapitulationen 
av det odipala dramat inte framträder lika starkt som förr. 

 
Rapartisten som organisk intellektuell 
 
Från mitten av 1980-talet till idag har rapmusiken utvecklats till att bli 
en av de mest framträdande genrerna inom populärmusiken. Den ska-
pades av unga svarta män under senare delen av 1970-talet i stadsdelen 
South Bronx i New York (Toop 1991). Musikformen dök först upp på 

           
39 Det är ingen slump att Freud (1926/1961 s 212) refererar till psykologins bristan-
de vetande om den kvinnliga sexualiteten som ”the ’dark continent’ of psycholo-
gy”. 
40 Familjemönster i svart kultur behandlas av Keil (1966) och Lasch (1977/1983), 
kompensatorisk maskulinitet av Lasch (1977/1983) och Chodorow (1978/1988). 
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gator, tunnelbanestationer och i mindre danslokaler. Den känneteck-
nades av en utpräglad enkelhet. Rap är en musikstil utan instrument i 
vanlig mening. Men frånvaron av den traditionella ensembleformen har 
inte hindrat framväxten av en fantastisk kreativitet vad gäller musi-
kaliska uttryck. Rappen kan ses som en svart parallell till punken. Ska-
pad av ungdomar utan ekonomiska resurser att köpa musikinstrument 
eller ta musiklektioner växte den liksom punken fram som en reaktion 
på främlingskapet i ett krishärjat samhälle. Och liksom punken var en 
kritik av den vita rockens utveckling var rappen en reaktion mot att den 
svarta musiken fjärmat sig från ”gatan” och vanliga ungdomars vardag.  

Grundkonceptet i rap är att en s k MC (Master of Cermony) utför 
sin rap till ett komp bestående av de rytmer och eventuella melodier 
som en DJ (Disc Jockey) skapar med hjälp av diverse teknologiska 
hjälpmedel: skivspelare, trummaskin och sampler. I punkens estetik var 
bricolagetekniken en viktig beståndsdel. Med nya samplingstekniker 
har collagens komplexitet tilltagit, och dagens högteknologiserade rap 
är en musikalisk hybrid av tidigare icke skådat slag. Här förs den afro-
amerikanska musiktraditionens rytmiska rötter samman med TV-
reklamens jinglar, hårdrocksriff och orientalisk magdansmusik. 

Rapmusiken är långtifrån en entydig eller enhetlig stil. Ett centralt 
drag har dock varit uppkäftigheten och den aggressiva samhällskri-
tiken. En av rapkulturens myter handlar om rapparen som den hemlöse, 
”on the edge living street kid”, ett samhällets olycksbarn som musiken 
räddar till ett nytt liv och som genom rappen blir företrädare för sitt 
folk och sin kultur. KRS-One, Kris Parker, var t ex som tonåring hem-
lös och levde gängliv på gatan i South Bronx. Socialarbetaren Scott 
Sterling upptäckte hans begåvning och uppmanade honom att fram-
träda inför publik. De två utvecklade sedan ett samarbete där Sterling 
under artistnamnet Scott LaRock blev Kris Parkers DJ. Utöver det 
artistiska samarbetet hade Sterling en tydlig roll som fadersfigur. Han 
fick dock aldrig uppleva det kommersiella genombrottet eftersom han 
1987 sköts till döds på en öppen gata i ghettot då han försökte stoppa 
ett bråk.  

KRS-One är långt ifrån den ende framgångsrike rapartisten med 
denna bakgrund. Dessa rappare, från Ice-T till nykomlingen Intelligent 
Hoodlum, kan med Antonio Gramscis term betecknas som ”organiska 
intellektuella”. Med det officiella utbildningsväsendets mått mätt är de 
alla obildade barbarer. Men de saknar ingalunda förmåga att åskåd-
liggöra livsvillkoren i ghettot eller intellektuella verkyg att analysera 
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samhället. Den ”street-wiseness” de utvecklar har inte bara relevans för 
ghettots svarta invånare. Marshall Berman (1993 s 76) menar att en av 
förklaringarna till att rapmusiken fått en allt större publik bland icke-
svarta beror på att den är en av de få röster i dagens USA som säger 
”sanningen” om en rad missförhållanden i det amerikanska samhället. 
Rapmusiken karakteriseras ofta och ser sig själv som en afro-
amerikansk utbildningsinstitution eller nyhetsstation. Gruppen Public 
Enemy har t ex kallats för ”black America’s CNN”. 

