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Förord
Det pågår stora förändringar i vår högskolevärld, såväl nationellt som lokalt.
Följaktligen befinner sig Högskolan Kristianstad i en fas av små och stora reformer.
Vi inom vår arbetsgrupp fäster vi stor uppmärksamhet vid alla dessa förändringar i
högskolevärldens forsknings- och undervisningspolitik. Eftersom nya reformer om�
definierar vår akademiska verksamhet vill vi vara med i utformandet av dagens och
morgondagens högskola.
En våg av pessimism sköljde över sociologin och andra samhällsvetenskapliga äm�
nen vid den tid då vi publicerade vår första antologi. Den dåvarande utbildningsmi�
nistern menade offentligt att alla inte kan bli akademiker; och den nuvarande inte�
grationsministern upprepar nu samma sak. Utbildningsministerns uttalande var rent
ekonomiskt; landets ekonomiska system behövde en teknisk kvalificerad arbetskraft,
inte en humanistisk sådan. Den eventuella fördelen med att höja landets kulturella
kapital beaktades inte. Ändock så var antalet helårsstudenter år 2010 rekordstort,
315 000; vilket innebar en ökning med fem procent jämfört med år 2009 – också
det ett rekordår. Högre utbildning är något som alla medborgare i samhället borde få
möjlighet att ta del av. Dock finns vissa kategorier som kan stöta på olika hinder. Just
därför har samhället demokratiskt utvecklat en omfördelningspolitik gällande högre
utbildning, som inriktar sig på, t ex rekrytering av studenter från studieovana mil�
jöer, studenter ur olika etniciteter samt studenter med funktionshinder. Inte minst
utmärker detta Högskolan Kristianstad. Högskoleutbildningen bör inte endast leda
till en profession, utan även till en personlig, social och moralisk bildning i en tradi�
tion i enlighet med det sokratiska idealet. Som den nuvarande utbildningsministern
har hävdat, ”utbildningsuppdraget handlar inte bara om ekonomi”.
Det har lokalt skett stora förändringar vid Högskolan Kristianstad, vilka inneburit
en annan organisatorisk struktur och profil. Högskolans mål är att öka studenternas
attraktionskraft på arbetsmarknaden. På sistone har kunskapsgruppen Sociologi ex�
panderat och konsoliderats. Ämnet Kriminologi har blivit en del av kunskapsgrup�
pen Sociologi. Förr drevs kurserna i Sociologi på campus; nu driver vi kurser såväl
på campus som på internet. Detta senare är ett förhållandevis nytt fenomen. Vår
kunskapsgrupp bildar socialt, kulturellt och intellektuellt ett akademiskt kalejdoskop,
vilket uttrycker sig i att våra sociala och kulturella rötter blandar sig på ett kreativt
sätt, med slutmål att erbjuda ett brett utbud av fristående kurser.
Det är självklart att alla inte kan bli filosofer eller sociologer. Vi lever i ett kapitalis�
tiskt samhälle och vi bör tänka på en arbetsmarknad, och särskilt på en utbildnings�
marknad. Men bildning förväxlas ofta med utbildning. När fokus ligger på bildning


som ett utbildningsideal, så bör man betona ekvationen profession, personutveckling
och samhällsutveckling. I ett sådant ideal är det inte bara individen som får förmå�
gor, utan snarare hela samhället. Vi bör kämpa för ett gott samhälle.
Vi offentliggör återigen vår akademiska verksamhet vid Högskolan Kristianstad.
Forskningsresultaten som presenteras i den här antologin är en produkt av forskning
inom ramarna för Högskolan Kristianstads forskningspolitik. Dessutom är det en
produkt av humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. Ett icke prioriterat om�
råde, såväl i Bolognaprocessen som i Sveriges forskningspolitik, även om nuvarande
utbildningsminister nyligen har ändrat den tidigare forskningspolitiken och nu sat�
sar nu på humaniora och samhälle, eftersom bildade människor har större förutsätt�
ningar för att bygga ett samhälle. De föreliggande artiklarna är även ett resultat av
kunskapsgruppens forskningsverksamhet. Periodvis håller vi arbetsseminarier, och
mellan våren 2009 och våren 2010 höll vi återigen ett Sociologiskt sektionsövergripande arbetsseminarium, där vi presenterade och diskuterade våra respektive texter.
Forskning och undervisning är självklara delar i vår universitetslärarkarriär, samt en
del av vår permanenta akademiska dialog.
Antologin är uppdelad i sju teman; Medie- och kommunikationsvetenskap, där Sari
Pekkola diskuterar medieteknikens roll i ungdomars identitetsskapande och transna�
tionella rum och där Britt-Louise Wersäll tar upp maskulinitetens förändring, sett ur
ett medieperspektiv; Musiksociologi, där Gudmund Jannisa problematiserar den ame�
rikanske bluesmusikern Robert Johnsons liv och musik; Religionssociologi, där Joakim
Thelander analyserar frågan om att vetenskapligt belägga de övernaturliga fenome�
nens existens; Utvecklingssociologi, där Eduardo Naranjo genomför en jämförelse
mellan Chiles och Sveriges ekonomiska utveckling med särskild tyngdpunkt på jord�
bruket, mellan ca 1500-1800; Organisationssociologi, där Solveig Perjos lyfter fram
samtal mellan klient och närbyråkrat; Kriminologi, där Miguel Inzunza och Fredrik
Svensson problematiserar kring hårdare straffåtgärder; och slutligen Socialpsykologi,
där David Johansson analyserar jagets uppkomst och utveckling.
I den första artikeln, I den nya medieteknikens labyrinter – om ungdomars transnationella rum, identitetsskapande och diaspora, analyserar Sari Pekkola ungdomars
användning av de nya sociala medierna. Ungdomarna i en ny medieteknik definierar
ständigt, enligt Pekkola, sin identitet. Artikelns fokus vilar på interaktivitet, kommu�
nikation och gemenskap samt vad populärkulturella uttrycksformer kan innebära för
transnationella ungdomar. Artikelns syfte är att diskutera olika perspektiv om trans�
nationella ungdomars identitetsskapande i det virtuella rummet. Pekkolas teoretiska
referensramar bygger på bland annat Manuel Castells reflektioner kring de virtuella
rummen samt internetanvändningen av nätverkssamhället. Artikeln utvecklar vidare
begreppen ”digitala invandrare” och ”digitala infödingar”. Pekkola problematiserar
också begreppen diaspora och globalisering, vilka är en produkt av moderna so�
ciala fenomenen. Hennes metod är bland annat deltagande observationer på inter�
net – ”hanging around”, där den digitala generationen är hennes forskningsobjekt.
Artikeln bidrar till en ökad förståelse för det förhållande som alltmer präglar studier
om internetanvändning, det vill säga nära koppling mellan offline- och online värl�
dar. Pekkola analyserar hur ungdomarna skapar sin identitet och formar sin lärpro�


cess i dagens virtuella rum. Samtidigt konstaterar Pekkola att internet är en ny plats
för socialisation och ”samhällelig fostran”.
I den andra artikeln, Maskulinitetens förändring – teoretiska utblickar och medieinnehållen som representativa praktiker, problematiserar Britt-Louise Wersäll maskulini�
tetens förändringar över tid. Artikeln bygger på en genomgång av aktuell litteratur,
böcker och tidskriftsartiklar främst publicerade i Sverige, Storbritannien och Förenta
staterna. Wersälls teoretiska premisser utgår från genusteori med fokus på maskulini�
teter. Genusperspektiv är ett centralt problem i artikeln, eftersom genusrelationerna
betraktas som inbyggda på ett subtilt sätt i olika strukturer och processer. Bland
strukturer kan nämnas social klass, ras, etnicitet, sexualitet och ålder, där intersek�
tionalitet är ett relevant socialt fenomen. Bland processer kan nämnas fysiskt tvång,
ekonomisk exploatering och ideologier. Strukturer och processer har historiskt an�
vänts för att dominera kvinnor. Dock är medieinnehållen, enligt Wersäll, inte exakta
speglar av trender i samhället. Nu finns det inte en homogen maskulinitet, menar
hon. Snarare finns det multipla maskuliniteter idag, bland annat töntar, omsorgsfulla
män, sensibla samt framgångsrika män och dessa typer varierar med olika medier,
publiker och genrer. Wersäll konkluderar att såväl i Sverige och Storbritannien som i
Förenta staterna har den hegemoniska maskuliniteten ifrågasatts.
I den tredje artikeln, Robert Johnson – ur led är tiden vriden, analyserar Gudmund
Jannisa den amerikanske bluessångaren Robert Johnsons liv och musik, i ett försök
att med C. Wright Mills ord ”få grepp om historia och biografi och relationerna
mellan dem bägge”. Artikeln följer tre huvudspår, a) hur Robert Johnsons musik blir
en del av en tradition som växt fram sedan slaveriets upphörande, b) hur Johnsons
musik efter sångarens död lever vidare i ghettomiljö i Chicago, c) hur Johnsons mu�
sik och inte minst myten om Robert Johnson tränger in på bred front i det vita USA
– och sedan också globalt – via omvägen över England, där rockmusiker som Rolling
Stones och Eric Clapton gjort hans musik till sin, och framför allt inlett en trans�
substansieringsprocess som slutar med att Johnson blir en ikon som får symbolisera
ett självförbrännande konstnärskap med kopplingar till mörka krafter.
I den fjärde artikeln, Spiritismen och jakten på den vita kråkan, problematiserar
Joakim Thelander frågan om att vetenskapligt belägga de övernaturliga fenomenens
existens. Artikeln är en skiss till en sociologiskt grundad beskrivning och analys av
spiritismen, och bygger på ett historiskt och litterärt material. Spiritismen var, enligt
Thelander, ett nytt socialt fenomen, även om människor redan under antiken för�
sökte kommunicera med andevärlden. Fenomenet spiritism fyllde, menar Thelander,
ett andligt behov hos den moderna människan, som inte tillfredsställdes genom kris�
tendomen eller andra etablerade religioner. Thelander argumenterar för att även om
upplysningen och moderniteten skakade och förändrade religionens centrala roll i
det västerländska samhället så har människans behov av andlighet inte försvunnit.
I den femte artikeln, Chile – Sverige – en jämförelse baserad på jordbruket, mellan
ca 1500-1800, genomför Eduardo Naranjo en jämförelse mellan Chiles och Sveriges
ekonomiska utveckling med särskild tyngdpunkt på jordbruket, mellan ca 15001800. Artikelns syfte är att visa på svårigheter, möjligheter eller försummelser i de två
ländernas utveckling och tillväxt, genom att huvudsakligen leta efter de mest utmär�


kande ekonomisk-historiska faktorerna. Naranjo är medveten om de olika svårighe�
terna som medför att jämföra de två länderna, men jämförelsen kan kasta ljus över
framgångar och motgångar de två nationerna har upplevt. Det var, enligt Naranjo,
det dåvarande institutionella ramverket som bromsade en mer dynamisk utveck�
ling av kapitalismen i de två länderna. Kapitalismen, som ett dominerande system,
kom ca 1870 till Sverige men inte förrän 1985 till Chile. Jordbrukets institutionella
struktur i de båda länderna förhindrade en mer dynamisk ekonomisk utveckling.
Byalagssystemet i Sverige bromsade de privata initiativen och de tekniska innovatio�
nerna. Encomiendasystemet i Chile hindrade andra erövrare från att bli ägare till och
att odla jorden. I England tog de institutionella förändringar flera hundra år, särskilt
jordreformen. Dock tog jordreformen såväl i Sverige som i Chile endast några decen�
nier.
I den sjätte artikeln, Samtal i en byråkratisk kontext, tar Solveig Perjos upp det soci�
ala livets kommunikation, särskilt samtalen mellan närbyråkrat och klient. Samtalet
är, enligt Perjos, en del av den sociala responsiviteten. Språk och kommunikation
är oupplösligt förenade med social responsivitet, vilket också kan uttryckas i vårt
beteende. Artikelns fokus är också språket, där hon ser ett dialektiskt förhållande i
kommunikationen, det vill säga med språkets användning och utveckling är vi samti�
digt subjekt och objekt. Språket innebär, enligt Perjos, konsensus och manipulation,
det vill säga att språket inte är neutralt och statiskt. Artikelns syfte är att granska
samtalet/diskursen i en byråkratisk institution. Byråkratin är en socialisationsagent.
Perjos teoretiska referensramar bygger på Max Webers idé kring byråkrati, Michel
Foucaults teori om disciplinering, George H. Meads och Erving Goffmans sym�
boliska interaktionism, Johan Asplunds sociala responsivitet och Jürgen Habermas
teori om kommunikation. Hennes metod är semistrukturerade bandade intervjuer,
informella samtal och deltagande observationer. Perjos observerar att byråkratins ar�
bete främliggör människan och att byråkratins kärna är specialisering och kontroll.
Närbyråkrater skiftar, enligt Perjos, språk och attityd när de möter sina klienter.
Perjos konkluderar att samtalen är effektiva redskap för disciplinering av både närby�
råkrater och klienter. Närbyråkrater uppvisar en dubbel identitet.
I den sjunde artikeln, Granskning av ”Hårdare tag” – en inblick i den kriminalpolitiska utvecklingen, belyser Miguel Inzunza och Fredrik Svensson hur och varför
sociala mönster som resulterar i hårdare straffåtgärder uppstår. Kriminalpolitik är,
enligt Inzunza och Svensson, ett fält för politiker, det vill säga ett politiskt fält, i
Pierre Bourdieus bemärkelse. Kriminalpolitik är konstruerad av en nyliberal politik
kring en allmän imaginär osäkerhet och otrygghet. Inzunza och Svensson tränger
in bakom det sunda förnuftets föreställningar och de klichéartade bilderna av den
sociala världen. Inzunzas och Svenssons teoretiska referensramar bygger på idéer om
kriminalitet och kriminalpolitik från Nils Christie, Richard V. Ericsson och Loïc
Wacquant. Artikeln bygger också på samlingsbegreppet hårdare tag mot brottsligheten.
Författarna argumenterar att media spelar en väsentlig roll i skapandet av allmänhe�
tens tilltagande rädsla för brottsutsatthet, och att medias budskap är att varken po�
lisen eller rättssystemet klarar att skydda medborgare. Nolltoleransstrategin bygger,
enligt Inzunza och Svensson, på en populistisk politik, och att begreppet utmärker


sig för sin politiska och sociala flexibilitet. Nolltolerans som strategi visar, enligt arti�
kelns författare, en viss politisk ambivalens. Konsensus råder allt tydligare inom det
kriminalpolitiska fältet gällande Lag och Ordning. Författarna menar att den aktu�
ella kriminalpolitiken, nationellt och internationellt, bygger på ”eventuella framtida
brott”.
I den åttonde och sista artikeln, Kropp, medvetande och artefakt – spel och spelande
ur ett meadianskt perspektiv, problematiserar David Johansson kring jagets uppkomst
och utveckling, där spelet tar en central plats. Spel avser i dagens samhälle datorspel,
brädspel, sällskapsspel och dylikt. Artikelns syfte är att undersöka förhållandet mel�
lan människa och spel. Johanssons teoretiska referensramar bygger på en meadianskt
orienterad socialpsykologi samt en kultur- och medievetenskap. Johansson betonar,
i Meads mening, människans interaktiva drag, där interaktion är medvetandets on�
tologiska genesis och kulturella artefakter ett socialitetsmedel. Människans sociala
interaktion förvandlar henne, enligt Johansson, till en kultur- och samhällsindivid.
Socialitet ligger, enligt artikelns författare, till grund för självmedvetandets uppkomst
och utveckling. Socialitet bygger på ett dialektiskt förhållande, där individen sam�
tidigt är subjekt och objekt. Situationen, menar Johansson, är sekvenser i vardagen,
men genom globalisering och mediering har individens handlingsrum och erfaren�
hetshorisont vidgats. Spel och spelande har utgjort en växande del av människans
fritids- och kulturkonsumtion, enligt Johansson. Spel och andra mediala artefakter
kan, enligt Johansson, förstås och tolkas interaktionistiskt. Slutligen konkluderar
Johansson att ”i ett vidare kultur- och medieteoretiskt perspektiv borde ett återin�
förande av medvetandet och kroppen möjliggöra ökad förståelse av olika former av
kulturyttringar”.
Vi har haft stor glädje av att vara med i dessa arbetsseminarier, och vi hoppas att
läsarna också får nöje av antologins läsning. Med hopp lämnar vi över tolkningen till
er.
Eduardo Naranjo
Malmö, Bjärnum och Kristianstad, april 2011