Sången ”Ghetto Bastard” av gruppen Naughty by Nature kan ses 
som ett exempel på denna organiska intellektualism. Låten är en själv-
biografisk berättelse om en tonårsgrabbs uppväxt i storstadsdjungeln. 
Den har inte enbart sociologiska kvaliteter utan är också framstående 
”verbal literature” som skarpsinnigt granskar utbildningssystemets 
ihjältigande av de svartas historia, myter i populärkulturen, våldet och 
fattigdomen i ghettot o s v. Här finns också två teman som jag ska titta 
lite närmare på; frånvaron av fadersfigurer i det svarta ghettot och 
romantiseringen av våldet och gänggemenskapen.  

 
Svart maskulinitet och krisen i ghettot 
 
De flesta svarta intellektuella, filmare och artister som diagnosticerar 
de svartas situation i dagens USA ser underordningen och diskrimine-
ringen som främst ett politiskt, ekonomiskt eller strukturellt problem. 
Men man har under senare år även allt mer kommit att problematisera 
den egna kulturens livsmönster. Självförståelsen i rapmusikens texter 
har allt oftare närmat sig den bild som (vit) akademisk forskning, 
officiella utredningar och massmedier länge givit av det svarta ghettots 
problem. Här har den svarta kulturens oförmåga att ta sig ur fattigdom, 
drogmissbruk och arbetslöshet setts som resultatet av dess familje-
mönsters sammanbrott. På 1960-talet lanserade den s k Moynihan-
rapporten teorin att det var den matrifokala svarta familjen som var 
kärnan i det problemkomplex som gjorde den svarta ghettobefolk-
ningen till tredje klassens invånare.41 En rad socialpsykologiska studier 
under 1950- och 60-talen hävdade att den starka ställning kvinnan i den 
svarta familjen fått under slaveriet alltjämt var intakt. Den typiska 
svarta familjen präglades av faderns frånvaro och moderns sätt att kny-
           
41 Moynihan-rapporten tas upp av Lasch (1977/1983). Gilroy (1992) och Ransby & 
Matthews (1993) diskuterar också tendensen att se problemen som ”a family 
affair”. 
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ta sina söner till sig. Dessa bindningar ansågs grundlägga de maskulina 
identifikationssvårigheter som låg bakom den svarte mannens kompen-
satoriska maskulinitet, hans ovilja att ta hand om sina barn, gängvåldet, 
drogerna o s v.42 Idag har denna diskussion återuppstått, med 
skillnaden att fadersfrånvaron betonas mer än modersbindningen.  

Detta kommer till uttryck i ”the hip hop nation” på en rad olika 
sätt: direkt och explicit i John Singletons anti-våldsfilm Boyz ’n the 
hood, indirekt i Spike Lees film om den mytiske Malcolm X, där läng-
tan efter en svart patriarkal Messias blommar ut i full styrka. I rap-
musikens texter är detta faderstema tydligt. Det svarta samhällets 
politiska och sociala kris har här delvis sin rot i en kris för svart masku-
linitet, och en lösning på problemen antas bestå i en rekonstruktion av 
den heterosexuella familjen. Nästan alla framträdande rapgrupper har 
gjort låtar på detta tema. Ett exempel är Ed O G and Da Bulldogs hit 
”Be a father to your child” med textrader som ”A boy can make ’em, 
but it takes a man to raise ’em […] See, I hate when a brother makes a 
child and then denies it […] Who you are is daddy, don’t act like you 
ain’t cause that really makes me mad”. Men långtifrån alla är lika 
kritiska mot den form av maskulinitet som ”the black macho” 
representerar. Inom hardcore- och gangsterrap gör man istället allt för 
att befästa ras- och könsstereotypierna. Det desperata behovet att skapa 
svarta manliga förebilder har uppenbarligen svårt att frigöra sig från 
ghettots ”black macho”. Den sexism, misogyni och homofobi som här 
kommer till uttryck avslöjar en i grunden osäker sexuell identitet. 
”Rap’s gangstas have become the street preachers of urban reality, and 
according to hard-core rappers there’s no room in that reality for being 
gay” (Chideya 1993 s 66).  

Den svarta machoismens kompensatoriska och i botten otrygga 
maskulinitet grundas inte bara på rädslan för de bortträngda sidor av 
den egna personligheten vilka brukar ses som ”kvinnliga”. Baksidan av 
homofobin och den aggressiva kritiken mot alla symboliska myndig-
hetspersoner är en fadershunger som också kommer till uttryck i en 
önskan att underordna sig en allsmäktig svart patriark, typ Malcolm X. 
Men det finns också tecken på att det under ytan på hardcore-rappens 
mansdiskurs gror en önskan om en annan manlig identitet.43  

           
42 Keil (1966) redogör för olika ståndpunkter i denna diskussion. Hela diskursen 
om icke-ansvarstagande svarta män har ifrågasatts på senare tid, jfr Duneier (1992). 
43 I intervjuer i tidskriften Spin, nr 1 och 4/1993, modererar t ex gangsterrapparna 
Ice Cube och Ice-T sina texter och visar upp andra sidor av sig själva. 
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Macho, brödraklan och potentiering 
 
Det svarta ghettot har beskrivits som ett samhälle där djungelns lag 
råder. Grandmaster Flash rappar t ex i den klassiska ”The message” om 
att ”It’s like jungle sometimes it make me wonder how I keep from 
going under”. I texter, på skivkonvolutens bilder och i rap-gruppernas 
namn frodas en mytologi om den täta pojkgängsgemenskapen och det 
hårda livet i ghettot. Namn som Jungle Brothers, Geto Boys, Niggas 
With Attitude, Naughty By Nature o s v talar alla sitt tydliga språk. I 
denna djungel blir ungdomsgängen till en sorts faderslösa brödraklaner 
i kamp med varandra och på ständig konfrontationskurs med den 
etablerade ordningen. Att tillhöra en brödraklan är ett villkor för att 
klara livet i ghettot. När fadern är borta är det i klanen/gänget man 
tvingas tillägna sig maskulinitet och manlighet. 

För de unga vita killar som identifierar sig med gangsterrapparnas 
poser har den motsägelsefulla svarta maskuliniteten en resonansbotten i 
deras egen inre verklighet. Min avsikt är inte att ge en fullständig, fler-
skiktad förklaring till vita killars fascination inför rapmusiken i sin hel-
het. Med hjälp av min inverterade Sterbahypotes, fyra informanter i 
Göteborgs rapkultur och den diskussion som idag förs om kön och 
identitet i förändring vill jag bara ge några tänkbara förklaringar till den 
attraktion som hardcore-rappen utövar på vissa grupper av unga vita 
män.  

Den svarte rapparen är knappast en fadersfigur, varken omhänder-
tagande eller moraliskt riktningsgivande. Snarare tycks han för dagens 
”wiggers” åter representera brodern, närmare bestämt den lite farlige 
äldre broder som tillhandahåller en modell för hur det är möjligt att 
vara man. Denna roll går också väl ihop med det behov av potentiering 
Thomas Ziehe talar om som en tredje strategi människor utvecklar i sin 
brottning med det senmoderna samhällets problematik. Att potentiera 
innebär att på konstgjord väg ladda något med betydelse. Här är det 
inte närhet eller visshet utan intensitet man söker. Om subjektiveringen 
ville motverka kyla och ontologiseringen meningsförlust så är potentie-
ringen ett sätt att hantera tomhet.  

Att bli man är idag en öppnare process än någonsin tidigare. Den 
uppgivelse och tomhet flera av de grabbar jag intervjuat ger uttryck för 
är ibland plågsam. Dessa killar kan med rapmusikens uppkäftiga och 
kroppsfixerade gester, poser och jargonger ladda upp sin sviktande 
självbild som maskulina varelser. Men potentieringsaspekter kommer 
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inte enbart till uttryck i maskulinitetsstrategier utan även i en esteticism 
som medvetet gör verkligheten konstgjord. Rapmusiken har förts långt 
in i tecknens rike och gjort dess unga publik till semiotiker med en 
påtaglig fingertoppskänslighet inför det överflöd av signaler och 
budskap som denna musik förmedlar. Dess respektlösa aggression mot 
den etablerade ordningen och makten kan också ses som en del av dess 
potentierande drag. 