Författarpresentationer
Miguel Inzunza är universitetsadjunkt i kriminologi och verksam vid Högskolan
Kristianstad. Hans forskningsintresse är inom avvikandets sociologi och krimino�
logi. Inzunzas intresse sträcker sig från återfallskriminalitet till betydelsen av trygg�
het i bostadsområden. Han problematiserar återfallskriminalitet med utgångspunkt
i hur olika maskuliniteter tar sig uttryck samt betydelsen av våldets mening i olika
kontexter. Andra mer övergripande områden han intresserar sig för är utvecklingen
i det kriminalpolitiska fältet som behandlas i denna antologi. Med sin bakgrund
inom Kriminalvården berikar han akademisk teoribildning med ett erfarenhetsmäs�
sigt perspektiv.
Gudmund Jannisa är filosofie doktor i sociologi och verksam vid Högskolan
Kristianstad. Hans forskning behandlar i ett historiskt perspektiv framväxten av ett
civilt samhälle och demokratins förutsättningar i Östtimor.
David Johansson är sedan 2009 anställd som universitetsadjunkt i sociologi. Han
undervisar på grundutbildningarna i sociologi och kriminologi. Hans forskningsin�
tresse rör sig inom socialpsykologi och kultursociologi. Speciellt intresserar han sig
för människans kollektiva och individuella identitetsskapande i relation till internet,
sociala medier och datorspelande. Medvetandets sociala uppkomst och jagets utveck�
ling ligger också inom intresseområdet.
Eduardo Naranjo är filosofie doktor i sociologi och verksam vid Högskolan
Kristianstad. Han driver två forskningsprojekt som är intimt relaterade. Det första
projektet studerar en ny typ av katolska företagsledare och samtidigt undersöker
uppkomsten och utvecklingen av en ny katolsk ekonomisk etik. Det andra projektet
utforskar den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivanos intellektuella
utveckling.
Sari Pekkola är verksam vid Högskolan Kristianstad som universitetslektor i
sociologi. Hennes forskningsintressen finns inom områden som kultur, musik och
ungdomsforskning. Hon är särskilt intresserad av frågor som rör olika musikkultu�
rella uttrycksformer i vardagslivet. Pekkola har forskat om den bolivianska urbana
folkmusikrörelsens framväxt och musikers roll inom denna rörelse. Dessutom har
hon skrivit om unga kvinnors musikvärldar, transnationella ungdomar och nya so�
ciala medier där utformandet av ungdomars organisering och identitetsskapande fo�
kuseras.
Solveig Perjos är filosofie licentiat i sociologi och adjunkt vid Högskolan
Kristianstad. Hennes forskning har fokus på organisation med särskild inriktning på
byråkratier och dess praxis inom den svenska offentliga förvaltningen. Forskningen


följer en amerikansk teoretisk inrikning som är särskilt fokuserad på relationen mel�
lan närbyråkrat och klient, den sk street-level-bureaucracy teorin.
Fredrik Svensson är universitetsadjunkt i kriminologi och verksam vid Högskolan
Kristianstad. Hans forskningsintresse finns inom det kriminalpolitiska området samt
kring interaktionsprocesser inom och mellan grupper där olika aspekter kring nor�
malitet, avvikande beteende, våld och kriminalitet aktualiseras. Detta äger företrä�
desvis rum kring fenomenet huliganism. Forskningsintressen behandlas utifrån både
mikro-, meso- och makroperspektiv.
Joakim Thelander är filosofie doktor i sociologi och verksam vid Högskolan
Kristianstad. Han bedriver forskning främst inom det kriminologiska fältet, där han
studerat ekonomisk brottslighet, institutionsbehandling av unga lagöverträdare och
massmediers brottsrapportering. Vid sidan av den kriminologiskt inriktade forsk�
ningen är religionssociologi ett av hans intresseområden.
Britt-Louise Wersäll är filosofie doktor i sociologi, Lunds Universitet. Sedan
1994 arbetar hon som universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap
vid Högskolan Kristianstad, där hon tidigare byggt upp och vidareutvecklat kur�
ser även inom hälsokommunikation, medieinformatik, strategisk kommunikation,
marknadskommunikation, konsumtionssociologi inom hem- och konsumentkun�
skap i Lärarutbildningen samt kurser på engelska i interkulturell kommunikation,
såväl allmän som affärsinriktad. Hennes forskning har bl a varit inriktad på lärarrol�
lens förändring i relation till samhällsförändringar samt genus- och moralförändring�
ar i populärpress och TV. Bland tidigare publikationer kan särskilt nämnas kapitel
om Lärares professionalism, om Skolans kultur samt Skolans värdegrunder i boken
”Läraryrkets många ansikten”, utgiven av Runa Förlag (2007) numera övertaget av
Liber Förlag. Denna bok trycktes i ny upplaga 2008 och utges i en reviderad upplaga
2011.



Medie- och
kommunikationsvetenskap

Sari Pekkola

I den nya medieteknikens
labyrinter
Om ungdomars transnationella rum,
identitetsskapande och diaspora

Bailando saya con mi negrita När jag dansar saya med min negrita
yo me voy a Chicano…
jag åker till Chicano...
Donde se ha ido mi negra?
Porque me ha dejado solo?
En la fiesta de los negros
mis penas se iran bailando
mi samba, mi negra

Vart har min negra gått?
Varför lämnade hon mig ensam?
I de svartas fest
min ensamhet, den försvinner dansande
mi samba, mi negra.

Ungdomarnas användning av ny media är ett ämne som under de senaste åren har
diskuterats intensivt i många olika sammanhang. Tema globalisering, användning
av digitala medier och migration som är relaterade till ungdomars mediebruk och
tillägnande av virtuella rum kan leda till många nya forskningsfrågor. I denna artikel
fokuseras på frågor som interaktivitet, kommunikation och gemenskap samt vad
populärkulturella uttrycksformer kan innebära för transnationella ungdomar som
använder nya sociala medier.
Artikelns syfte är dessutom att dryfta perspektiv om transnationella ungdomars
identitetsskapade i virtuella rum. Vardagslivets bruk av dans och musik i det virtu�
ella rummet som står för meningsskapande och tillhörighet fokuseras. Hur internet
används och vilka olika möjligheter den innebär för diasporagrupper under en tid av
kulturell globalisering studeras. Hur skapas identiteter och hur formas lärprocesser
i de virtuella rummen av ungdomar, deras föräldrar och organisationer är bland de
frågorna jag ställer i artikeln. Jag strävar efter att ringa in frågor om vad gemensamma
	 Sången användes som ackompanjemang till dansen av gruppen Antawara i Stockholm rubricerad
som: Caporal CD Libertad (barn) i tävlingen Saya caporal Suecia 2009.



nya platser och nya tillhörigheter på internet kan betyda för dessa ungdomar som
deltar i kulturella och sociala aktiviteter som organiseras i relation till boliviansk/an�
dinsk populärkultur.

Tillvägagångssättet
I studien används ett multilokalt etnografiskt angreppssätt som innebär att ett antal
virtuella rum har studerats intensivt genom deltagande observation. Den empiriska
forskningen har avgränsats till ett antal webbplatser där boliviansk/andinsk populär�
kultur och musik förekommer. Gruppen Antawara, Stockholm och Centro Cultural
Bolivia, i Norrköping, verksamma i Sverige och Gruppen Amigos del folklore i Berlin
ingår i studien. Dessutom används några dansgruppers webbsidor i Sverige och USA
som jämförande material i studien. Dessa grupper som aktivt verkar för att skapa
uttrycksformer för boliviansk/andinsk diaspora har studerats intensivt genom fält�
studier.
Utöver gruppernas och ungdomars webbsidor har uppladdningar till YouTube.com
som relaterar till gruppernas aktiviteter på nätet studerats. I dessa virtuella rum finns
presentationer av dansföreställningar, dansträningar och olika typer av kulturella och
sociala aktiviteter dokumenterade. På en del sidor finns det också intervjuer och rik�
ligt med empiriskt material om gruppernas övriga sociala och kulturella verksamhet.
Jag har också vistats i många virtuella rum där boliviansk/andinsk populärkultur fö�
rekommer; bland dessa webbsidor som MySpace och Youtube.com, som är relaterade
till ovannämnda gruppers verksamhet.
Etnografens välkända arbetssätt, ”hanging around” som innebär deltagande ob�
servationer på internet har varit ett viktigt arbetsredskap i studien. Internetmaterial
som refereras i artikeln är offentligt. Detta betyder att materialet som använts är
tillgänglig på nätet för allmänt bruk och åskådande och innehållsmässigt offentlig. 
I essän presenteras först några teoretiska perspektiv som används för att försöka
skapa förståelse för ungdomars användning av internet i sitt identitetsskapande.
Empiriska fallstudier illustrerar sedan i artikeln ungdomars sätt att söka sin identitet
i en värld som kan kännetecknas av kulturell globalisering. Fokus i studien ligger
på transnationella ungdomarnas bruk av internet i deras identitetsarbete och deras
försök att skapa mening och tillhörighet på internet.

	 Om metoder för att studera sociala och kulturella fenomen på internet se: Kibby (2000); Miller &
Slater (2000); Svenningsson Hjelm (2009); Svenningsson, Lövheim & Bergquist (2003); Lövheim
(2007) och Dunkels (2007).
	 Jämför Svenningsson, Lövheim & Bergquist (2003) och Svenningsson Hjelm (2009) som har
diskuterat behovet av informellt samtycke och användningen av offentligt tillgängligt material på
internet.



Identitetsskapande i en tid av kulturell globalisering
Den sociala praktiken som diskuteras i denna artikel handlar om ungdomars olika
sätt att tillägna sig internet och använda det för att gestalta sina komplexa identiteter.
Ungdomarna använder internet som ett verktyg för att kommunicera och försöker
därigenom experimentera fram en förståelse för transnationella livssammanhang.
För att förstå pågående sociala och kulturella förändringsprocesser i förhållande till
nya sociala medier finns begrepp som kulturell globalisering, diaspora, identitetsska�
pande och nätverksamhälle som begreppsliggör aktuella framträdande samhälleliga
förändringsprocesser.
Hur skapas då kulturella identiteter i det globala samhället? Författarna till boken
”Globaliseringens kulturer” beskriver bakgrunden till kulturell globalisering på föl�
jande sätt:
Livet på jorden har förvisso alltid präglats av rörelse. Migrationsströmmar,
handelsutbyten och invasioner har sedan långt tillbaka givit upphov till nya
bosättningar, kulturmöten och kulturella praktiker. Men idag förflyttas och
förflyttar sig människor, varor och kapital och symboler i obrutna strömmar
över jordklotet, med en kvantitet och en hastighet som saknar motsvarighet i
planetens historia. Detta har på kort tid inneburit betydelsefulla förändring�
ar i livsvillkoren för stora grupper av människor (Eriksson, Eriksson Baaz &
Thörn, 1999:13).
De nya möjligheterna till snabbare och tätare kulturella kontakter i den globaliserade
världen skapar nya kulturella potentialer och sammanhang:
Globaliseringen medför dessutom att kulturella sammanhang som tidigare haft
en viss stabilitet nu är stadda i upplösning. Kulturer ersätts av kulturella flöden
och identiteter i förändring (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999:15)
Den nya medieteknologin skapar helt nya förutsättningar för kulturens globala cir�
kulation och frågan om relationen producent och konsument lyfts ofta upp i studier
av ungdomars internetanvändning (Werner, 2009). Användningen av internet kan
ses som en del av den moderna konsumtionskulturen och produktionen av samtids�
kulturella uttrycksformer.
I tidigare forskning har skillnaderna mellan olika generationer påpekats som en
viktig aspekt att ta hänsyn till. Debatten om den ”digitala generationen” och de po�
sitiva aspekterna av användningen av internet som bland annat David Buckingham
(2008) redovisar för, handlar om relationen mellan den nya teknologin och ung�
domen. Denna
��������������������������������������������������������������������
generation är ”more open, more democratic, more creative, and
more innovative than their parents generation” menar Buckingham (2008:13).
Generationsklyftor har uppstått när ny medieteknik tar mer plats i ungdomars var�
dagsliv och lärande. Idén om generationsklyftorna har framförallt utvecklats av Marc
Prensky (2001) som skrivit om två idealtyper av interanvändare, nämligen de han


kallar för ”digitala invandrare” (”Digital Immigrants”) och ”digitala infödingar”
(”Digital Natives”). Kortfattat innebär denna metafor att ungdomarna, det vill säga
digitala infödingar, den nya generationen, föds i den digitala världen och ser detta
som en naturlig del av vardagen. Föräldragenerationen som inte har socialiserats
med den nya medietekniken på samma sätt känner sig mer främmande inför an�
vändandet av den nya median. Den vardagliga användningen av internet innebär
som det konstateras i aktuell forskning en hel del nya möjligheter som ungdomar
kan dra nytta av, Cyberkids, som generationen också har kallats, har större möjlighe�
ter till delaktighet, empowerment, genom den nya medietekniken. Inom ramen för
konsumtionskulturen är internetbruket ett sätt för ungdomar att finna autonoma
kommunikationsformer och gemenskap enligt Buckingham (2008).
En central fråga som Manuel Castells lyfter fram i sin bok Internetgalaxen.
Reflektioner om internet, ekonomi och samhälle (2002) är, hur internetanvändningen i
nätverksamhället förändrar mönstren av socialitet. Castells poängterar följande:
Att studiet av umgänge kontra internet måste sättas i samband med umgäng�
esmönstrens allmänna omvandling i vårt samhälle. Detta förringar inte det
tekniska mediets betydelse utan sätter in dessa specifika effekter i den sociala
interaktionens allmänna utvecklingsmönster och relaterar den till den materi�
ella grunden för denna interaktion: rum, organisationer och kommunikations�
teknik (2002:134).
I Castells nätverksamhälle organiserar människor sig i datorkommunicerande sociala
nätverk där ”nätverkande individualism” är det härskande mönstret i denna sam�
hällsformation. Detta skulle kunna betyda att erövringen av de virtuella rummen
inte betyder enbart att de används för speciella syften och det innebär också att nya
sociala praktiker blir möjliga. Castells sammanfattar tanken om nya typer av sociala
mönster:
Nätverkande individualism är ett socialt mönster, inte en samling isolerade
individer. Individerna bygger snarare sina nätverk, i och utanför nätet, på basis
av sina intressen, värderingar, tycken och projekt. Tack vare internets flexibi�
litet och kommunikationsförmåga spelar den sociala interaktionen via nätet
en allt större roll i samhällsorganisationen som helhet. […] Vad vi dessutom
observerar i våra samhällen är framväxten av en kommunikationshybrid som
kombinerar fysisk plats och cyberplats (Castells, 2002:139).
Identiteter konstrueras i nätverkssamhället som Castells konstaterar:
Det är lätt att hålla med om att, ur ett sociologiskt perspektiv, alla identite�
ter är konstruerade. Den verkliga fråga är hur, från vad, av vem och för vad.
	 En del författare poängterar att föräldragenerationen inte är kapabel att hänga med i den

medietekniska utvecklingen och att det finns ett stort behov att ”bygga broar” mellan
ungdomar och de vuxna (Dunkels, 2007:41-42). För andra framstår skillnaderna på
sätten att använda internet som det viktiga (Lövheim, 2007).



Identitetskonstruktionen använder byggstenar från historia, från biologi, från
produktiva och reproduktiva institutioner, från kollektiva minnen och person�
liga fantasier, från maktapparater och religiösa uppenbarelser. Men alla indi�
vider, sociala grupper och samhällen bearbetar alla dessa byggstenar och ar�
rangerar om deras mening, i enlighet med sociala bestämmelser och kulturella
projekt som är rotade i deras sociala struktur och i deras tids- och rumsramar
(Castells, 1998:21).
Denna nya typ av identitetsskapande skulle kunna relateras till ”projektidentitet”,
även detta är ett begrepp som Castells (1998) lanserat. Identitetsbygget är ett projekt
och enligt Castells finns det sociala aktörer som ”på basis av det kulturella material
som finns tillgängligt för dem, bygger nya identiteter som omdefinierar deras posi�
tion i samhället och därmed eftersträvar en omvandling av hela samhällstrukturen”
(Castells, 1998:22).
I identitetsskapande processer ingår formandet av sociala nätverk som sträcker sig
över de nationella gränserna. Gränsöverskridandena gör att de sociala nätverken präg�
las av transnationalitet. Begreppet ”transnationell” kopplas ofta ihop med ”gränsö�
verskridande identiteter” och diaspora. Transnationalitetsbegreppet har definierats på
följande sätt: ”Begreppet transnationell har huvudsakligen två betydelser, dels något
som går utöver nationella gränser och dels något som innefattar flera nationer eller
nationaliteter” (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009:26). Diasporabegreppet har i
sin tur, som påpekats av många forskare, en lång historia. Begreppet har under de
senaste tjugo åren genomgått ett återupplivande inom kulturvetenskaplig och sam�
hällsvetenskaplig forskning och kommit till användning på olika sätt (Hugger, 2008;
Olsson, 2007b; Werbner, 2002). Studierna om ”det diasporiska” har i de senaste
vetenskapliga studierna fått en allt mer processbetonad karaktär. Mobiliseringen av
diasporagrupper och flexibiliteten i förändringsprocesser spelar en nyckelroll och
processen präglas av gemenskapsbildning (Olsson, 2007b:221). Begreppet refererar
också till gemenskap och rum, ”ofta i form av en upplevd geografisk exil och tillhö�
righet till en grupp som över tid upprätthåller en speciell identitet” (Walhbeck &
Olsson, 2007:48).
Identitetsprocesser och föränderliga kulturmönster har i synnerhet inspirerat till
studier där begrepp som hybriditet, nya etniciteter, motståndskulturer och identi�
tetsskapande har utvecklats och studerats vidare (Hall, 1991, 1996; Back, 1996;
Brah, 1996; Walhbeck & Olsson, 2007:51).
Pnina Werbner (2002) som skrivit om skapande av föreställda gemenskaper i
diaspora, menar att de nya sociala rum som formas i förskingringen kan ses som
alternativa offentliga sfärer som diasporagrupper har ett stort behov av. Dessa grup�
pers marginalisering och osynliggörande är ett generellt fenomen i Västeuropa enligt
Werbner. Diasporagruppernas egna initiativ för olika typer av engagemang i själv�
organiserade kulturella och sociala föreningar är ett sätt att försöka skapa egna rum
för pågående verksamhet. På dessa platser visas existerande kulturella och sociala
aktiviteter och därmed synliggörs också dessa. Dessa kulturella självorganiserade ak�
tiviteter blir ett sätt att skapa nya sociala identiteter i diasporan som ungdomarna


har ett behov av att definiera, påpekar Werbner (2002) i sin studie. Denna process
av skapande av nya sociala mötesplatser för nya estetiska gemenskaper i diaspora är
karakteristiskt för diasporagemenskaper (Werbner, 2002).
Identitetsskapande och gemenskaper inom ramen för diasporiska processer har i
och med den expansiva användningen av den nya medietekniken fått nya betydelser.
De transnationella gemenskaperna är ännu mer tänkbara med den nya medietek�
nologin och internet som skapar möjligheter till återskapande av en kultur i nya
sammanhang på ett nytt sätt. Studier om internetanvändning och globaliseringens
effekter visar att upprätthållande av sociala relationer möjliggörs via den nya medie
teknologin i allt högre grad (Miller & Slater 2000; Bakardjieva 2005). Dessa studier
tar upp möjligheterna att bygga upp transnationella kontakter som är relaterade till
globalt förskingrade familjers situation och betydelsen av sociala nätverk. I den vir�
tuella världen skapas nya innebörder om familjers transnationalisering och familjers
historia genom olika audiovisuella och textbaserade medel. Den utvidgade familjen
i diasporan kan enligt dessa studier hålla kontakter via nätverken även med den
delen av släkten som befinner sig på avstånd. Bakardjieva (2005:129) har dessutom
påpekat behoven av att upprätthålla kontakten med familjen som en primär orsak
till att använda internet: ”The wish to stay in touch with one´s globally dispersed ex�
tended family is a major impetus behind the adoption of the Internet in the home”.
Miller & Slater (2000) har i synnerhet lyft fram förhållandet mellan diaspora och
internetanvändning. Dessa författare visar hur formationen av diasporagemenskapen
förverkligas genom skapande av virtuella rum. Internet fungerar som ett sätt att över�
brygga avståndet.
När nya identiteter studeras, används begrepp som transnationell ungdom, hybrid
ungdom och tredje identitet för att beteckna ungdomar som på olika sätt är relaterade
till diasporaprocesser och globala migrationsprocesser. Det handlar om ungdomar
som själva har flyttat från ett land till ett annat eller om ungdomar vars föräldrar varit
med om detta. Ord som att vara mitt-emellan (in betweenness), gränser och gränssätt�
ning förekommer ofta i sammanhanget (Kalra, Kaur & Hutnyk, 2005).
Frågan om hur ny populärmusik och musikstilar används av ungdomar i olika
samhälleliga sammanhang har bland annat studerats av Bennett (2000; 2004) och
Hodkinson (2003; 2004). Bennett (2000) menar att ungdomar kan skapa sina egna
sätt att värdesätta en ”tradition” på ett nytt sätt. En sådan kulturell gestaltning innebär
också en hopsamling av traditioner från olika håll som sätts emot stigmatisering och
rasism i nya urbana miljöer. Detta kan innebära ett nytt värdesättande av traditionen
och en hyllning till denna tradition (celebration of ”tradition”). Skapande och an�
vändning av de transnationella virtuella rummen som studeras här ingår i liknande
sammanhang.
Internet har gett tillgång till gruppbildning och nätverk som i sin tur skapar
en aspekt för utvecklingen av identiteten, som kan kallas för ”tredje identiteten”
som Goldstein-Kyaga & Borgström (2009) har visat. Detta ”tredje”, enligt Hugger
	 Bennett skriver bland annat om Bhangra musikkulturen som används av ungdomar i Storbritannien
för att skapa plats i vardagen genom att förhandla och göra motstånd med populärmusiken som
medel.



(2008:115), kan definieras som kvalitativt nya sociala och subjektiva livssamman�
hang vilka skiljer sig från tidigare definitioner av identitetsbegreppet som är kopplat
till ursprungs- och utvandringsländerna. Även begrepp som ’kulturpendlare’ (Mørck
1998) förekommer i studier om transnationell ungdom.
En del aktuella studier fokuserar på användarperspektivet och de har ungdo�
mars aktiva bruk av den nya medietekniken som en utgångspunkt för sin forsk�
ning (Bennett 2004; Buckingham 2008; Dunkels 2007; 2009; Livingstone 2009;
Lövheim 2007; Werner 2009). Ungdomars kreativa strategier för att förstå aktuella
livssammanhang i lokal kontext har i synnerhet redovisats av Bennett (2000; 2004).
Platsens och det sociala rummets betydelse är också ett sätt att analysera föränd�
ringar i populärkultur (Lundberg, Malm & Ronström, 2000; Connell & Gibson,
2003; Stokes, 1994; Werner, 2009). Begreppet ”rumslig vändning” inom kultur�
vetenskaplig forskning visar att platsens betydelse blivit allt viktigare när den nya
medieteknologins användning skall förstås. Dessutom har de symboliska och mate�
riella faktorerna fått en allt mer central betydelse i ungdomskulturerna. I detta sam�
manhang har de ungas identitetsarbete fått en allt mer central betydelse i kulturve�
tenskaplig forskning som Werner (2009) påtalat i sin studie. En viktig aktuell fråga
kan därför formuleras på följande sätt: vad innebär denna ”rumsliga vändning” för
ungdomars identitetsskapande och tillägnande av ny medieteknologi?

Identiteter och stilar i nya sociala rum
Det har funnits tankar om och i fall, den virtuella världen är en ”egen värld för sig”
och att den har nya regler för socialitet. ��������������������������������������������
Det virtuella rummet skulle således vara en
plats: ”where society’s normal rules no longer apply, and from which new cultural
symbols and meanings can emerge” (Bell, 2007:36). ����������������������������������
Internetvärlden betraktades först
som en ”cyberrymd” (cyberspace) och en egen fri värld som levde ”ett eget liv” obero�
ende den fysiska världen. Denna tankegång har så småningom övergivits till förmån
för en annan position där det påpekats att de fysiska och virtuella världarna är nära
sammankopplade (Hodkinson & Lincoln, 2008; Kozinets, 2010). Sedan har andra
frågor visat sig vara mer relevanta när kopplingen mellan den fysiska och virtuella
världen anses vara en självklarhet (Lövheim, 2007; Werner, 2009; Kozinets, 2010).
Offline och online världar konstateras ha en förstärkande effekt mellan dem, men
relationen mellan dessa världar är inte knivskarp. Att använda sociala medier innebär
dessutom oftast att många olika typer av media används (Livingstone, 2009).
Frågor om sociala relationer, individer, grupper och förändringsprocesser i förhål�
lande till internetanvändning och olika typer av gemenskaper har aktualiserats när
virtuella rum diskuteras. Shirley Turkle diskuterar i sin bok Life on the Screen (1995)
	 Jämför också Pekkola (2008b) där unga kvinnors musikanvändning i vardagslivet studeras. Den
privata sfären och det privata rummet ses här som en frizon där det är möjligt för de unga kvinnorna
att ”andas ut”.



populärkulturen som en del av ”jagets identifikation”, men ser inte detta som en
allomfattande socialisationsagent:
The notion of the real fights back. People who live parallel lives on the screen
are nevertheless bound by the desires, pain, and mortality of their physical
selves. Virtual communities offer a dramatic new context in which to think
about human identity in the age of Internet (Turkle, 1995:267-268).
En medvetenhet om omdefinieringar av platsens betydelse har ägt rum inom ung�
domskulturforskningen de senaste åren. Studier visar hur olika sociala rum kan
konstrueras för kommunikation (Werner, 2009). När det gäller samtidskulturella
ungdomars identitetsskapande som studieobjektet kan de förknippas till frågeställ�
ningar om identitet, etnicitet och plats/rum (Stokes, 1994; Connell & Gibson,
2003; Werner, 2009).
Den bolivianska diasporans organisering kan ses som ett steg mot diasporans
mobilisering. Populärkulturella uttrycksformer används på olika sätt. Frågan är hur
boliviansk/andinsk kultur gestaltas i Sverige i en kulturell förening. Centro Cultural
Bolivia (Kultur Center Bolivia) i Norrköping har till exempel följande målsättning
på sin webbsida:
Kultur Center Bolivia i Norrköping är en ideell organisation, partipolitiskt och
religiöst obunden, som arbetar för att i Sverige sprida information om den bo�
livianska kulturen och i synnerhet om den tusenåriga Andinska kulturen som
utgör historisk och kulturell grundval för mer än 5 miljoner indianer bosatta i
det andinska området [...].
Vi arbetar också för att erbjuda bolivianer bosatta i Sverige tillgång till sin egen
kultur och därmed bidra till att upprätthålla det självförtroende som behövs för
att finna sig till rätta i det svenska samhället. Vi anser att det är oerhört viktigt
att vår verksamhet till stor del ägnas åt arbete med barn och ungdomar.
Nedan finns en illustration av sociala och kulturella aktiviteter som berättas på nätet:
Här fick bolivianer möjlighet att ha kontakt med det svenska samhället och för�
enades genom olika idrotts-solidariska och kulturella aktiviteter. Vid flera tillfäl�
len fick vi möjligheter att visa det svenska folket vår kultur genom dans, radio,
folkmusik och idrott, som många bär med sig från hemlandet. Alla dessa akti�
viteter ledde till grunden för bildande av CENTRO CULTURAL BOLIVIA I
NORRKÖPING (KULTUR CENTER BOLIVIA I NORRKÖPING).
Frågan om hur förhållandet individ- och samhälle formas i vardagslivet som präg�
las av transnationella livsformer framstår viktig i detta sammanhang. Hur skapas
	 Jämför: http://www.ccbolivia.net/.
	 Centro Cultural Bolivia, http://cordillera.bloggsida.se/2008/03/01/bakgrunden-om-bolivianer-inorrkoping/#more-12.



individers identitet i de virtuella världarna – var befinner sig de nya ’nätborgarna’
(Netizens)? För de grupper som studeras här är de nya formerna av socialitet ett
faktum. Internet har successivt förvandlats till ett viktigt forum för deras kulturella
verksamhet där identitetsarbete, nya former av socialitet och identitetsskapande in�
går. Detta innebär med andra ord att det har blivit möjligt att mötas på ett nytt sätt
genom den nya medietekniken. Denna studie bidrar till en ökad förståelse för det
förhållande som allt mer präglat studier om internetanvändning, nämligen att det
finns en nära koppling mellan offline- och online världar (Hodkinson & Lincoln
2008; Kozinets 2010).

Estetiska gemenskaper i virtuella rum
Gruppen Centro Cultural Bolivia i Norrköping är ett exempel på en kulturell fören�
ing som synliggör sin sociala och konstnärliga verksamhet i virtuella rum. Gruppen
beskriver sina aktiviteter och framträdanden på ett ingående sätt på sin webbsida:
Genom åren CCBolivia har varit och är en bro för bolivianer i Norrköping ef�
tersom vi är en kulturell organisation som arbetar för att sprida vår gamla kultur
och integration i det nordiska landet.
Under dessa 24 år av kulturellt arbete vi har blivit inbjudna över två gånger av
Ballet Folklórico ”Raduga” i St Petersburg i Ryssland 1993 och 1995.
Vi deltar i festivalen för Solidaritet Pro-offer Titicacasjön i Stockholms stad an�
ordnas av Embajada i Bolivia 1986. Vi har deltagit i karnevaler i följande städer:
Växjö 1992.
Carnival av åren 1993, 1994, 1995 Uppsala.
Carnival Valdemarsvik åren 1989 – 2009.
Carnival Arboga år 1987 – 2008.
Karneval i staden Motala 1996.
Söderköping Carnival 1999 – 2009.
International Festival som anordnas av Linköpings universitet under 1996.
Karnevaler Hageby i Norrköping 1997 till 2004.
Valdemarsvik Carnival 1997 fram till 2009.
Västra Husby Karneval i Norrköping under 1997 och 1998.
Karneval Amal i Göteborg under 1998 och 1999.
Dansfestival i Eskilstuna 1989.
Latin American Festival ”Silver Globe”, Norrköping åren: 1990, 1991, 1992,
1993, 1994 och 1995.
	 Netizen, som jag har översatt här som ”nätborgare”, är ett begrepp som förekommer ibland i
sammanhanget, används bland annat av Kozinetz (2010).



Immigrant Day, Norrköping år 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 och
2004.
Kultur Natt, Norrköping åren: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Invånar möte bolivianer i Sverige: 1997, 1998, 1999, 2000 2001, 2002, 2003 år
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Karneval i Aalborg, Danmark 1992, 1993, 1994, 1997.
Möte mellan akademi fotboll Tahuichi Aguilera och en kombinerad ungdoms
Fotboll Norrköping 1998.
Vi har dansat balett med Musical Surimana gruppering 1997 och med musikern
och läraren Ernesto Cavour Charango 2002.
Vi deltar även i Carnival 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, Norrköping.
Children’s Carnival 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Norrköping.10
Olika typer av festivaler och karnevaler är de fysiska sammanhang där dansgrupperna
ofta presenterar sig. Dansgrupperna deltar i festligheter i det nya hemlandet och ofta
även i grannländerna.11 Illustrationen ovan visar att deltagarna har flera olika aktivi�
teter att förhålla sig till. Deras iscensättande av danserna sker även på transnationella
arenor. De virtuella rummen är ofta inte bara öppna för den egna gruppen utan
tillgängliga för en större publik på nätet.
Bekräftelse av en samhörighetskänsla är det som ofta visas fram av medlemmar
i dansgrupper som presenterar bolivianska danser i diaspora. Gruppmedlemmarna
känner sig nära sammanbundna och de har, som gruppdeltagaren uttrycker det:
Hittat en gemensam sak som förbinder oss.12 Dansgrupperna tar tillfälligt plats genom
sina framträdanden i olika fysiska rum. Internet används aktivt på olika sätt för att
informera om de pågående aktiviteterna. Informationen kan vara både av informell
och av formell karaktär.
Gruppen Amigos del folklore, som är verksam i Berlin, presenterar enligt deras webb�
sida Boliviansk kultur. Gruppen definierar sig som en multikulturell grupp som arbetar
målmedvetet med folkloristisk kultur. På deras webbsida står det bland annat:
Vi är en mångkulturell dansgrupp som har satt upp som mål att presentera
den bolivianska kulturen. Gruppen Amigos del Folklore själv ser sig som en
mångkulturell grupp som är tillägnad den bolivianska folklore och kultur.
Mångkulturellt eftersom medlemmar kommer från många olika delar av värl�
den. Våra nära förbindelser med Bolivia innebär att vi har satt oss i uppdrag
att försöka föra Bolivia närmare andra kulturer genom våra olika aktiviteter.
Även i vårt namn, har vi fört samman den ”folklore” eftersom vi vill presentera

10 http://www.ccbolivia.net/.
11 Grupper kan också arrangera en föreställning på gatan och ladda upp sedan en föreställning på Youtube,
som gruppen Raices i Malmö gjort. Se: http://www.youtube.com/watch?v=1WaUb1Bxbio.
12 Amigos del Folklore, se: www.amigos-del-folklore.de.



genom folkloristiska danser i Bolivia, hjärtat i Latinamerika, i all sin mångfald
och unika skönhet.13
Amigos del folklore framträder i olika delar av Tyskland och ibland även utanför landet
i kulturella och religiösa sammanhang där deras föreställningar efterfrågas (i karneva�
ler, fester, tävlingar). Olika typer av intressegrupper erbjuder gruppen möjligheter att
visa fram representationer av en kultur.
Tillhörighet till en grupp i diaspora skapas också genom aktiviteter som knyter an
till dansföreställningar. Dansträningar är en vital kontinuerligt förekommande akti�
vitet för grupperna. Dansgruppernas träningstider finns publicerade på internet som
på så sätt används som en virtuell ”anslagstavla” för gruppernas interna och externa
kommunikation.14 Resor och träningsstillfällen till danser som sedan dokumenteras
på internet är en viktig del av dessa aktiviteter. Att resa till Bolivia eller få ett besök
därifrån, exempelvis av välkända musiker eller musikgrupper är en viktig markering
av en existerande relation till landet ”därborta”, i det så kallade ”hemlandet”. Den
inbjudna charangovirtuosen Ernesto Cavour som tillsammans med en dansgrupp
besöker Sverige eller musikgruppen Los Masis framträdande i Berlin är exempel på
sådana musikerbesök de senaste åren. Musikgruppen Los Kjarkas besöker Europa
med jämna mellanrum (Pekkola, 2007b).15
De sociala och kulturella organisationerna har alla det gemensamt att de är med
om att skapa nya sociala rum med kulturella uttrycksmedel som används för att
skapa en estetisk gemenskap. Ungdomarnas position kan definieras och omdefinieras
när de tillhör dessa grupper. Exempelvis betyder aktiviteterna omkring danserna att
delta i processen från övning till framträdande i de fysiska platserna samt sedan att
synas i de virtuella rummen där dessa aktiviteter ständigt aktualiseras, bekräftas och
dokumenteras.
För den transnationella ungdomen kan det handla om att vistas i ”ett eget rum”,
där berättelser om en majoritetskultur och en minoritetskultur skapas. Kulturell pro�
duktion och kulturell reproduktion kan också ses som ett sätt att skapa motstånd till
exkluderingen i diaspora. En del av kulturen förs över, ”transplanteras”, till en ny
omgivning. Andra uttrycksformer skapas på ett nytt sätt i den nya omgivningen och
nya uttrycksformer framträder.