Att som vit vara hip jazzdiggare eller bluesfreak innebar en estetisk 
elitism och en bohemisk rebellism som var förbehållen de esoteriska 
grupperingar som trots sin litenhet haft stort inflytande på ungdoms-
kulturens utveckling. Med rapmusiken har svart kultur fått ett bredare 
genomslag samtidigt som rastafarianismens mytologiskt indränkta 
samhällskritik i rappen omvandlats och blivit direkt. De hotfullt 
subversiva potentialerna i den svarta kulturen är idag tydligare än 
någonsin. Detta har inte minst att göra med den våldsromantik som 
florerar inom vissa grenar av rapmusiken och som uppenbarligen unga 
vita män finner lockande. 

Den mest våldsinriktade grenen av rapkulturen är gangsterrappen 
med centrum i South Central Los Angeles. Den handlar om att vara 
”bad”, ”hard” och ”cool”, om fascination inför skjutvapen och naket 
våld. Svart maskulinitet iscensätts med omättlig heterosexuell aptit och 
en brutalitet som sätter skräck i det vita samhället. Dessa rapartister 
visar drag av den psykopatmentalitet Norman Mailer (1957/1961) fas-
cinerades av hos ”the black macho” redan för snart 40 år sedan. Men 
det finns i gangsterrappen också en svart Robin Hood-figur som knyter 
an till den ”outlaw hero” som sedan århundraden figurerat i svart såväl 
som vit folklore.44  

Många ungdomar i vårt land upplever och uttrycker känslor av 
hemlöshet och frustration. Ett utanförskap som inte är ett medvetet val 
skapar inte sällan känslor av mindervärde som leder till behov av en 
motidentitet. För vissa handlar denna då om att bli skräckinjagande och 
vara verkligt ”bad”, t ex genom att söka sig till hardcore-rap. När unga 
vita killar identifierar sig med rappens machopositioner införlivas dessa 
delvis i den egna önskade självbilden. Nancy Chodorow (1978/1988) 
menar att pojken är hänvisad till vad hon kallar positionsidentifikation. 
Flickors identitetsutveckling är bland annat bestämd av att det i 
relationen mellan mor och dotter finns en bekräftelse i den likhet som 
           
44 Berman (1993) visar hur ”the outlaw hero” träder in i den borgerliga romanen ef-
ter den franska revolutionen och två sekler senare återfinns i gangsterrappen. 
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har sin grund i deras gemensamma biologiska kön. En konsekvens av 
detta är att de affektiva sidorna lättare vävs samman med den sociala 
rollinlärningen. För pojken är denna integration inte lika lätt. De 
aspekter av maskuliniteten han upplever som mest hotfulla blir också 
de han via den för pojken karaktäristiska positionsidentifikationen 
kommer att tillägna sig. Att hantera en insida där känslan av svaghet 
måste förnekas skapar behovet att som ett försvar blåsa upp sig och i 
den sociala världen söka bekräftelse på att man är stark. För att parera 
en upplevelse av vanmakt söker man sig till situationer där det ges 
möjlighet att utöva makt över andra. I en radiointervju talar KRS-One 
om hur han njuter av att sätta skräck i sin omgivning: ”When people 
fear you, that’s a good sense of power. To know that the man in front 
of you feel that you can kill him any minute is a good sense of 
power.”45 När jag spelar upp denna intervju för ett par göteborgska 
rapkillar ler de och tycker han är ”skithäftig”. 

 
Narcissism, urfader och multietnicitet 
 
Den utveckling mot att överjaget förlorat konkretion och realitetsför-
ankring som Mitscherlich diskuterade tycks idag ha blivit än mer ac-
centuerad. I överjagets konstitutionsprocess har arkaiska och primitiva 
komponenter blivit allt mer framträdande, som en aspekt av mer narcis-
sistiskt färgade personlighetsmönster. Jag tror att sökandet efter fa-
dersfigurer i blues och reggae kan ses som ett uttryck för det under ado-
lescensen accentuerade behovet att bearbeta bindningen till den arka-
iska modersrepresentation som sätter käppar i hjulet för denna andra 
individuationsprocess. 

Barn vars primärsocialisation präglats av ambivalenta, otydliga och 
svaga föräldrafigurer upprättar i det inre en omedveten, ”affektivt 
laddad scenisk föreställningsvärld” (Ziehe 1975; se också Sernhede 
1984) som försvar mot föräldrarnas svaghet och ambivalens. En aspekt 
av denna inre förskansning är barnets försök att bevara det allmakts- 
och jämviktstillstånd som utgör de ”goda” erfarenheterna av dess rela-
tion till modersfunktionen. Den andra sidan handlar om relationen till 
de ”onda”, frustrerande erfarenheterna. Även om dessa projiceras ut på 
omgivningen kommer barnet ändå att ha föreställningar om dess 
förgörande kraft. Grundade som de är i det lilla barnets utplånings-

           
45 Intervju av Agneta Nordin med KRS-One i radioprogrammet Kanalen 2/8 1992. 
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ångest kommer dessa föreställningar att bli primitiva och terrori-
serande.  

Att fadern är frånvarande, eller icke-existerande, innebär inte att 
pojken skulle bli utan föreställningar om vare sig maskulinitet, makt 
eller repression. Men dessa föreställningar kommer inte att vara relate-
rade till en inre objektvärld som formats och omformats i mötet med 
konkreta personer som utgjort såväl övermakt som beskydd för barnet. 
I barnets inre skapas istället en omedveten föreställningsvärld som 
laddas affektivt med både paranoida upplevelser av utsatthet och gran-
diosa triumfer genom kontroll av andra. Ur dessa omedvetna fantasier 
växer den potentiellt förgörande och hämningslöse primitive fadern. 
Detta faders-imago har den styrka och oräddhet man själv saknar. Ju 
mer utsatt, jagat och misshandlat barnet blir under sin uppväxt desto 
kraftfullare blir behovet att identifiera sig med denna inre omedvetna 
gestalt som p g a frånvaron av en reell ”föräldra-övermakt” inte 
realitetsanpassats. Denna representation förblir verksam i det omed-
vetna och får under adolescensens genomgripande psykiska omstruk-
tureringsarbete ny aktualitet. I denna inre värld blir gränserna mellan 
vanmakt och allmakt absoluta. Alla frågor om rätt och moral blir till 
frågor om vem som i kraft av styrka förmår utöva makt. 

Jurgen Reeder (1993 s 38) menar att det för dagens unga ter sig 
möjligt att via den narcissistiska identifikationen ”kortsluta det oidipala 
spänningsfältet mellan begär och förbud med en fantasi om omnipo-
tens”. Detta undvikande av den oidipala situationens rivalitet och 
identifikationsprocesser har sin grund i att barnet inte lyckats överge 
identifikationen med den primitiva fadersrepresentationen.46 Den pri-
mitiva och amoraliska maskuliniteten hos gangsterrappare som Ice 
Cube eller hårdrockare som Motorheads Lemmy representerar denna 
primitive urfader som kräver omedelbar behovstillfredsställelse och 
utan hänsyn terroriserar alla. Samhälleliga auktoriteter och andra sym-
boliska representationer för maktutövning utövar en magnetisk drag-
ningskraft på dem som inte övervunnit dessa primitiva föreställningar. 
Svarta rapartister som Ice Cube eller Ice-T iscensätter denna inre världs 

           
46 Reeder kallar denna representation ”den okastrerade mannen”, en despot utanför 
social ordning och kultur som likt urfadern är maktfullkomlig och i besittning av 
hämningslös behovstillfredsställelse. 
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paranoida utplåningsångest och icke-realitetsanpassade grandiosa 
allmakt på ett sätt som lockar många unga vita.47 