13 Gruppens presentation i originaltext är följande:
Die Gruppe Amigos del Folklore selbst versteht sich als eine multikulturelle Gruppe, die sich der
bolivianischen Folklore und Kultur widmet. Multikulturell deshalb, da die Mitglieder aus vielen
verschiedenen Teilen der Welt stammen. Unsere enge Verbundenheit mit Bolivien führt dazu, dass
wir uns die Aufgabe gesetzt haben, Bolivien durch unsere vielfältigen Aktivitäten anderen Kulturen
näher bringen zu wollen. Schon in unserem Namen haben wir die „Folklore“ mithineingebracht,
da wir durch folkloristische Tanzdarbietungen Boliviens, das Herz Lateinamerikas, in seiner ganzen
Vielfalt und einzigartigen Schönheit präsentieren wollen.“ �������������������������������������
I: http://www.amigos-del-folklore.de/
ueberuns/index.php.
14 Träningstider finns nedtecknade exempelvis i: http://www.myspace.com/antawarabolivia och
http://cordillera.ath.cx/.
15 Gruppens senaste besök i Sverige i juni 2010 finns dokumenterad till exempel på: http://www.
youtube.com/watch?v=EL07Oz-_o_c



Är detta en fråga om att skapa en känsla av att vara en ”Diaspora Bolivian”.16
Werbner (2002) påpekar behovet av identitetsberättelser har en stor relevans när
diasporaungdomens identitetsskapande som ett identitetsprojekt skall förstås. Den
����
diasporiska processen handlar om, som Werbner uttrycker det: �������������������
”A community is no
longer grasped as a cultural homogenous and harmonious Gemeinschaft but as a space
of agonistic power relations and debate across difference” (Werbner, 2002:271). Hur
����
elektroniska sociala nätverk kan medverka till att skapa diasporagruppers mobilise�
ring och förändrade livsvillkor i förhållande till nya virtuella och fysiska rum som
kan fortsätta att konstruera en gemensam, men samtidigt en socialt delad värld är en
fråga som kan studeras vidare. Internet är en plats där det finns utrymme för att ge
uttryck för skillnader.
Dessa rum kan fungera som en förlängning av de fysiska platserna och de virtuella
platserna och ger som tidigare nämnts i essän, en ny dimension av ”socialiteten”
(Castells, 2002). Diasporagruppernas sociala och politiska historia i ett virtuellt rum
kan dokumenteras för den uppväxande generationen och historien får därmed ett
alternativt offentligt rum.
Dokumentationen av dansträningar och föreställningar som finns i olika virtu�
ella rum är ett exempel på arkiveringen av kollektiva erfarenheter. Skärvor av en
gemensam historia kan bevaras och återberättas. Exempelvis kan en historia om hur
en social och kulturell organisation grundades synliggöras på en webbsida och där�
med berättas för medlemmarna i gruppen och intresserade. Sociala nätverken kan på
detta sätt betraktas som en välfärdsresurs. Kommunikationen sker både inter- och
intragenerationellt. Ungdomar kan ha mycket snabba och intensiva kontakter med
jämnåriga via nätet och internet spelar där en positiv roll vilket många forskare påpe�
kat (Castells, 2002; Elias & Lemis 2008; Miller & Slater, 2000).
I studier om transnationella familjer har det visats hur dessa familjer anpassas
för att leva i ”transnationella rum” och sociala nätverk som förgrenas mellan ”värd�
land” och ”hemland” (Eastmond 2007; Olsson 2007, Wahlbeck & Olsson 2007).
Detta tillstånd genererar ett behov av att skapa tillhörighet till mer än en plats för
geografiskt spridda gemenskaper. Det ”normala” livet förutsätter i själva verket en
viss rörlighet. En sammanlänkning av olika platser och tillgång till flera olika platser
behövs. De dansgrupper och de sociala och kulturella gemenskaperna som studeras
här befinner sig i en liknande situation. ”Bolivia” skapar en geografisk hållpunkt i
förhållande till andra platser, en föreställd gemenskap i de fysiska rummen i diaspora,
och detta faktum förstärks när dessa återskapas i olika virtuella rum. Samtidigt finns
anknytningen till ”det nya landet” och nya platser likväl ständigt synliggjord på in�
ternet genom de estetiska gemenskapers aktiviteter.
16 Jämför Miller & Slater (2000:92) som skriver i sin bok om Trinidiansk diaspora (Diaspora Trinidian,
’Being an online UK Trini’) om liknande företeelser. ��������������������������������������������������
Dessa författare menar att: ”In almost every case
there was a clear sense that the Internet had changed their relationship not only to individuals…but
also to their sense of being Diasporian Trinidian (ibid. 93). �����������������������������������������
Miller & Slater visar också i sin studie
om hur internet används för att skapa en berättelse om Trinidad. Författarna
��������������������������������
menar att ’Diaspora
Trinis’: “almost without exception take upon themselves with pleasure and alcarity the task of
becoming personal ambassadors for Trinidad, telling the tale of Trinidad in their own terms” (ibid.
99).



Individuella och kollektiva representationer på MySpace
I tidigare sammanhang har det visats hur ungdomar hittar och kan samla visuella
eller auditiva symboler som kan visa fram olika former av kollektiva representationer
i samtidskulturen. Representation och identifikation ingår i den kulturella reproduk�
tionen av samtidskulturen och kulturens cirkulation (du Gay, Hall, Jones, Mackay
& Negus, 1998).
Ungdomarnas behov att uttrycka transnationella livssammanhang och alternativa
referensramar har fått utrymme på internet. Val av stilar är tydliga på MySpace si�
dorna där det finns utrymme både för individuella och kollektiva representationer.17
På gruppernas MySpace sidor förekommer det olika typer av musik- och dansstilar.
Olika typer av sociala sammankomster annonseras också ofta på MySpace sidorna.
En MySpace sida kan exempelvis introduceras med ett traditionellt musikstycke från
landsbygdens ceremonier, men sedan innehålla en mängd låtar från urbana musik�
stilar. Populärmusik från Bolivia och från Latinamerika ingår i sammanhanget.
Man kan säga att internet binder ihop olika världar och används som en social
manifestation vilket Castells (2002:138) har påpekat. ”Umgängesportföljer” kan
skapas och sådana portföljer kan omdefiniera nya gränser och innebörder genom
internetbaserad kommunikation som Castells lyft fram.
När det gäller MySpace sidor finns det sidor som är skapade av individer, men
används av sociala och kulturella organisationers namn. Sidorna har en layout som
står för gruppens verksamhet och ungdomarna ingår som ”vänner” till dessa sidor
(Pekkola, 2007a, 2007b). Exempelvis används dansen och musiken som tillhör dan�
sen Los Caporales, av många dansgrupper både i Europa och i USA. Ofta visas delar
av den bolivianska karnevalstraditionen (Caporales, Tobas, Tinku mm) på olika sam�
hälleliga arenor.18 På MySpace sidor finns utrymme både för individuella och kollek�
tiva musikval. Marknadsföring och annonsering av kulturella arrangemang är vanliga
inslag.
”Vännerna” i MySpace har bjudits in eller själv önskat att få vara med på webbsi�
dan organisationen eller individer skapat. Webbsidorna har många symboler, tecken
och koder som representerar andinsk/boliviansk kultur. Samtidigt finns det represen�
tationer av exempelvis andra musikstilar i samma virtuella rum. De transnationella
dansgruppernas medlemmar som tillsammans visar upp de bolivianska danserna och
traditionerna har funnit ”Bolivia” som ett gemensamt projekt vilket jag återkommer
till i nästa avsnitt.
Gruppen Antawara återger en historisk bakgrund till sin aktuella verksamhet på
en MySpace sida. På denna webbsida står det till exempel följande presentation:

17 I ungdomskulturella studier har frågan om stil och stilskapande lyfts fram som en central aspekt
(Bjurström, 2005).
18 Det finns grupperingar som enbart presenterar Caporales dansen som är en mycket populär
dansform i den bolivianska karnevalen och den en omtyckt dansform utanför Bolivia. I USA finns
flera grupperingar som organiserats just kring denna dans. Dessa grupper håller en nära relation till
Caporales dansgrupper i Bolivia. (Pekkola, 2007a; 2007b; 2008a).



Antawara Bolivia bildades i september 1988 av två flyktingfamiljer från Bolivia,
och har sedan dess arbetat med barn- ungdomsverksamhet och med solidari�
tetsarbete till förmån för ett projekt vi har som går ut på att bygga ett kombine�
rat barnhem- yrkesskola för föräldralösa barn i Bolivia. Från varje uppträdande
vi gör går 80 % till det projektet och 20 % går till våra omkostnader som nya
dräkter, mat till träningar, resekostnader mm. Till det projektet har vi genom
åren samlat ihop ca 650 000 kr genom våra uppträdanden och annan verksam�
het och som vi har investerat i vår skola.19
Föreningarna arbetar ofta för olika typer av solidaritetsprojekt. Denna typ av gemen�
skaper, som Werbner (2002) kallar detta för ”morala gemenskaper” (moral communities) har en stor betydelse för diasporagrupperna. De visar ett moraliskt och etiskt
ansvarstagande som ofta leder till praktisk handling som motiverar arbetet. Många
solidaritetsprojekt kan vara långsiktiga och grupperna arbetar målmedvetet för att ge
ekonomiska bidrag för att stödja olika projekt inom utbildningsväsendet eller hälso�
sektorn i Bolivia. Den egna föreningsverksamheten och dansföreställningar genererar
resurser för den solidariska verksamheten.20
Gruppen Antawara arbetar för olika typer av solidaritetsprojekt men riktar även
sitt arbete mot både barn och ungdomar:
Antawara Bolivia har hela tiden arbetat med barn och ungdomar och har nu
ett medlemsantal på ca.100 medlemmar i alla åldrar även om de flesta är barn
och ungdomar. Våra medlemmar kommer inte bara från Bolivia utan från hela
världen. Föreningen är registrerad i Stockholm och bedriver studiecirklar ge�
nom ABF och har också samarbetat med dem vid ett flertal tillfällen.
”Vännerna” i MySpace annonserar om pågående kulturella aktiviteter i näromgiv�
ningen. Ett exempel av detta är midsommarfirandet som rubricerades som ”midsom�
mar Latino” i juni 2010. Annonsen upptog ett stort utrymme på webbsidan.21
Nya musikstycken läggs i de virtuella rummen och rummen kan ”möbleras om”
efter behov och intresse. Fotografier och filmer från gemensamma aktiviteter visas
på sidorna och detta kan sägas förstärka sammanhållningen i gruppen. Filmerna på
webbplatserna visar fram en dokumentation av dansträningar och föreställningar där
folkmusik ingår.22 Dessa inspelningar kommer från olika typer av festiviteter (till ex�
empel den 6 augusti som är den bolivianska nationaldagen) eller kulturfestivaler som

19 http://www.myspace.com/antawarabolivia.
20 Se till exempel: Antawara http://www.myspace.com/antawarabolivia, som stöder projekt i La Paz/
El Alto.
21 http://www.myspace.com/antawarabolivia.
22 Se till exempel: http://www.myspace.com/fcpasionboliviana.



innebär exempelvis deltagande i karnevalståg i olika europeiska eller nordamerikanska
städer.23 Att presentera danser är ett viktigt evenemang för grupperna.24
Den traditionella folkmusiken från landsbygden, den urbana folkmusiken både
mer i traditionalistisk och neofolkloristisk fattning och den latinamerikanska popu�
lärmusiken är de mest förekommande musikgenren. I de virtuella rummen ingår
också uppladdad musik från kända bolivianska urbana musikartister och musikgrup�
per.25
Olika kulturella koder och olika stilar används för att gestalta olika aspekter av
kulturella och sociala identiteter. Där finns det ett utrymme där många olika aspek�
ter av deras identitet kan gestaltas med hjälp av estetiska uttrycksmedel.
Dessa sidor blir ett hopplock av olika kulturella element som är meningsbärande
för ungdomars nya identitetsskapande. Denna hopsamling av olika typer av symbo�
ler som samlas på en webbsida innebär att symboler ”klipps och klistras” från olika
håll och de skapar en ny enhet. Begreppet bricolage som välkänd inom ungdomskul�
turforskningen (Hebdige, 1979) kan användas här. Symboler plockas från olika håll
och sätts samman och genom detta skapas egna nya stilar från media. I de virtuella
rummen finns en bricolage liknande kultur där flera nya möten mellan ungdomarna
är möjliga.26
Dansgrupperna får på dessa webbsidor ett sätt att synas och gestalta en identitet.
Glimtar av föreställningar kan visas i ”slideshows” eller filmer. De ståtliga och ofta
glittrande kläderna som de har på sig i danserna gör att de blir synliggjorda.27 Den
nya medietekniken gör det möjligt att producera, framträda och konsumera popu�
lärkulturella stilar via nätet och skapa därmed en bekräftelse av tillhörigheten. Att
gestalta relation till en tillhörighet skapar gemenskap med hjälp av koder, tecken och
symboler som anknyter till den identitetsskapande processen och mobiliseringen av
diaspora. Detta kan ses som ett sätt att skapa livsberättelser i diasporan där en iden�
titet kan framhävas.
Internet används av föreningarna som ett socialt och kulturellt rum för ”att skapa
sig själva” och för att visa fram kulturella identiteter där bland annat dans och musik
används som uttrycksmedel. Dessa sociala rum kan ses som platser där det är möjligt
att skapa föreställningar om det som kan betraktas som tillhörighet till en plats.

23 Se till exempel deltagare från gruppen Centro Cultural Bolivia som dansar tillsammans med San
Simon från Stockholm och Sambos Illimani från Eskilstuna i en karneval i Valdemarsvik, http://
www.youtube.com/watch?v=yfVlL92rRn4&feature=PlayList&p=B1D02643013F7B48&index=.
24 Se till exempel: http://www.myspace.com/llajtamasis. På denna sida återfinns många olika filmer
från Llajtamasis gruppens föreställningar på olika platser i USA. Danser som Caporales, Pujllay,
Tinku och Tobas finns nedladdade.
25 Exempelvis används musik av grupper som Los Kjarkas, Savia Andina och Wara, välkända i Bolivia,
i föreställningar.
26 Begreppet bricolage som är hämtad från den franska teoretikern Claude Levi-Strauss och betecknar
ett hopplock av skilda kulturella element som bildar en ny kulturell enhet. Det har även använts i
andra sammanhang för att analysera ungdomars identitetsproduktion på internet. Jämför Weber &
Mitchell (2008) som observerat liknande fenomen på internet.
27 Att synas kollektivt med hjälp av kläder och andra yttre attribut är något som Hodkinson (2004)
lyft fram som en egenskap hos ungdomar som tillhör en viss musikstil.



Tillhörighet och meningsskapande med ”Bolivia” som
symbol för hem och nation
Begreppet tillhörighet, hem och nation är något som ofta kopplas samman. ”Hemmet”
kan betraktas synonymt med begreppet ”nation” (Edensor, 2002). Begreppet ”hem”
återkommer ofta i gruppernas presentationer av sig själva. Nationen ”Bolivia” är det
som förenar grupperna och ofta när det talas om det som ens ”hem”.28 En medlem
i dansgruppen Amigos del Folklore berättar i samband med en dansföreställning på
”Karneval der Kulturen” i Berlin följande: Det här är Bolivia, och vi arbetar för det,
och därför blir vi så glada över det varje gång.29
I presentation nedan ges uttryck för den komplexa geopolitiska och den etniska
sammansättningen i Bolivia:
Och äntligen lyser en ny gryning upp framtiden för bolivianer, och långt ut�
anför vårt lands [skillnader mellan] aymara, quechua, chapacos, Easterners,
mestiser, vita, Creoler, och alla oss som är långt ifrån i vårt älskade land arbetar
tillsammans i försvar av vår kultur och det traditionellt bolivianska.30
I detta visionära citat som även lyfter fram Bolivias komplexa etniska sammansätt�
ning uttrycks också framtida idéer om att landets olika sociala och etniska gruppe�
ringar kan enas. I det empiriska materialet är dock detta inget som kan observeras
genomgående. Uttalandena kan ibland uppfattas motsägelsefulla, hemlandet som
refereras är dock ”Bolivia” som i vissa fall betraktas som en homogen enhet.
En föreställning av Centro Cultural Bolivia i Norrköping rubriceras på följan�
de sätt: ”Från Norrköping, Sverige till världen” (Desde Norrköping, Suecia para el
mundo).31 I filminspelningen som kan ses om föreställningen via Youtube visas sedan
en presentation av olika danser. De flesta danserna kan kännas igen från den urbana
folkdansrepertoaren i Bolivia (Caporales, Tinkus och Tobas bland annat). För åskådar�
na skapas med hjälp av tecken och symboler, en föreställning som är bunden till det
imaginära ”Bolivia” och som är öppen till en ”global publik”. Affektladdad musik el�
ler filmer anknutna till en föreställd gemenskap, ett begrepp som lanserats av Benedict
Anderson (1991), framställs som en kollektiv representation av ”hemlandet”.
Hem, tillhörighet och nation är ett tema som framstår som central för identitets�
skapande i diasporans mobilisering. I de bolivianska dansgrupperna skapas känslan
28 Se till exempel: Bolivia Kommittén Norrköping – Nyköping (Femenino) 2009, http://www.
youtube.com/watch?v=OBt8TS7dc54 .
29	��������������������������������������������������������������������������������������������������
Citatet lyder på orginalspråk: ”Das ist Bolivien, und dafür arbeiten wir und dafür freuen wir uns
sehr jedes Mal.“ Amigos del Folklore beim Karnaval der Kulturen in Berlin, http://www.youtube.
com/watch?v=zzxSON7aiqA.
30 Gruppens presentation är tvåspråkig. Texten på spanska lyder: Y por último que un nuevo
amanecer ilumine el futuro de los bolivianos, y que allá en nuestro lejano país los aymaras,
quechuas, chapacos, cambas, mestizos, blancos, criollos, y todos los que estamos lejos de nuestra
querida patria trabajemos unidos en defensa de nuestra cultura y nuestras tradiciones bolivianas. I:
http://cordillera.ath.cx/.
31 Centro Cultural Bolivia, Norrköping, Caporales en la noche cultural http://www.ccbolivia.net/,
uppladdad också på: http://www.myspace.com/ccbolivia.



av ”hemlandets” kultur genom danser, kläder och musik ständigt på nytt. Ett upp�
täckande och återupptäckande av kulturella uttrycksformer sker genom olika typer
av social och kulturell praxis. Dessa platser kan också ses som ett sätt att skapa kollek�
tiva representationer om en föreställd gemenskap som förknippas med nation och ett
hem på samma sätt som Benedict Anderson (1991) definierat som konstruktionen
av ”imaginära gemenskaper”.
Folkmusiken, eller populärmusiken som ses som en del av föräldragenerationens
kulturarv används som ett identitetsbekräftande element. Dansgrupperna återskapa
representationer av folkmusikkultur i Bolivia och ungdomarna lär sig genom att
delta i dansgrupper. En ny identitet skapas i förhållande till de sociala och kulturella
organisationerna som framträder i diasporan.
Nya sociala gemenskaper som anknyter till det som kan kännas igen som ”hem”
skapar en tillhörighet till en grupp och till en ny ”vi” gemenskap. Kanske finner vi
här en förklaring till de virtuella rummens attraktionsförmåga. Alla deltagare är och
betraktar sig själva som individer, men de bekräftas även av de andra deltagarna som
en del av kollektivet i den estetiska nätgemenskapen.
Nedan finns ett exempel om en berättelse av grundandet av Centro Cultural Bolivia
som relaterar till Bolivias politiska historia:
Bolivia är ett land med starka kulturella traditioner. Det var främst under 70
och början på 80 talet som de flesta bolivianer kom till Sverige. Bakgrunden till
att bolivianer kom till Sverige kommer från den turbulenta politiska situatio�
nen med militära situationen. Under denna period blev många förföljda, tor�
terade och mördade på grund av sina politiska åsikter. Många gjorde motstånd
och var tvungen att fly landet. Många av flyktingarna hamnade i Sverige och en
del av dom bosatte sig i Norrköping [...] Och det den 19 april 1986 grundades
CENTRO CULTURAL BOLIVIA där den bolivianska kulturen kunde spegla
sig i dans, mat, radio, idrott mm. I dagens läge består dans gruppen av ungdo�
mar från olika nationaliteter som tillsammans visar upp dom Bolivianska dan�
serna och traditionerna. Gruppen medverkar på olika uppträdande, Karnevaler
och Tävlingar runt om i landet.32
1980 blev det ny statskupp och än en gång följde militären samma mönster
som den föregående diktaturen; mord, tortyr, fängslande, förföljelse. Många
av flyktingarna hamnade i olika europeiska länder samt Sverige, som är känt
över hela världen för sin solidaritet mot den sk tredje världen. Senare blev all�
män amnesti utlyst och många åkte tillbaka till Bolivia, men andra föredrog
att stanna kvar i Sverige på grund av familjeskäl. En del valde Norrköping och
blev väl mottagna.33
I deras berättelse finns beskrivningar av gruppens sociala och politiska biografi och
nationen ”Bolivia” med olika egenskaper. I denna sammanvävning av historisk till�
32 http://www.myspace.com/ccbolivia.
33 Centro Cultural Bolivia, http://cordillera.bloggsida.se/2008/03/01/bakgrunden-om-bolivianer-inorrkoping/#more-12.



bakablick och samtidskulturella uttryck ges också utrymme för ett livssammanhang.
En del av Bolivias historia återges för den nya generation som inte själv varit med
och upplevt dessa omvälvande händelser. Samtidigt sker en organisation av aktuella
sociala och kulturella aktiviteter.
En filminspelning i ett virtuellt rum illustrerar hur tillhörighet till olika platser ar�
tikuleras. I deras inspelning finns några viktiga nyckelord som definierar en relation
till några geografiska platser. Både Bolivia och Norrköping är med som rubricering
av filmen
Bolivianos en Norrköping Bolivianer i Norrköping
Centro Cultural Bolivia, Norrköping, Suecia Centro Cultural Bolivia,
Norrköping, Sverige.34
Werbner (2002) lyfter fram tankar i sin studie i samband med en diskussion om dias
poragemenskapens osynlighet där kollektivt minne och aktuella händelser kan och
behöver kommenteras och bearbetas:
The narratives of identity, whether familial, communal or inter-ethnic, are
grounded in these spaces vested with value through continuous material, vol�
untary and symbolic effort. Identities of religion, nation and language inter�
twine in rhetoric of participants as they link their specific predicaments to
a shared collective past and to contemporary global events and debate their
moral positions in front of a local audience (Werbner, 2002:75)
På Centro Cultural Bolivias webbsida beskrivs gruppens målsättning på följande
sätt:
Bolivia Cultural Center grundades den 18 april 1986 […]. Bolivia Cultural
Center i Norrköping är en ideell organisation som bildades för att sprida och
bevara den kulturella rikedomen i vårt land, är det viktigaste arbetet i vår kul�
turinstitution att ge uttryck för våra barn olika danser av de 4 väderstrecken
i Bolivia som tvilling till ett land och sedan sätter ett exempel för framtida
generationer.
Bolivia, som bolivianer i Norrköping känner en djup kärlek och längtan som
gjorde dess musik och speciellt deras danser tillsammans med oss i 25 år och
vi tycker att kontakten med unga bolivianer, svenskar och andra nationaliteter
som har gett oss tillräckliga möjligheter att sprida välstånd och ta hand om
våra folklore traditioner som en symbol för vår nationella identitet själv vill ha
det nära kontinuitet som finns bidrar till att förena de kulturella banden med
Sverige och världen.35
34 http://www.youtube.com/watch?v=JqGuir7csrM&feature=related.
35 Orginaltexten finns också på spanska på samma sida:
Centro Cultural Bolivia fue fundado el 18 de abril de 1986 por el profesor don José Valencia
Rejas.



Den nationella identiteten betonas starkt i berättelserna ovan. Gruppen arbetar och
betonar betydelsen av mångkulturalitet och där finns en tanke om att förena olika
nationaliteter i ett kulturellt projekt.
Det uttrycks som en längtan till ett abstrakt ”hem”. Begreppet ”hem” återkommer
ofta i gruppernas presentationer om sig själva. Rekonstruktionen av ”Bolivia” förenar
grupperna och ofta när det talas om det som ens ”hem”.36

Internet som resurs för kommunikation och lärande
Lärandets nya potentialer på internet innebär för ungdomar nya möjligheter för ökat
deltagande och identitetsexperimenterande (Buckingham, 2008; Weber & Mitchell,
2008). De nya sociala interaktionsformerna och möjligheterna till interaktivt läran�
de är en aspekt som har tagits upp av forskare som studerat internetanvändning och
dess konsekvenser (Buckingham, 2008; Drotner 2008; Drotner, Jensen & Schrøder
2008). Däremot är teman transnationella ungdomar som lever i en tid av kultu�
rell globalisering i nätverkssamhället och som onlingemenskaperna kan ha en specifik
betydelse för dem även när det gäller det informella lärandet ett relativt outforskat
område.
På webbsidor som jag har studerat finns många inslag som innebär möjligheter till
att inhämta kunskap och information om boliviansk populärkultur och folklore.37
Dessa inslag kan ses dels ses som en del av vardagskultur. De kan också ses som möj�
liga ytor för lärande och kunskapsinhämtning för barn och ungdomar i diasporan.
Man kan säga att dansgrupperna skapar berättelser om en kultur i diasporan med
uppladdningarna av direkta inspelningar från föreställningar.38 Dansernas symbo�
liska mening i förhållande till tankar och idéer om tillhörigheten till platser visas
därmed fram och berättas för en publik. Föreställningarna överförs sedan till de
virtuella rummen och finns till betraktande för dem som är intresserade av att ta
del av föreställningen. På så sätt blir dessa kulturella presentationer en del av sys�
Centro Cultural Bolivia Norrköping es una organización sin fines de lucro que fue instituida para
propagar y preservar la riqueza cultural de nuestro país, la labor principal de nuestra institución
cultural es la de hacer conocer a nuestros niños y jóvenes los diferentes bailes de los 4 puntos
cardinales de Bolivia los cuales hermanan a un país y posteriormente sirve de ejemplo a futuras
generaciones.
Bolivia, por el cual los bolivianos en Norrköping sentimos un profundo amor y nostalgia hicieron
que su música y en especial sus bailes nos acompañen durante 25 años y logramos de esa manera
el contacto con jóvenes bolivianos, suecos y de otras nacionalidades quienes nos han dado la
oportunidad de difundir la amplia riqueza de nuestro folklore y cuidar sus tradiciones como
símbolo de nuestra identidad nacional, así mismo deseamos que la estrecha continuidad que existe
sirva para hermanar los lazos culturales con Suecia y el Mundo.
36 Se till exempel: Bolivia Kommittén Norrköping – Nyköping (Femenino) 2009, http://www.
youtube.com/watch?v=OBt8TS7dc54 .
37 Se till exempel: http://www.ccbolivia.net/, http://www.antawara.com/ och http://www.
facebook.com/#!/pages/Norrkoping-Sweden/Centro-Cultural-Bolivia-Norrkoping-Suecia/
312363284126?ref=ts&ajaxpipe=1&__a=7 .
38 http://www.youtube.com/watch?v=4vCF5nm4yF4 .



temet av cirkulationen av populärkulturella uttrycksformer samt ytterligare ett sätt
att reproducera en kultur. Denna kulturella reproduktion ingår på samma sätt som
Bakardjieva (2005), Miller & Slater (2000) och Werner (2009) visat, i de system av
nätverk där nya medier möjliggör upprätthållande av kontakter med människor från
långa geografiska avstånd.
De virtuella gemenskaperna, (online communities), används av de kulturella och
sociala organisationerna för att synliggöra deras verksamhet. Sociala sammankomster
annonseras ofta på webbsidorna och mötena handlar om olika typer av offentliga el�
ler privata festligheter. Dokumentation av dansgruppernas föreställningar från olika
platser visas med hjälp av audiovisuellt material som finns på nätet. Fotografier och
filmer levandegör framträdanden som grupperna har haft på olika platser.
På internet återfinns danser som representerar olika regioner i Bolivia och som
visas i de kulturella sammankomsterna.39 Beskrivningar och berättelser om hur ex�
empelvis danser skall utövas, hur dräkterna skall se ut och vilken musik som an�
vänds eller bör användas förmedlar kunskap om danserna betydelse och symbolik.
Gruppen Antawara har exempelvis beskrivningar av ett tjugotal olika danser på sin
webbsida.40
En avslutande reflektion av ungdomars lärande och identitetsskapande i de virtu�
ella rummen kan göras när det gäller informella lärprocesser. Det har konstaterats i
andra sammanhang att internet erbjuder alternativa lärplattformer och möjligheter
till nya sätt att lära sig som skiljer sig från de konventionella lärprocesserna i skolan
(Buckingham, 2008; Dunkels, 2005; Drotner 2008; Drotner et.al 2008). Internet
erbjuder som Lövheim (2007) påpekat, en tillgång till information och ökar tillgäng�
ligheten. Globala nätverk överskrider de nationella gränserna och möjliggör sökande
efter kunskap och information från olika källor.
På webbsidor jag studerat finns många möjligheter att inhämta kunskap om bo�
liviansk populärkultur och folklore. Dessa inslag tillhör på så sätt ungdomarnas var�
dagskultur.
Allt detta har i hög grad att göra med nya typer av lärande och aktiviteter utanför
skolan (out-of school activities) och lärprocesser som nästan är en oavsedd konsekvens
av nätverkssamhällets nya potentialer. Internet erbjuder nya lärmiljöer och som visats
fram i andra studier kan detta relateras till det ”nya ovanliga informella lärandet.”
Ovanlig inlärning i ovanliga, obekanta och oförutsebara miljöer var något som
Thomas Ziehe (2003) ansåg som en viktig del av de förändrade betingelserna för
inlärningen i det senmoderna samhället. Informella läroprocesser, som han kallade
dem för, är möjliga och överföring av kunskaper som inte tillhör skolans lärostoff
kan visas öppet för ungdomarna. De virtuella rummen kan betraktas som platser
som ökar ungdomarnas frihet under deras fria tid utanför skolan. Den kulturella
friställningen som förespråkats av Ziehe, som innebar en frihet från normer och
värderingar och traditioner samt sociala band till tidigare generationer är möjligtvis
relevanta begrepp i detta sammanhang när den transnationella ungdomens nya lär�
miljöer studeras. Lövheim (2007) har påpekat att nätverk av andra unga blivit vik�
39 Se till exempel: Centro Cultural Bolivia http://www.blip.tv/file/724104 .
40 http://www.antawara.com/



tigare och att användningen av internet fört med sig att sociala nätverk också blivit
alltmer flexibla och varierande.
Detta gemensamma informella lärande är en del av den nya typen av socialitet
som skapas i de virtuella rummen (Castells 2002; Dunkels 2006). Enligt Dunkels lär
ungdomarna sig kollektivt och informationen är transparent. Ungdomar skapar ofta
olika gemensamma sociala relationer och interaktion inom ramen för gestaltning av
det som kan kallas för boliviansk kultur. Denna intressegrupp som formas är ofta
tillgänglig och öppen för alla deltagare på nätet.

Sammanfattande slutsatser
Tema ungdom och internet väcker många tankar och funderingar om vad denna nya
medieteknik kan föra med sig. Ungdomar, och även vuxna kan och behöver definiera
sin identitet i en snabbt föränderlig och osäker värld och via internet kan de finna en
plats där de kan ta del av andras kunskaper och uttrycka en del av sina erfarenheter.
Internet skapar nya möjligheter att upprätthålla gränsöverskridande kommunikation
i dag och erbjuder otaliga möjligheter till att gestalta sociala och kulturella identiteter
i en värld som präglas av globala migrationsprocesser. De nya virtuella rummen er�
bjuder möjligheter till att sociala och kulturella identiteter kan gestaltas på olika sätt
och att ungdomar kan ”prova olika identiteter” med hjälp av olika populärkulturella
uttrycksformer. Därför är det viktigt att betrakta identitetsskapande projekt som en
process som präglas av föränderlighet och snabb och intensiv kommunikation i den
globaliserade världen. Identiteter kan testas, experimenteras med och nätverksbygge
är möjlig.
Internet är en virtuell mötesplats för olika generationer som är delaktiga i de socia
la och kulturella organisationer som studeras här. För föräldragenerationen innebär
aktiviteterna för ungdomen ett sätt att reproducera och föra över en del av det som
kallas ”hemlandets kultur”. Dessa sidor skapar därmed en känsla av tillhörighet, de
kan verka meningsskapande och kan ses som en del av identitetsarbetet.
I essän sammanförs tankar som kan sammanfattas med följande tema: i) kulturell
globalisering, transnationella identiteter och stilar i virtuella rum ii) hem, tillhörighet
och nation, iii) internet som resurs för kommunikation och informellt lärande.
Samspelet mellan ungdomarnas off-line och online världar är tydlig i denna studie.
Om dessa online nätverk kan betraktas som Dunkels (2005) påpekat också förekom�
mer, föreningars autonoma egna virtuella ”communities”, framstår ännu att utforska.
Om det är en fråga om nätverkande individualism (Castells, 2002) är detta ytterligare
ett ämne som kan diskuteras vidare.
I tidigare studier om globalt och lokalt medie- och musikbruk har det visats att
individuella eller kollektiva musikval och ”smakpreferenser” kan härstamma från
många olika platser men ibland används begrepp som ”autenticitet” och ”ursprungs�
kulturer” för att framhäva och definiera ens identitet (Werner 2009; Connell &


Gibson 2003). Det handlar också om en generation som påverkas av den globala
kulturindustrins närvaro, och som vistas, på olika sätt i den nya medieteknikens
labyrinter som aktiva medproducenter. Kulturer kan ersättas med nya kulturella in�
tryck och kollektiva och individuella representationer av identiteter skapas på ett
nytt sätt i de virtuella rummen.
Internet kan ses som ett socialt rum eller en umgängesplats, som ger en möjlighet
att skapa sociala relationer både ”här” och ”där” och på så sätt skapa social gemenskap
mellan dem som har liknande intressen i smak, stil och populärkulturell reception.
Internet har visat sig vara viktig i transnationella familjemedlemmarnas orien�
tering i nya sociala rum. Den kan användas i familjens reproduktion av kulturell
kontinuitet och är ett försök att skapa ett ”normalt liv” som togs upp tidigare i
essän. Globala migrationsprocesser och behovet att känna sig ”hemmastadd” mo�
tiverar ungdomar och deras familjer att söka vägar för ett välbefinnande på olika
platser (Eastmond, 2007). I denna studie finns det som definieras som ”nationell
kultur”, mångkulturalitet och en identitet konstruerat på webbsidorna, ofta med
visuella medel. Dessa symboler och tecken blir en del av diasporagruppens kulturella
uttrycksformer. Ungdomar umgås på fysiska platser men upprätthåller också redan
givna sociala relationer i virtuella rum genom de estetiska gemenskaperna.
Den transnationella ungdomen har flera referenspunkter att förhålla sig till i po�
pulärkulturen, de kan till exempel använda sig av populärmusik, ofta latinameri�
kansk välkänd sådant och traditionell folkmusik från den andinska landsbygdens
musikkulturer samt urban folkmusik när de individuellt skapar webbsidor.
Den intergenerationella kontakten innebär att kommunikation som skapas ge�
nom aktiviteterna med dansgrupperna mellan föräldrar och ungdomar blir en vital
och konstruktiv sådan. Föräldragenerationen får och kan berätta om sina erfarenhe�
ter om politiskt flyktingskap, landets sociala och ekonomiska historia och en kultur
som de anser att nästa generation borde känna till. Internet innebär en ny dimension
av kommunikation och kunskapsöverföring.
Vissa webbsidor har också egenskapen av att vara ett arkiv för historie- och kul�
turdokumentation. Sociala, kulturella aktiviteter, skärvor av politiska erfarenheter
och biografiska livssammanhang synliggörs och detta kan ses som ett sätt att gestalta
diasporiska processer. För ungdomar kan det också vara ett sätt att skapa en ”auten�
tisk identitet” (Bennett, 2004) och även en ny subkulturell praxis när element av
”nedärvd kultur” reproduceras och tidigare erfarenheter sätts samman i ett samtids�
kulturellt bricolage i virtuella rum. Ett synliggörande av minnen genom berättelser
som skapas i de sociala och kulturella aktiviteterna sker med dans och musik som
definieras som ”boliviansk” vilket skapar en känsla av tillhörighet.
Nya föreställda gemenskaper byggs upp på detta sätt. Diasporagemenskapen sätts
samman av många olika resor, virtuella men även fysiska sådana. Brah (1996) har
betecknat dessa sociala processer som ”medresor” (co-journeys) där en föreställd dias�
poragemenskap kan produceras och reproduceras genom återskapande av minnen.
Studierna av Lövheim (2007) och Weber & Mitchell (2008) har visat att internet
kan ses som en plats där en ”vi” känsla och tillhörighet kan förstärkas eller skapas
för en intressegrupp. En känsla av tillhörighet och ”vi” kan formas där med hjälp av


olika system av representation och är av stor betydelse. De nya virtuella rummen kan
betraktas som en av platserna där en ny ”vi” grupp skapas, eller att den förstärker en
given ”vi” grupp, dels som en förlängning av de fysiska mötena men dels även som en
annan möjlighet till möten när samvaro på fysiska platser inte är tänkbart.
Eftersom de transnationella ungdomarna kan röra sig mellan olika länder intar
de kanske något som skulle kunna kallas för ”en tredje position” som ofta hänger
samman med ett etiskt ställningstagande om värderingar och livssyn (GoldsteinKyaga & Borgström, 2009:80). Internet kan också ses som en ytterligare plats där
identitetsskapande för denna tredje position kan synliggöras. Många sociokulturella
grupper betonar att de är ”mångkulturella” och visar därmed hur de representerar
”både- och identiteter” och därmed ingår också som en del av diasporiska processer
där nya etniciteter och hybrida identiteter kan behöva definieras både på fysiska och
virtuella platser.
Ett ytterligare intressant och viktigt analytiskt tema att diskutera är förhållandet
diaspora och skapandet av nya offentliga rum för kommunikation och lärande. De
virtuella rummen kan ses som en ny mötesplats där kunskap och information samt
dokumentation och uppbyggande av sociala nätverk är möjlig. Grupperna skapar sig
nya utrymmen genom föreställningar på samma sätt som Werbner (2002) skrivit om
skapandet av offentliga rum i diasporan. Dessa platser finns till för skådande både för
gruppmedlemmarna själva och för andra intressenter i diasporan. Föreställningarna
finns bevarade i de virtuella rummen för gruppens egen åskådan och för att annan
intresserad publik kan ta del av det. När dessa föreställningar reproduceras via inter�
net förvandlas de även till en produkt för en ny potentiell transnationell konsument.
Platserna på internet är ju för det mesta offentliga som Dunkels (2006) definierat det.
Hur transnationella praktiker blir möjliga och meningsfulla när nya livsformer
på olika platser skall definieras är frågor som ännu fått förhållandevis lite uppmärk�
samhet när det gäller forskningen om ungdomar och internet. Hur internet nu blivit
en ny plats för socialisation och ”samhällelig fostran” där nya typer av subjektivitet
formas, prövas och vad detta innebär för transnationell ungdom är en av de centrala
frågorna i denna studie som kan studeras vidare.
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Britt-Louise Wersäll