De vita jazzdiggare som var sin tids wiggers förhöll sig på ett sym-
boliskt plan till de svarta jazzmusikerna som allierade bröder. Till-
sammans med dem utmanade man den patriarkala övermakt som ge-
nom den tidens sexuella vuxenmonopol begränsade friheten, i en gene-
rationskonflikt med klara oidipala kännetecken. För den wigger som 
idag via musiken söker bröder i den svarta gangsterrap-kulturen 
handlar det inte om att ta upp en kamp med en fader som är för in-
skränkande. Den brödraklan han i sin omedvetna fantasi symboliskt 
söker inträde i tillhandahåller i rigida former av tänkande, handlande 
och relaterande en trygghet som gör det möjligt att hantera det primiti-
va fadersimagot som verkar i hans inre. För de flesta räcker det att i 
fantasin vara ”bad” och sätta skräck i sin omgivning eller att utmana 
den samhälleliga övermakten med rapmusikens politiska rebelliskhet.  

Om jazzen av Norman Mailer karakteriserades som orgasm och 
därigenom hotade den tidens tabun så kan man kanske hävda att gangs-
terrappen idag förhåller sig på ett motsvarande sätt till död och våld. 
Döden har i det högt utvecklade industrisamhället övertagit sexu-
alitetens roll som det mest tabubelagda. Våldet finns på TV men man 
behöver aldrig använda sig av det i vardagen. Det är förmodligen där-
för det är så skräckinjagande och därför vi är så rädda att det ska över-
raska oss. Döden utgör inte heller en del av livet, den finns numera i 
princip bara på sjukhus. I ett samhälle där ungdomlig virilitet är den 
största dygden blir döden en narcissistisk kränkning man inte ens vågar 
tänka på, än mindre tala om.  

Wilhelm Reich hävdade på sin tid att en frigörelse av sexualiteten 
skulle störta det traditionellt borgerliga samhället eftersom människor-
na då skulle få tillgång till sig själva och bli förmögna att tänka som 
fria subjekt. Reich förenklade komplicerade samband, och någon 
automatik mellan orgasm och revolution föreligger inte. Men liksom 
den traditionella sexualmoralen var ett disciplineringsinstrument är 
           
47 Den svenska ungdomsfilmen Sökarna iscensätter en paranoid utplåningsångest 
där den enda kraft som kan hålla skräcken i schack är att själv bli skräckinjagande, 
att identifiera sig med det arkaiskt amoraliska fadersimagot. Filmens stora 
genomslag hos tonårspubliken kan möjligen ge en fingervisning om att den berör 
och gestaltar aspekter av dagens ungdomars inre värld. Intressant är också dess 
kopplingar till modern svart ghettokultur, fr a via rapmusiken och citaten från 
svarta gangsterfilmer som New Jack City. Intressant är också filmens gängkultur 
och alliansen mellan den vite huvudpersonen och hans färgade kamrat. 
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idag rädslan för döden det. Den som väcks ur sin narcissistiska slum-
mer och tvingar sig själv att leva utifrån ett förhållningssätt där livet ses 
som ändligt, som lever livet genom att se döden i vitögat – den 
människan kommer också att kräva livet. Ur denna aspekt är döden 
farlig för den rådande sociala ordningen. Dödens och våldets utträde ur 
våra vardagsliv har i dagens populärkultur ersatts av ett växande 
symboliskt flöde av framställnings- och bearbetningsformer kring dessa 
teman: skräckfilm, death metal o s v. När Ice-T proklamerar att han vill 
döda poliser och KRS-One att ”violence is the future” har de inte bara 
fått människorna i ”the gunfighting nation” att känna sig hemma. De 
har såsom svarta för grupper av unga vita killar blivit till represen-
tationer av det Andra i sin mest tillspetsade alteritet.  

Även utanför rapmusiken finns de som gjort skäl för beteckningen 
”bad”. På en rockklubb i Göteborg där en hardcore-rapgrupp snart 
skulle uppträda stod längst fram vid scenen de mest hängivna fansen 
och skrek mellan varje låt: ”Mike Tyson! Mike Tyson! Mike Tyson! 
Kiiilll!” De hade neddragna yllemössor med urklippta hål för ögon och 
mun och hoppade samtidigt runt och utförde någon form av dans. 
Massmedierna har skapat en bild av Mike Tyson som den svarte ghet-
tograbben, den hänsynslöse fightern och den hämningslöse njutaren 
som på grund av sin omättliga heterosexualitet till slut hamnar i fängel-
se för våldtäkt. Genom en besvärjande totemdans åkallades denna in-
spärrade urkraft Tyson – en bild av arkaisk och primitiv maskulinitet.  