Maskulinitetens
förändring

Teoretiska utblickar och
medieinnehållen som representativa
praktiker

Inledning
Forskning om mansroller och maskuliniteter har särskilt ökat under det senaste de�
cenniet. Flera olika teoretiska perspektiv har belyst hur mäns levnadsförhållanden har
förändrats, t ex utvecklingsteori, psykoanalys, social inlärning, teorier som tar hän�
syn till olika sociala sammanhang eller kontexter samt fenomenologisk teori, främst
humanistisk och existentiell. Som exempel på mansfrågor inom denna forskning kan
nämnas känslor, fysisk hälsa, mental hälsa, arbete, sexualitet, våld samt relationer.
Skillnader mellan kvinnor och män har analyserats, men även skillnader mellan män
(se t ex Kilmartin, 2007).
Föreliggande artikel utgår från aktuell genusteori med fokus på maskuliniteter,
beskriver senare teorier om genus och medier samt ger slutligen några exempel på
resultat från forskning om maskulinitet i populärpress och TV. Artikeln bygger på en
genomgång av aktuell litteratur, främst böcker publicerade i Sverige, Storbritannien
och USA, men även några tidskriftsartiklar. Följande frågeställningar är vägledande i
den fortsatta framställningen:
• Hur kan genus definieras och vilka förändringar har skett i hur genus betraktats?
• Vilka begrepp kan användas för att förklara förändrade relationer mellan kvinnor
och män i ett tidsperspektiv?
• Vad kännetecknar maskulinitetsidealen i ett historiskt perspektiv?
• Vad har varit stabilt och vad har förändrats ifråga om maskuliniteter?
• Hur har maskulinitetsteorierna förändrats?


• Vad innebär representationsteori? samt
• Hur har maskuliniteter avbildats eller representerats över tid i populärpress och
TV?

Genus – en tillbakablick
Ordet genus betyder slag, sort, släkte eller kön. I början av 1980-talet hämtade fe�
ministiska anglosaxiska forskare begreppet från lingvistiken. Dessa ville beskriva en
könsordning, där mannen sågs som överordnad kvinnan. Begreppet könsroll proble�
matiserades av bl a Yvonne Hirdman (2001), som menade att detta var inadekvat för
att det delar upp i å ena sidan biologiskt kön och social roll å den andra. Dualism
anses inte bra i detta sammanhang, eftersom genus förenar till en socialt och kultu�
rellt betingad helhet, till något som enligt detta synsätt finns överallt. Genus är ett
socialt och kulturellt konstruerat kön, som hänvisar till uppfattningar, vilka i sin tur
påverkar vilka förväntningar som finns om hur man skall tänka, känna och bete sig
(Kahn, 2009).
Hirdman (2001) diskuterar utförligt i ett historiskt perspektiv hur asymmetrin
mellan svenska män och kvinnor har utvecklats i samspel. Män har spelat en aktiv
roll för att ”göra” maskulinum: de olika tidsbundna manligheterna har vuxit fram i
kamp och konkurrens. En maskulin mångfald har således skapats, även i man-tillman-relationer. Män har även ”gjort” kvinnor till underordnade bisittare, vilka bli�
vit marginaliserade och beroende, enligt Hirdman. Hon betraktar produktionen av
maskulinum som den viktigaste delen i mänsklig kulturproduktion. Beroendet kan
öka genom genuskontrakt, t ex äktenskap. Detta har ofta varit orättvist därför att de
ekonomiska och politiska villkoren varit ojämlika.
På sätt och vis var och är patriarkatet en tidsanpassad fungerande struktur med
vissa fördelaktiga funktioner, men det finns undertoner av orättfärdig eller orättvis
dominans, eller av det mer negativa fenomenet förtryck, speciellt ur ett feministiskt
perspektiv (se t ex Mulinari et al., 2003). Den brittiska forskaren Sara Delamont
(2001) menar att feministisk teori och praktik söker förklara och förändra sexuella
skillnader, där män och kvinnor är socialt bildade och positionerade i hierarkiska och
antagonistiska relationer. Skiktningen kan enligt henne betraktas som en konsekvens
av socioekonomiska skillnader och kvinnor som födde många barn, vilka speglade
den tidens värderingar och gjorde det svårt att hinna med ett förvärvsarbete. Inte alla
hade råd med anställda i hemmet och flera saknade släktingar, som kunde assistera
i hemmen, eftersom dessa kunde bo långt bort geografiskt. Kvinnor var dessutom
utestängda från många utbildningar och därmed yrken. Men antagonismen antyder
enligt min tolkning också en fientlighet, tvister, konflikter och motstridiga intressen
i förhållande till patriarkatet.
Genusrelationerna betraktas av Hirdman (2001) som inbyggda på ett subtilt sätt
i olika strukturer och processer. Historiskt har det funnits ett pejorativt drag i synen


på kvinnors kropp och själ, såsom objekt för mäns begär, handel, kontrollbehov,
pornografi, våldshandlingar etc., trots att det även finns exempel på beundran och
högaktning i andra sammanhang. Kvinnor har dock själva varit energiska då det gällt
att återforma gränserna för genuskontraktet. Genuskontrakt antas förstärka kontu�
rerna för de slentrianmässiga föreställningarna om män och kvinnor, t ex stereotypier
som ”kvinnan vid spisen och mannen vid brännvinsskåpet”. Men det finns utvägar
ur underordningen: flykt, eller förhandlingar som kvinnor kan genomföra om en
annan fördelning av rättigheter och skyldigheter.
Då flera kvinnor, ibland organiserade i grupper som under 1960-talet, började
ställa krav växte en konflikt mellan traditionalistiska män och dessa. Det fanns kvin�
nor som framförde en likhetsdiskurs: kvinnor önskade vara likställda kamrater sam�
tidigt som de var särartade som makar och mödrar. Under 1970-talet, då andelen
svenska förvärvsarbetande kvinnor ökade, infördes flera reformer, vilka gynnade de�
ras emancipation, t ex särbeskattning, daghem, fri abort och en ny skilsmässolag,
enligt Hirdman. Samtidigt började nya mansideal att visa sig i medierna: pappor
med barn, mjukispappor och män i hemsysslor. Den sociala jämlikhetsdiskursen
förgrenades i en jämställdhetsdiskurs.
Medieinnehållen är inte exakta speglar av trender i samhället. Det finns sega ef�
tersläpande perspektiv och det finns mottrender. Kvinnor fortfor att skildras som
sexobjekt för mäns begär. Fallet med den otrogne golfspelaren Tiger Woods gick
som en följetong i Västvärldens medier i januari 2010. Ett aktuellt exempel: Woods
ursäktande tal sändes i TV och via Internet den 19 februari, men detta tal handlade
mest om en önskan att återställa hans egen heder och aktning som golfspelare inför
sponsorer och ”fans”, inte om en ursäkt för att återställa den bedragna hustruns he�
der, även om han framfört en sådan vid tidigare tillfälle. Min bedömning är att yrkes�
rollen framstod som viktigare än familjerollen i Woods stora mediala exponering.
En av Hirdmans teser är att idealtypen för män förstärks och blir alltmer extrem i
samhället, samtidigt som kvinnor tränger in i traditionellt manliga arbeten. Vi skall
återkomma till denna tes senare i artikeln med hänvisning till aktuell brittisk och
amerikansk litteratur om maskulinitetens förändring. De båda amerikanska forskar�
na Michael Kimmel och Amy Aronson (eds.) (2008) har sammanställt en antologi
om genus utifrån olika disciplinära perspektiv: biologiska, kulturella, psykologiska
och sociala. Senare i boken fokuseras familjen, klassrummet, arbetsplatsen, medi�
erna, kroppen, intimiteter och våld. Av intresse för mina egna genussociologiska
perspektiv är kanske främst hur genusrelationer konstrueras socialt, medierna samt
intimiteter.
I ett sociologiskt perspektiv finns en dynamisk variation i genus beroende på tid
och social kontext. Psykologer däremot förklarar inte på djupet hur de sociala struk�
turer som individer befinner sig i är genusberoende. Bland strukturer kan nämnas
social klass, ras, etnicitet, sexualitet och ålder. Det finns tvärgående samband mellan
olika sociala och etniska grupper, en intersektionalitet. Klass, sexualitet och rasifie�
ring är sammanlänkade med genus, menar även andra svenska feministiska forskare
(se t ex Mulinari et al., 2003). Feministernas bidrag till genusteorin är att makt och
ojämlikhet analyseras för en emancipatorisk praktik. Teser och argument skall således


föra fram till handling och förändring till det bättre för kvinnorna enligt detta sätt att
analysera problemen.
Den amerikanska genusforskaren Judith Butler anlägger samma emancipatoriska
perspektiv på vidgade genusformer, vilka antas ge nya möjligheter till utveckling.
Redan år 1990 utkom i USA hennes filosofiska och historiska bok om genustrubbel,
om feminism och identitetens subversion, publicerad i Sverige 17 år senare. Enligt
Butler (2007) finns ingen ursprunglig dikotom biologisk natur, kvinna-man. Dessa
kategorier är inte naturgivna, utan delvis är de resultatet av sk totaliserande diskurser:
det är ett maktpolitiskt spel som skapat våra föreställningar om kön och sexualitet,
inte tvärtom. Makten antas samspela med diskurserna genom påbud och förbud.
Ifråga om feminismen framför hon kritik av dess exkluderande syn på kvinnor som
vita heterosexuella varelser i medelklassen. Butler argumenterar även mot hur skill�
naden mellan kön och genus har tolkats, det senare som något sekundärt socio-kul�
turellt. Butler menar i stället att även biologiskt kön kan vara kulturellt konstruerat,
en diskursiv effekt av en sk sexualitets- och könsregim. Då den binära normstyrda
könsstrukturen man och kvinna dekonstrueras eller plockas i mindre beståndsdelar,
så upptäcks i stället en mångfald av möjliga identiteter.
Gränser, förhandlingar och medvetande är huvudbegrepp i Judith M. Gersons
och Kathy Peiss’ genusanalys (i Kimmel & Aronson (eds.), 2008). Gränserna mel�
lan kvinnor och män, och bland dessa, är påverkade av fysiska, sociala, ideologiska
och psykologiska processer. Förhandlingar innebär ett relationellt spel där man kan
ifrågasätta de befintliga genusrelationerna (jämför ovan resonemanget om hur genu�
sordningen kan brytas), eller förstärka dessa. Resurser kan fördelas mer eller mindre
lika eller olika. Medvetandet om att vara man eller kvinna växlar. Även hos dessa
forskare finns således ett dynamiskt och flexibelt synsätt.

Gränser
Gräns är ett bättre begrepp än tudelning för att visa dynamiken i mäns och kvinnors
liv och relationer. Ideologier har ofta förstärkt sociala gränser och dessa har kunnat
utläsas i olika symboler och kulter. Ett exempel är hemidealet, kvinnors uppgifter
som makar och mödrar under 1800-talet ända in i mitten av 1950-talet. Gränser har
även uppehållits mot kvinnors inträde i vissa typiska mansyrken. Ibland blir gränser
obestämbara eller flytande. Några suddas ut. Men ett viktigt påpekande av Gerson
och Peiss är att de små förändringar som har skett i mäns och kvinnors yrkesområden
och sysslor ofta har bemötts av motdrag, så att den manliga dominansen har befästs:
vid gränserna har forskare kunnat utläsa överdrivna genusspecifika beteenden för
att upprätthålla eller markera gränserna. Sådana markeringar har kunnat observeras
inom sporten, militärlivet samt affärslivet: resurser, skicklighet, solidaritet och makt
befästes med olika metoder. Det fanns även sk kvalitativa associationer, dvs förbin�


delserna mellan kvinnor i yrkeslivet och olycklig kärlek i populära fantasiberättelser,
som var påhittade från 1800-talet och framåt (Wersäll, 1989).

Förhandlingar och dominans
Fysiskt tvång, ekonomisk exploatering eller ideologier har använts för att dominera
kvinnor. Så sker idag inom exempelvis ”trafficking” från öst till väst. Det finns såle�
des ett flertal parallella processer. Det saknas forskning som kartlägger kvinnors egna
idéer och beteenden i olika situationer av dominans. På 1980-talet tilläts kvinnor i
USA att komma in på arbeten i tjänstesektorn, fast på lägre positioner. I italienskamerikanska familjer i Kalifornien hade däremot kvinnor makten över släkt- och
familjerelationerna.
Kvinnor som går in i traditionellt manliga yrken tränas i hur de skall klä sig och bli
självsäkra. Några förändrar även sin medvetenhet genom dessa yrkesträningstillfäl�
len, men inga genomgripande förändringar sker i deras möjligheter eller deras infly�
tande, enligt dessa amerikanska forskare. Idag finns en gyllene marknad för coacher
och kursinstitut i Sverige för att försöka lära unga och medelålders kvinnor hur de
skall lyckas som företagare och hur de skall kunna avancera till högre positioner i
näringslivet, förändringar som går långsamt i Sverige. Politiska utspel görs inför val�
rörelsen år 2010 angående vilket parti som är bäst på att stödja småföretagare, inte
minst kvinnor. Utspelen görs i både press och TV.

Medvetenhet
Kvinnors medvetenhet om sig själva, sitt värde, sina förmågor, attityder, kunskaper
och positioner kan vara färgade av såväl känslan för vad kvinnlighet är som en mer
kritisk feminism, som utgår från historia, kultur och socialt sammanhang. Den sena�
re typen av medvetenhet var t ex drivande bland suffragetterna, de som kämpade för
kvinnlig rösträtt i Sverige i början av 1900-talet. Typiskt kvinnligt medvetande har
utgått ifrån ett särartsperspektiv, dvs. något som är väsensskilt från manligt. Detta
är inte så bra, menar Gerson och Peiss (2008), vilka i stället förespråkar ett konti�
nuum, en genusskala från kvinnligt till manligt, med blandformer i mitten. Flera
faktorer inverkar: position i en struktur, dominans och förhandlingar. Även Gilligan
har beskrivit kvinnors medvetenhet: både en känsla av självuppoffring för andra, och
en plikt att hjälpa, ett moraliskt ansvar. Samtidigt lär sig kvinnor att vara beroende
(Gilligan, 1982). Manlig medvetenhet kontrasterar genom att den innehåller auto�
nomi och överlägsenhet. Abstrakta principer styr, inte konkret vardag, menar Gerson


och Peiss (2008). Forskning om relationen mellan manlig och kvinnlig medvetenhet
saknades på 1980-talet enligt dessa forskare.

Kvardröjande skillnader
Även den amerikanska feministiska forskaren Judith Lorber analyserar genus som
ett fenomen som ständigt måste produceras. (Lorber i Disch (ed.), 2009). Både in�
dividuella och kollektiva kännetecken avgör arbete och levnadsförhållanden: talang,
motivation och egenskaper, likaväl som genus, etnicitet och ras. Genuspåverkade
samspel formar familj, arbete och fritid. Den olika värderingen av genus verkar skik�
tande i normalt-avvikande, dominant-underordnat och privilegierat-icke-d:o., precis
som den olika värderingen av ras och etnicitet. Hur fungerar dessa skiktningar, så att
vissa får mindre makt, pengar och prestige? Maktpositioner kan exempelvis upprätt�
hållas genom att underavdelningar bildas på en arbetsplats, avdelningar där de som
vill behålla makten placerar sig. På så vis blir ojämlikheten strukturell. Saudiarabien
är exempel på ett land, där kvinnor, dolda bakom slöjor, saknar civila rättigheter och
lever i egna världar. Manssporter har använts av män för att återuppbygga maskulin
hegemoni (herravälde), medan kvinnosporter har marginaliserats (Messner i Disch
(ed.), 2009). Starka fäder och starka manliga förebilder är viktiga som idealtyper för
mäns lyckade sportprestationer. Även kvinnor behöver coacher och förebilder, men
det finns olika regler och värden i sportlivet för män och kvinnor.
Amerikanska skolpojkar har ofta ansetts som mer problematiska än amerikan�
ska skolflickor, eftersom de betett sig bråkigare. Samma diskussion förekommer i
Sverige. Den amerikanska debatten har handlat om att pojkarna fallit tillbaka då
det gällt betyg, precis som i Sverige. Men sedan, efter skolan, går svenska unga män
ändå om unga kvinnor i yrkeslivet då det gäller löner och positioner. Samma gäller
i USA, enligt Kimmel (i Disch (ed.), 2009). Kimmel menar att unga män behöver
skydd mot feministernas kritik mot dem, då feministernas kritik kan ses som en för�
svagande tendens då det gäller självkänslan hos pojkarna. Den amerikanska skolan
har blivit ”anti-pojkarna” genom att kräva en disciplinerad kontroll så att de sitter
still och lyder tillsägelser. Kimmel anser att det är fel att polarisera och kontrastera
på detta sätt. Både unga kvinnor och män har haft nytta av satsningarna på skolan,
så att cirka 64 procent av pojkarna och 70 procent av flickorna gick vidare till col�
lege. Kimmel menar att denna diskussion borde handla om maskulinitet i stället.
Pojkar fostras till en grymhetskultur genom att maskuliniteten maskeras via känslo�
förtryck, känslomässig isolering och förnekelse. Detta samband har även diskuterats
bland svenska manspsykologer och inom mansgrupper, som tränar sig i att uttrycka
känslor. Manspsykologer har enligt Kimmel ansett att ”manskoden” bestått av fyra
delar:
• Eliminera allt kvinnligt från dig själv


• Sträva efter välstånd, makt och status
• Var stark (klippor och träd är manliga ikoner)
• Var aggressiv och modig.
Det gäller enligt denne forskare att leva upp till det amerikanska mansidealet: ung,
gift, urban, boende i norra USA, heterosexuell, vit, protestant, far, collegeutbildad,
fullt anställd, vacker hy, rätt vikt och längd samt att ha lyckats i sport.
Vilka råd kan ges till en ung amerikan, så att han blir en bra man som vuxen? Det
är ju naturligt att pojkar slåss, bl a för att de är rädda för att andra skall göra narr av
dem så att de får skämmas. Vem vill visa sig svag? Man måste testa sina styrka för att
bli starkare, som normer och värderingar pekar ut som ideal. Men pojkar och män
måste lära sig att inte skada sig själva eller andra. Att våga visa andra känslor, att leva
ut sitt aktivitetsbehov, att få respekt, att träna empati och att lära sig att man kan vara
manlig på många olika sätt, inte bara enligt stereotypierna, alla dessa vägar vore bra i
unga pojkars socialisation, enligt Kimmel.
Kvinnor har kallats det starka könet, men detta är inte en hel sanning. Olika kön
har olika sjukdomar. I USA är det vanligare att nyfödda av manligt kön avlider.
Senare i livet dör män oftare av hjärt-kärlsjukdomar, maligna neoplasmer, olyckor,
hjärnblödning, levercirrhos, självmord och mord, men inte av diabetes, enligt Sabo
(i Disch (ed.), 2009, se tabell s. 586). Hälsostudier i USA har visat att amerikan�
ska kvinnor oftare dör av akuta sjukdomar i andningsvägarna, infektioner, parasiter
samt mag-tarmsjukdomar. Män får fler skador delvis för att de lever mer utsatt via
risktagande, tuffa sporter, förutom genom arbetaryrken. Migrän, artrit, anemi och
diabetes m.fl. sjukdomar är vanligare bland kvinnor, enligt Sabo.
Det är ingen överdrift att påstå att det är värre att vara ung man än ung kvinna
i USA om man utgår från risker för liv och hälsa. Detta avspeglas även i mediein�
nehåll, särskilt i typiska mansgenrer med våld på TV och bio. En undersökning
av verklighetens amerikanska tonårsmän från 1980-talet visade att dessa ynglingar,
vilka hade traditionella manliga attityder, oftare än unga flickor var avstängda från
skolorna, drack alkohol och använde droger, togs av polisen, var sexuellt aktiva, hade
många heterosexpartners samt tvingade andra till sex. De löpte större risk att få en
STD-Sexually transmitted disease, HIV och att dö genom mord eller olyckshän�
delse. Homo- och bisexuella män i USA ansågs utgöra mellan 5 och 10 procent av
männen.
Don Sabo, som refereras i Kimmel (2009) resonerar på följande sätt. Om unga
män fostras till att undertrycka sina känslor, så kan detta leda till att de separeras
från sex på ett naturligt sätt, vilket i sin tur kan leda till att de tar fler sexuella ris�
ker för att visa sig manliga. Därför borde hälsokampanjer inrikta sig på att angripa
och ifrågasätta riskbeteenden och de underliggande mansvärderingar, som styr dessa.
Även intagna i fängelser har en högre frekvens HIV-smitta. Manliga atleter får oftare
skador inom vissa sporter och de använder ibland anabola steroider.
Men, trots dessa stora krav på kroppsstyrka och prestationer, finns en sårbarhet
under ytan. Den förste som spelade Stålmannen begick självmord och den andre blev


förlamad genom en olycka. 15-24-åriga manliga amerikaner utgör cirka hälften av
alla mordoffer i USA.
Ovanstående statistik skulle kunna jämföras med siffror från andra västländer för
att analysera likheter och skillnader. En hypotes är att det finns många likheter, bero�
ende på att levnadsförhållandena kan vara likartade, liksom matvanor och miljöfak�
torer.

Maskulinitet och ideal: ett historiskt perspektiv
Enligt Lynne Segal (1990) formades en kristen manlighet, som finns än idag, redan
under 1800-talet. Detta mansideal präglades av andlighet, moralisk styrka, värdigt
arbete, oberoende och autonomi. Ett annat kontrasterande mansideal var sportig�
het och fysisk uthållighet, en asketisk, muskulös och spartansk konformism. Denna
överensstämde med den gamla aristokratins militära och tuffa ideal. I brittiska inter�
natskolor fanns samma ideal under den senare viktorianska perioden under 1800talet. På ETON fanns känslokyla, fruktansvärd mat, ständiga mobbningar och slags�
mål. Senare färgade dessa mansideal av sig på arbetarklassen. Ernest Hemingway
skildrade denne virile manstyp i sina berättelser: det var boxare, jägare, fiskare,
drinkare och de som ständigt uttalade svordomar. Några av dessa karaktärsdrag och
beteenden känns igen i Theodor Adornos teckning av den auktoritära fascistiska
personligheten, som var aggressiv, stelt stereotyp, maktfullkomlig, cynisk, destruktiv
och hade ett överdrivet intresse för sex. Manstypen fanns utan tvekan även inom
nazismen under 1930-1940-talet.
Men den sociala bekräftelsen på denna genuina, fixerade och machobetonade
maskulinitet saknas under 1900-talets senare del i Nordamerika, enligt Segal. Därför
måste beviset sökas genom bedrifter av individerna, t ex bergsbestigning och enastå�
ende sportprestationer. Så kan man kanske tolka denna äventyrslust och prestationsi�
ver, men det kan enligt mitt synsätt finnas andra drifter bakom dessa beteenden:
längtan efter kändisskap, att utvidga sina erfarenheter, att testa sina gränser och en
upptäckarlusta. Det är enkelt att förflytta sig över stora avstånd idag.
Historia har nästan alltid handlat om mäns bedrifter, menar Ekenstam (i Ekenstam
et al., 1998). Kvinnors kritik har lett till att ideologier och sociokulturellt betingade
föreställningar har synliggjorts, det kan gälla manlig dominans, manligt våld mm.
Även i Sverige har den borgerliga manligheten vid läroverken undersökts av Florin
och Johansson år 1993 (se t ex Ekenstam et al., 1998). Svensk arbetarrörelse har
analyserats med avseende på manlig identitet av Blomberg (1995) (se t ex Ekenstam
et al., 1998). Mansidealen måttlighet, arbetsamhet och renlighet påvisades av Mosse
år 1996 (se t ex Ekenstam et al., 1998), liksom sportens styrkeideal. En mängd mot�
sättningar inom mansbilderna betonades av Stearns (1979) (se t ex Ekenstam et al.,
1998).


Medelklassens mansideal i USA under 1900-talet tecknas av Kimmel i boken
Manhood in America. A Cultural History (1996) och denna bok är värd att nämnas
eftersom den kan ses som en ofta citerad klassiker. Enligt Kimmel märktes en tydlig
rädsla för att bli dominerade av andra, att bli betraktade som svaga och rädda för att
misslyckas. Medelklassens framväxt hade ett starkt inflytande på dessa mansideal,
enligt Kimmel (i Ekenstam et al., 1998).
Den norske mansforskaren Öystein Holter indelade manlighetens historia i tre
perioder, vilka nämns av Kimmel:
• Paternatet, det förmoderna stadiet, där mannen var disciplinerad, kontrollerande
och omsorgsfull,
• Maskulinatet under industrialismen på 1800-1900-talets första del, då mannen
var familjeförsörjare och kvinnan fanns i den privata hemsfären och
• Androgynatet fr o m 1960-talet under senmoderniteten, då mannens jagstyrka
blev mindre och gränserna flytande för mansidealet, en existentiell osäkerhet.
Behovet av att stärka sig genom allehanda träningsmetoder i gymnastikhallar och
sportaktiviteter avser att utveckla kroppen till ett hårt pansar genom en asketisk dis�
ciplinering. En hypotetisk fråga som kan formuleras är följande: Är detta en reaktion
mot androgynatet? På samma gång anses kroppsfetischismen leda till en psykologisk
inåtvändhet, en narcissism, egentligen en parallell utveckling hos båda könen, som
även kan sägas prägla kvinnors självbespeglande strävan efter estetisk perfektionism
genom ständiga plastikoperationer. Narcissismen har även beskrivits av den svenske
mansforskaren Thomas Johansson (se t ex Ekenstam et al., 1998).
I ett mer positivt perspektiv anses moderniseringsprocessen eller postmoderni�
teten ha medfört en slags kulturell friställning, en möjlighet att reflektera över det
egna jaget, så att detta kan påverkas till något bättre. Män kan ju träda in i nya rol�
ler och beteenden. Det finns multipla maskuliniteter idag, enligt Jari Kuosmanen (i
Ekenstam et al., 1998).

Maskuliniteter – status quo och förändringar
Flera forskare, vilka har studerat homosexualiteten har även undersökt rädslan för
denna, homofobin. Det blir för omfattande att här gå igenom denna forskning,
såväl generellt, som i samband med medier. En amerikansk forskare, som själv blev
homosexuell i unga år, märkte efter att ha studerat risk- och våldsbeteende i sport
(soccerfotboll) en minskande homofobi och en ökande tolerans för olika sexuella
variationer, något som också kunde iakttas i videoklipp från Internet (Anderson,
2009). Amerikanska sportande män förefaller således mindre rädda än tidigare för
skillnader och avvikelser ifråga om sexualitet, vilket kan ses som en positiv tendens.



Det finns samhällsvetare som hävdar att kvinnors förväntningar och beteenden
har förändrats, medan mäns inte har gjort det (se t ex Delamont, 2001). Unga kvin�
nors värderingar skiljer sig i hög grad från äldre kvinnors (se t ex Connell et al.,
1982, i Delamont, 2001). Det finns även brittiska politiker, som inte ansett det som
opportunt att ge anslag till stora sociologiska studier av detta slag enligt Robert W.
Connell et al. Generationsförändringar ifråga om genus och sexualitet har natur�
ligtvis stort värde därför att det finns ett behov av att formulera nya kategorier och
typer av beteenden, men även för att kunna förutsäga och påverka till det bättre för
att undvika risker och ohälsa. Både kvinnor och män har fått större möjligheter ge�
nom välfärd, men också genom vidgade möjligheter att kommunicera. Men svenska
kvinnors ökade chanser till utbildning har inte alltid lett till ökade möjligheter på
arbetsmarknaden, t ex ifråga om lika lön för lika arbete eller då det gäller tjänsteavan�
cemang.
Även Segal (1990) hävdar att förändringar gått långsamt för brittiska kvinnor och
män. Psykologiska studier av män har ökat under de senaste decennierna. Dessa visar
motstridiga innebörder i begreppet maskulinitet, förutom en ökande komplexitet.
Segal lyfter fram maskuliniteter inom valda områden och relaterar dessa till genus�
politik. Mellan det traditionalistiska 1950-talet och det helt förändrade 1970-talet
ökade mäns arbete med barnavård och sysslor i hemmen. Många män sade sig även
vilja ha djupare relationer till sina barn.

Maskulinitetsteoriernas förändring
Sigmund Freud var enligt Connell (1999) den förste som verkligen avslöjade mas�
kulinitet på djupet. Han utgick från djuppsykologi och psykoanalys för att analysera
hur pojkar utvecklades till vuxna män. Han var en konstruktivist, som utifrån kli�
niska studier kunde täcka av lager efter lager. Under 1920-talet byggdes hans person�
lighetsteori upp om det omedvetna överjaget, som hela tiden ställer upp ideal och
dömer personligheten. Pojkar, som kände sig underlägsna kunde t ex välja undergiv�
na kvinnor för att stärka sina egon, enligt Connells tolkning av Freud. Senare utveck�
lades psykoanalysen i en konservativ gren och en mer radikal, som teoretiserade om
mäns behov av aggressiva utbrott som protester och neuroser. Wilhelm Reich skrev
om fascismen och om auktoritära familjer, efterträdd av Fromm i mitten av 1950talet och av Sartres existentiella psykoanalys (även Simone de Beauvoirs bok ”Det
andra könet” som publicerades 1949 och där olika genus betraktas som livsstilar).
Flera feminister har kritiserat rollmetaforen såsom statisk och inadekvat. Även
begreppet mansroll anses olämpligt av Connell som beteckning för förväntningar
knutna till fasta positioner. Männen tog intryck av kvinnorörelsen och önskade
ändra sina värderingar och beteenden. Därmed blev begreppet mansroll alldeles för
statiskt. Det passade bättre på 1900-talets början. Rollteorin utgår för mycket från


biologin. Ras, klass och sexualitet ansågs under senare delen av 1900-talet som vikti�
gare än biologiskt och historiskt bestämda roller.
Helt nya problemställningar formulerades av Connell i slutet av 1990-talet och
dessa handlade om maskuliniteter inom vissa sociala strukturer och om tidsföränd�
ringar. Sociobiologer har återigen framfört sina idéer i artiklar och böcker, men dessa
gör misstaget att betona evolutionismen, att allt utvecklas mot högre stadier. Så be�
höver inte vara fallet: ibland sker reaktioner och bakåtsträvanden. Socialt genus finns
som maktrelationer, i produktion och reproduktion och som känslomässiga band, en
sk katexis, som t ex kan innebära åtrå för gemenskap, njutning – eller tvång. Connell
analyserar även Antonio Gramscis hegemonibegrepp, patriarkat och marginalisering,
bl a av homosexuella inom brittisk arbetarklass. Connell menar liksom flera andra
forskare att det har inträtt en kris i genusrelationerna. Senare i denna artikel dis�
kuteras även en maskulinitetskris. Patriarkatet anses ha kollapsat. Vissa män odlar
maskulinitetskulter som en reaktion mot feminismen, medan andra stödjer denna
rörelse.
Inom arbetsliv, organisation och styrning har män ansetts som en oproblema�
tisk kategori, som utforskats alltför litet, enligt Chris Haywood och Martin Mac an
Ghaill (2003). Därmed har maskulinitet inte utforskats tillräckligt. I Storbritannien
liksom i Sverige har förändringar skett genom att kvinnor börjat förvärvsarbeta utan�
för hemmet, tack vare kollektiv barnomsorg, längre skolgång för unga, högre utbild�
ning för kvinnor etc. Förr var mannen huvudförsörjaren, ”the breadwinner” och det
gick att leva på hans lön, åtminstone inom medelklassen och övre socialgrupperna.
Så småningom ledde reformer inom industrin och facklig verksamhet till att även
arbetarklassen fick ökat välstånd. Det fanns emellertid enligt dessa båda forskare
en ”genusbetonad symbolism”, en könssegregation, där dikotomier för kvinnor och
män existerade som särskiljande och diskriminerande i arbetslivet: lätt-tungt arbete,
farligt-mindre farligt, rutinmässigt-intressant etc. Detta gällde 1800-talet och en stor
del av 1900-talet. Kvinnor trädde sedan alltmer in i tjänstesektorn. De utgör en
majoritet inom hälsa och utbildning, där det skett en feminisering, speciellt inom
hotell, bank och catering. Inom utbildning har det skett en förändring som konse�
kvens av utbildningspolitiken, en ”managerialism” härskar, en tuffare arbetsstil, som
påminner om näringslivets manliga stil. Jämförelser med Sverige skulle kunna göras
i nya projekt.
I familjen har farsrollen förändrats från en ”workaholic” (den frånvarande stän�
digt arbetande) till flera moderna varianter: den närvarande omsorgsfulle, den som
tar ansvar, den som vill vara jämställd, men också den som smiter från ansvaret.
Fadersstilarna, ”the fatherings”, varierar och det saknas forskning om verkligheten i
de brittiska familjernas tillvaro, enligt Haywood och Mac an Ghaill.
Var finns dessa nya män, som idealiseras av jämställdhetsforskarna? Kan lärare
genom nya undervisningsstilar påverka till nya mansideal? Eftersom svenska skolor
ofta blivit friskolor antas friheten öka, liksom variationen. Det finns skolor som vill
fostra både kvinnor och män till entreprenörer, vilket avspeglar ideal inom den upp�
åtsträvande affärsmannarörelsen: mer prestation och mer pappersarbete finns i dessa
brittiska skolor. I vissa skolor blir den ”mikropolitiska” relationen lärare-elev mera


formell, distanserad och kylig. Hård disciplin och styrka odlas fortfarande som mas�
kulinitetsideal i vissa engelska skolor. Undervisningsidealen svänger även i Sverige
med utbildningspolitiska ideal och det vore intressant att analysera dessa ur ett ge�
nusperspektiv.
I senmoderniteten forskas även om krig och manspolitiska rörelser och dessa båda
områden utvecklas av Haywood och Mac an Ghaill i särskilda kapitel (a.a., Part II:
83ff ).
Ett humanistiskt och tvärvetenskapligt perspektiv kan kombineras med post�
strukturalism: att undersöka vad som finns bakom tecknen för att finna mening, be�
tydelser finns i centrum för den maskulinitetsforskaren Todd Reeser (2010). Denne
arbetar som professor i franska och därav kan hans intresse för poststrukturalism
och semiotik förstås. Pierre Bourdieu skrev att män är dominerade av sin dominans.
Detta skapar problem, eftersom många män kanske vill göra annat än att dominera.
Makten är ofta dold och därmed svåråtkomlig, även för männen själva. Då kan dis�
kurser analyseras för att upptäcka latenta maktrelationer eller genuspositioner.
Den maskulina identiteten och manliga könsroller kan betraktas som relativt sta�
tiska, medan maskulinitet och manlig subjektivitet är variabla. Stereotypier är försök
att stabilisera subjektiviteter, men detta går inte alltid att göra. Även stereotypier kan
varieras. Dessa är intressanta att studera därför att de bär på ideologier, i sin tur möj�
liga att spåra i olika bilder, myter, diskurser och praktiker. Diskurser är olika språk,
olika sätt att tala, avbilda eller skriva om olika fenomen. Ett exempel på praktik är
att pojkar vill leka med pistoler då de sett en Westernfilm. Maskulinitetens ursprung
kan finnas i språket, som definierar verkligheten. Allt beror på hur vi pratar om mas�
kulinitet, om innehåll och ordval, om kulturella normer, menar Reeser. Om pojkar
pratar om snabba och starka bilar så kan de känna sig maskulina. Vi skall återkomma
till genus som en diskurs hos en annan anglosaxisk forskare nedan.
En relativt grundlig genomgång av maskulinitetsteori görs av Jack Kahn (2009).
Sociala kontexter, psykologiska och interaktiva modeller, socialkonstruktivistiska
modeller samt maskulinitetens kris avhandlas av Kahn. Maskulinitet framträder åter
som ett sammansatt begrepp. Det består av erfarenheten av att vara manlig utifrån
följande synvinklar: kognitivt, emotionellt, expressivt, psykosocialt, sociokulturellt
och beteendemässigt perspektiv. Dessutom varierar manligheten som konstruk�
tion med tid och kultur. Patriarkatet är en social struktur som är mansdominerad,
mansidentifierad (mansnormer styr) och manscentrerad (vad män gör är viktigast).
Privilegier är positiva fördelar, som män ger till sig själva i patriarkatet, t ex koder,
redskap, prylar, kläder, förmåner och bonusar. Inom manshegemonin förstärks de
manliga privilegierna. Men det finns vissa män som vill avskaffa patriarkatet och
sträva efter jämställdhet, symmetri i genusrelationerna. Vissa män kan vilja motstå
dominanta ideologier för att i stället stärka sina egna autentiska identiteter, som de
inte önskar skall vara förtryckande.
Vissa forskare vill likställa mansideal med normer. D. S. David och Robert
Brannon (1976, omnämnda av Kahn, 2009) angav fyra bra måttstockar (”bench�
marks”) för att vara en riktig man:
• Var annorlunda än en kvinna!