En helt annan gren av rappen ser ut att bli allt starkare.48 Genom 
sin multikulturella hybridnatur där bricolage och samplingstekniker 
samsas med behovet av rötter kan rappen också ses som ett exempel på 
ett senmodernt kulturuttryck. Dess ursprung är den svarta kulturen, 
men som musikstil är rap inte förbehållen de svarta. ”Rap is not a black 
artform, it’s an urban artform” säger t ex hispanic-rapparen Kid Frost. 
Den afro-centrism som varit dominerande utmanas av en kulturellt 
mångfasetterad ”ghetto-centrism” som med ”call and respons”-mönster 
skapar nya etniska allianser och politiska potentialer. I länder som 
Storbritannien och Frankrike har det växt fram en multietnisk mot-

           
48 Att jag i denna text uteslutande uppehållit mig vid hardcorerap beror på att jag 
uppfattat det som att det är den som hittills fått störst genomslag hos vita samt att 
mina informanter i första hand lyssnar på denna form av rap. Vill man i stället 
förklara hur t ex moderna svarta icke-rappande artister som Michael Jackson eller 
Prince gått hem hos en vit publik får man gå in på deras subtila förmåga att kombi-
nera androgynitet med sitt svarta ursprung. 
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kultur där de bärande elementen är den afro-amerikanska befrielse-
kampens politiska historia samt hiphopkulturens estetiska praxis i 
musik, graffiti, språk, dans och kläder. Engelska pakistanier och indier 
och franska algerier utvecklar med rapmusiken som samlande kraft en 
internationell och löst sammanfogad ”föreställd gemenskap” med bas i 
den svarta kulturen. Gregory Stephens (1991) ser i dessa nya tendenser 
framväxten av en gatans kritiska teori.  

Också denna gren av rap-musiken utövar en fascinationskraft på 
unga vita. Utifrån mina preliminära iakttagelser har de dock vanligtvis 
en annan bakgrund än de vita företrädarna för gangsterrappen. Rapmu-
siken är som sagt långt ifrån enhetlig, den rymmer allt från stereotyp 
macho till multikulturell radikalism. Återigen visar det moderna sam-
hället sin dubbelhet: de nya socialisationsmönstren ger en rad öppnande 
demokratiska möjligheter men hänvisar också vissa grupper till rigida 
och inskränkande identifikationsprocesser.  

 
 

Avslutning 
 
Utgångspunkten för denna text har varit att med hjälp av psykoanaly-
sen belysa en sida av relationen mellan svart och vitt som den sociolo-
giskt och semiotiskt orienterade cultural studies-traditionen inte intres-
serat sig för. Det svarta har här setts som ett lockande Andra på 
politikens, sexualitetens och estetikens områden. Peter Blos’ (1979) idé 
om adolescensen som en andra individuationsprocess drar paralleller 
mellan adolescensens frigörelsearbete ut ur familjen och det pre-
oidipala barnets individuationsarbete gentemot modern. Liksom fadern 
för det lilla barnet representerar ”ett tredje objekt” – det Andra – som 
bistår barnet i arbetet att ta sig ut ur mor-barn-dyaden, kommer olika 
”objekt” utanför familjen att stå för det Andra och få en motsvarande 
funktion för det adolescenta individuationsarbetet. Denna tankefigur 
kan förklara något av den attraktionskraft som svart kultur och den 
svarte mannen under detta sekel utövat på vissa grupper av unga vita 
män, från hot-jazz till rap.  

Den amerikanske psykoanalytikern Richard Sterba har hävdat att 
den svarte mannen för vita rasister omedvetet representerar en kastre-
rande fader eller en rivaliserande broder. För de unga män som tvärtom 
identifierar sig med den svarta kulturen har jag inverterat denna 
hypotes. Då kan jazzen ses som ett möte där de svarta jazzmusikerna 
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blir till urhordsbröder med vilka man ingår en pakt för att våga sig in i 
den oidipala kraftmätningen med fadern. I 1960-talets subjektiverande 
bluesintresse och 1970-talets ontologiserande fascination för reggae 
representerade den svarte mannen den allt mer frånvarande fadersfigu-
ren. I rapmusiken har den svarte mannen åter blivit en broder som 
genom potentiering tillhandahåller en maskulinitet vars djupare skikt 
rymmer arkaiska och primitiva komponenter. 

Denna periodisering får inte uppfattas som absolut. De positioner 
som här diskuteras är konstruktioner som inte alls är heltäckande men 
kanske fångar in vissa centrala drag. De fyra positionerna har förmod-
ligen funnits under hela seklet men har på grund av ändrade samhäl-
leliga förutsättningar utkristalliserats och fått större betydelse under 
vissa perioder. Framställningen har fokuserat den hårda kärnan av 
hängivna fans inom varje period. Det är naturligtvis viktigt att komma 
ihåg att det även för denna kärna finns ett vidare spektrum av 
drivkrafter bakom fascinationen inför svart musik. Lika viktigt är att se 
att de här diskuterade motiven inte alltid har lika stark relevans för den 
bredare publik som tagit till sig svart musik i olika former. Men jag tror 
att såväl de psykoanalytiska djupdimensionerna som de förändrade 
socialisationsmönstren förtjänar att uppmärksammas vid studier av det 
intensiva samspelet mellan svart musik och vit adolescens.  
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Abstract 
 
 
 
 
 
Fornäs, Johan / Boëthius, Ulf / Forsman, Michael / Ganetz, Hillevi / Reimer, Bo: 
Ungdomskultur i Sverige. FUS-rapport nr 6.  
(Youth culture in Sweden. FUS-report no 6.) 
Department of journalism, media and communication (JMK), Stockholm Uni-
versity. 
Stockholm/Stehag, 1994, 436 pages, monograph, ISBN 91-7139-200-9. 
 
This is the sixth and final report from the research program Youth Culture in 
Sweden, FUS. The volume is divided into four themes: gender and identity, spheres 
and institutions, styles and forms of expressions, and modernisation and history. In 
an introduction, Johan Fornäs presents the four themes and locates FUS within the 
Swedish, Nordic and international fields of research on youth culture.  

Four articles then focus on gender and identity: Thomas Johansson conducts a 
critical analysis of the concept of narcissism. Hedvig Ekerwald analyses how sex-
uality is portrayed in popular culture texts directed to boys and girls, respectively. 
Anders Löfgren discusses the question of sexual identity in modernity, with a 
particular focus on the sexual identity of young homosexuals. Yvonne Gunnarsson 
studies how young girls in the countryside view their futures – remaining in the 
countryside or moving into more urban areas. 

The first article on spheres and institutions is written by Helena Wulff. She 
analyses the role playing and identity reconstruction of young Swedish au pairs, 
artists and businessmen in New York in the late 1980s. Göran Bolin then examines 
a specific transnational subculture, devoted to ”video nasties”. Mats Lieberg 
discusses the problematics of ethnographic fieldwork. 

The third theme of the report concerns styles and forms of expression. Erling 
Bjurström and Lars Lilliestam discuss the uses of the concept of style within 
musicology and social analysis. Mats Franzén focuses on the changing social and 
cultural meanings of different sports in late modernity. Ulf Lindberg analyses one 
of the most important but least studied genres consumed by youth: rock lyrics. Eli-
sabeth Tegner relates new youth cultures to each other: house, rave and cyberpunk. 
Ulla-Britt Kotsinas studies the uses of language among different groups of young 
people in Stockholm. 

In the final section of the book – modernisation and history – Hillevi Ganetz 
uses the concept of intertextuality in order to compare a poem of the early 20th 
century poet Edith Södergran with a rock lyric by a contemporary artist, Eva 
Dahlgren. Peter Dahlén discusses the relationship between young boys and their 
fathers as portrayed in Swedish film between 1930 and 1990. Finally, Ove 
Sernhede investigates the fascination held by white Swedish youth for 
Afroamerican culture. 
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