• Var oberoende och ha självtillit!
• Var dominant och inneha makt i form av välstånd, status och fysiskt utrymme!
samt
• Var en modig krigare!
Alla dessa normer eller ideal återfinns i mansmyter och populära fantasiberättelser
från förr till nu. De bär inte direkt på negativa konnotationer, vilket däremot två av
följande tre mansarketyper gör, utvecklade av Robert L. Moore och Douglas Gillette
(1990, i Kahn, 2009). Manlig energi finns i följande: en balanserad maskulinitet
återfunnen hos kungar, krigare, trollkarlar och älskare. En obalanserad och självisk
maskulinitet finns hos impotenta, veklingar och masochister. En obalanserad och
förtryckande maskulinitet finns hos tyrannen, sadisten, manipulatorn och den hän�
givne. Dessa måttstockar och kategorier är ju enligt min bedömning på intet sätt
uttömmande och man kan ställa frågan vilka syften de tjänar. Man kan som David
och Brannon gör (i Kahn, 2009) framföra kritiken att idealen inte är så hälsosamma,
därför att de missar mäns alla erfarenheter, som ligger utanför de föreskrivna nor�
merna.
Om förväntningarna på maskulinitet är slentrianmässiga och traditionella, så kan
beteenden förutsägas. Ibland är stereotypierna dysfunktionella på så sätt att de bidrar
till felaktiga uppfattningar och till att män och kvinnor känner otillfredsställelse och
besvikelse, frustration. Idealen kan vara omöjliga att uppnå.
Utgående från en socialkonstruktivistisk modell av maskulinitet finns möjlighet
för män att själva bygga sina identiteter. Denna möjlighet att ha en viss frihet kan
också hypotetiskt öka om maskulinitet kan förhandlas fram interaktivt i en ständigt
pågående process. Processen kan även bestå av en arbetsam kamp för att bli så kon�
form som möjligt med normer och ideal. Kahn anger följande maskulinitetsnormer:
bli en vinnare, kontrollera dina känslor, våga ta risker, våga använda våld, ha själv�
tillit, sätt jobbet främst, skaffa dig makt över kvinnor, var en playboy, jaga status
och var heterosexuell med förakt för de homosexuella. En fråga som jag vill ställa i
detta sammanhang är hur unga pojkar och män kan bryta sig loss från vissa av dessa
förväntningar, vilka finns i så många stereotypier och som kan ingå i många fäders
fostran av sina söner. Dessutom umgås ju män i grupper, där de bara accepteras om
de uppfyller dessa och liknande normer.
Diskursanalys är användbar inom den gren av socialkonstruktivism, som utgår
från ett hermeneutiskt perspektiv. Hermes var budbärarguden. Det är språket i bud�
skapen som bygger upp omvärlden och hur vi tolkar och förstår vad som är viktigt.
Forskare kan t ex analysera hur män konverserar om sitt genus. En ny självförståelse
kan uppnås via nya relationer och inte minst genom kommunikation via de elektro�
niska nätverken. Ny forskning behövs inom detta område.
Flera forskare anser att en kris har uppstått i maskuliniteten, eftersom det finns en
konflikt mellan vad samhället förväntar sig och hur män verkligen lever i västvärlden.
Orsaker finns enligt Kahn i sociala och historiska förändringar, i stela genusroller och
mäns förnekande av det kvinnliga, av femininiteten. Patriarkatets privilegier håller
på att långsamt vittra sönder, så att många män känner sig maktlösa. Men män har


inte bara fördelar av patriarkatet. De lider också av det. Reellt är det ju bara vissa
män som har makt över andra. Många män är själva dominerade och marginalise�
rade, ibland inom en förtryckande struktur. Lösningen finns enligt Kahn, liksom
enligt flera andra forskare, i att dekonstruera den traditionella maskuliniteten och
se möjligheterna i flera olika maskuliniteter. Detta är en form av aktivism. Den i
Finland verksamme mansforskaren Jeff Hearn, ledare för ett kritiskt nätverk för män
i Europa, CROME, menar att män måste bli pro-feministiska genom att kämpa mot
den sexistiska strömmen, även om det kan kännas ensamt ibland.
Även Fidelma Ashe (2007) är av denna uppfattning. Pro-feminismen är en iden�
titetspolitisk rörelse, teoretiskt grundad i poststrukturalism och sociala rörelsernas
teorier under 1960-talet. Män bör enligt denna rörelse anpassa sig bättre till nya
tiders relationer till kvinnor, som befinner sig i nya sysslor och på nya positioner i
samhället.

Representationsteori
Ovan har nämnts hur språket fungerar som en kulturell respresentation av verklig�
heten och att forskare via språk och diskurser kan läsa mycket om denna verklighet,
även om det oftast inte handlar om någon spegel. Samtidigt kan diskurser och kom�
munikation användas för att bygga genus och identiteter. Språket består av ord, bil�
der, ljud, elektroniska tecken och signaler, noter och objekt. Berättelser, målningar
och TV-program är praktiker, som bildar kulturmönster och processer, där kulturer
kan utvecklas och förändras. Tecknens betydelse analyseras av semiotikforskare (hur
produceras mening?), formuleringar av diskursforskare (vilken effekt har bilderna,
dvs. vilken politik följer av dessa diskurser?) Både semiotik och diskursanalys utgår
från konstruktivism (i Hall (ed.), 2009). Även inom biofilm kan tidsbundna ideal
utläsas (se t ex Baker, 2008).
Det finns tre huvudgrenar inom representationsteori: den reflekterande ansatsen,
där bilden t ex är en spegel, den ändamålsstyrda ansatsen, där sändaren för över sin
intention till publiken, och den av mig själv föredragna konstruktivistiska ansatsen,
där språket skapar meningen tillsammans med användaren. Denna sistnämnda på�
minner om den sk användarmodellen (”uses-and-gratifications model”) inom medie�
forskning. Tidigare i artikeln har diskuterats en narcissistisk maskulinitet och en sådan
finns representerad i reklamannonser från 1980-talets herrmagasin. Reklamannonser
av män framstår som fetischer, objektifieringar av det manliga. Kultursociologer tol�
kar denna företeelse som en del av en trend i USA, där halvnakna muskulösa män
syntes på posters och i TV-reklam för jeans. Utgående från diskursanalys, Ferdinand
de Saussures regler för meningsproduktion, Roland Barthes bredare språkbetydelser
och Michel Foucaults teorier om regler och praktiker för vad som ansågs lämpligt att
säga och veta vid ett viss historiskt ögonblick i relation till makt, fann Sean Nixon
olika diskursiva koder för makt, hälsa, normalitet och attraktivitet ifråga om masku�


linitet (2009). Det syntes en stadsstil, en italiensk-amerikansk stil och en konservativ
engelskinspirerad. Dessa utgör ju olika typer, men de säger inte något om tidsföränd�
ringar i maskulinitetsideal eller i samhällets normer för maskulinitet.

Maskulinitetens förändring som representativa praktiker
Kan olika tidsbundna maskuliniteter utläsas i diskurser i medieinnehåll? Jag har
tidigare publicerat en artikel i en antologi om maskulinitet i svensk populärpress
vid 1900-talets början (Wersäll, 2008), dels en tidigare forskningsrapport från en
genomgång av böcker och artiklar om Femininitet, maskulinitet, våld och moral
(Wersäll, 1996). I denna senare forskningsöversikt från Sverige, Storbritannien och
USA, påvisades skillnader mellan olika genrer i populärpress och TV. I populärpres�
sen kvarstod styrka, rikedom och makt som huvudideal för manlighet i reklamgenren.
Men i tidningar som lästes av kvinnor var män mera mänskliga genom att de tittade
på och berörde andra personer. I några svenska tidningar fanns reklambilder av en
modern farsroll, som visade större delaktighet i barnavård och -fostran. I reklamen
märktes med tiden mera sexighet genom sensualism. I min egen doktorsavhand�
ling om könsroller och moral i noveller 1950-75 i jämförelse med tidsförändringar
i TV enligt tidigare empiri syntes tydligt hur män i försörjarroller minskade (”the
breadwinners”), ett resultat som stämmer överens med verkligheten i Sverige och
utomlands (Wersäll, 1989). Familjeförsörjaridealet avspeglade en tid där det fanns
ängslan efter krigens brister och där det behövdes en fast familjeorganisation för att
återskapa tryggheten. Enligt en svensk studie minskade män i yrkessfären, men de
ökade i hemsfären i populärpressens reklam. En amerikansk forskare märkte hur
män kunde bry sig om sina barn och uttrycka känslor i början av 1990-talet. Inom
TV-reklam fanns konventionella mansbilder under 1990-talets början, medan kom�
edier och såpor innehöll känsligare män, kanske för att dessa har en större kvinnlig
publik (Wersäll, 1996).

Populärpressens mansbilder
Det har skett en tydlig tidsförändring i mansbilderna i brittisk och amerikansk
populärpress under 1980-1990-talet och medieforskare fann några huvudtyper av
män: exempelvis den profeministiske försörjaren under 1970- till 1980-talet (Carter
& Steiner (eds.), 2004). I tidningen ”Spare Rib” förkastades machomannen, våld�
täktsmannen, militären, incestmannen och miljöförstöraren. Idealmannen deltog i
hushållsarbetet och brydde sig om familjen. Bakom denna förändring i populärpres�


sen fanns en verklig ekonomisk förändring, som rekonstruerade maskuliniteten i
samhället. Det uppstod en ny man, som strävade efter icke-sexism, tog avstånd från
traditionalistiska fäder, en man som förkastade machobeteenden i skolan. Det fanns
även andra manstyper. I mitten av 1950-talet ersattes en klassbaserad maskulinitet av
en mer trendig modeintresserad som kom i kölvattnet efter Elvis Presley och andra
idoler inom rock- och popmusiken. Det fanns även playboys i fina kläder, omgivna
av vackra kvinnor och snabba bilar.
Ändå visar komparativa innehållsanalyser av manstidningar hur traditionella vis�
sa tidningar är då det specifikt gäller synen på sexualitet och samlevnad. Laramie
D. Taylor (2005) beskriver en empirisk studie av livsstilsmagasin för unga grabbar,
”Maxim”, ”Stuff ” och ”FHM”, ”For Him Magazine”. ”Maxim” var en storsäljare
med tolv miljoner läsare, varav 2/3 manliga och drygt 70 procent ogifta. Tidigare
empiriska studier har enligt Taylor visat unga amerikaners breda intresse för sexuell
hälsa, STD=Sexually Transmitted Diseases samt deras intresse för hur unga män
brukar göra då de förhandlar om kondomanvändning med sina partners. Resultat
av innehållsanalyser av ovan nämnda tidningar visade dock att ämnena var relativt
snäva. Tidningarna lärde mestadels de unga männen hur de kunde förbättra sina sex�
liv och underförstått ansågs detta helt tillfyllest. Det ansågs kunna förbättras genom
olika praktiska råd och genom att lära ut vad unga kvinnor önskade. Det saknades
kunskaper om viktiga problem, såsom sexuell hälsa, om prevention och risker vid
graviditet, t ex aborter, STD och HIV/AIDS, förutom om homosexualitet.
Vad har denna diskrepans för betydelse mellan uttalade intressen hos läsarna och
tidningsinnehållen? Självfallet påverkas de unga männens förväntningar på unga
kvinnor och tvärtom. Identiteter marknadsförs till olika publiker. I mitten av 1970talet publicerade Erving Goffman en bok om reklamannonser (1976), där köns�
skillnader var tydliga. En forskningsöversikt av Anthony J. Vigorito och Timothy J.
Curry (1998) visade tillsammans med en stor empirisk studie av nära 8000 män i
amerikansk populärpressreklam hur manstidningar innehöll en stor andel yrkesmän,
medan tidningar med en hög andel kvinnliga läsare innehöll män, som var omsorgs�
fulla försörjare i familjeroller (”nurturing portrayals”). På detta sätt förstärks den
hegemoniska maskuliniteten, dvs. en dominant, icke-emotionell och arbetsplatsori�
enterad sådan i manstidningarna. Samma förhållande gällde amerikansk TV-reklam
vid denna tid enligt dessa forskares översikt.
Reklammakarna omorganiserade ändå delvis den traditionella maskuliniteten re�
dan på 1970-talet genom att leka med motstridiga ideal, såväl tuffhet som mjukhet,
såväl Old Spice rakvatten som bitter öl, bögar och sexobjekt. På 1980-talet kom ero�
tisering och objektifiering, både känsliga och muskulösa män, men ofta narcissistis�
ka. Särskilda stilmagasin för män började ges ut och dessa visade nya sätt att uppleva
städerna. Narcissismen, tendensen att sluta sig inom sig själv och vara självbespeg�
lande och självupptagen, formade en mannen-i-spegeln-typ, en chic och sofistikerad
maskulinitet. Yuppien, den unge uppåtsträvande affärsmannen kom samtidigt, både
i verkligheten och som gestaltad. Konsumtion, gärna i barer och på kaféer, var viktig i
deras liv. Där kunde de knyta affärskontakter, som kunde ge ägodelar. Men långt ner
i hierarkin befann sig arbetarklassmän, vilka förlorat sina jobb och levde fattigt. De


gamla maskulina indelningarna grundade på arbetsroller och – positioner suddades
ut. Exkludering och marginalisering uppstod. Var syntes dessa män? Inte i reklamen
i alla fall. De saknade ju köpkraft och förmåga till lyxkonsumtion. De hade problem
att få ihop medel för elementära behov.
I reklamannonser om sport och om att övervinna naturen odlas bilder av den
hegemoniska maskuliniteten. Det finns således genrer som marknadsför livsstilar
bland män, precis som vissa tidningsgenrer för kvinnor. I Tyskland har reklam i ny�
hetsmagasinet ”Der Spiegel” och i bergsbestigningstidningen ”Dav Panorama” un�
dersökts av Martha Wörsching (2007). Den förra tidningen har en elitpublik med
höga inkomster, medan den senare har en bredare publik. Inom denna senare fanns
intressanta skillnader: potentiella kvinnliga läsarinnor fick budskap om en behagfull,
hälsosam, lekfull och hållbar sport, men manliga läsare bombarderades med budskap
om mod, tävlan samt dominans över andra och över naturen. Att ta risker och att
dominera kroppen och naturen ansågs som viktigast för manliga äventyrare och upp�
täckare. Manspubliken betraktades som rädd för att inte vara nog konkurrerande och
dominant. Dessa olika symboliska koder för olika publiker i en och samma tidning
skapar vitt skilda genusförväntningar och beteenden.
På 1990-talet presenterade det brittiska mansmagasinet ”Loaded” det goda i livet
för unga brittiska män på barerna och kaféerna. Den svarta ekonomin blomstrade,
men många skulle falla pladask i en finanskris, en mindre i början av 1990-talet,
men en större 2009. Fotboll, rockmusik, öl och sprit och sex ingick i varumärket för
90-talstidningarna i Storbritannien. Det uppkom en grabbighet i manstidningarna
(”laddish” Magazines). ”The New Lad” avspeglades. En viktig frågeställning är vad
som verkligen speglade mäns reella livsstilar och vad som var illusioner eller ideal i
medieinnehållen. Sannolikt fanns ett samspel.
Feminister har enligt David Gauntlett (2008) klagat på att mansmagasin som
”Loaded”, ”FHM” – For Him Magazine – och ”Maxim” är försök att avfärda fe�
minismen som ett ironiskt skämt. Men Gauntlett anser att mansmagasinen är
ganska mångfacetterade och att traditionella mansbilder bara finns på vissa sidor
(2008). Andra exempel på framgångsrika manstidningar var ”GQ”, ”Gentlemen´s
Quarterly”, ”Esquire” och ”Arena”, vilka vände sig till män med tjocka plånböcker.
Följande maskulinitetsideal kunde utläsas i ”FHM” enligt Gauntlett:
• Behandla flickvännen trevligt
• Var omtänksam
• Gör din partner nöjd
• Lär dig hemsysslor och
• Se till att det blir ett nöje att leva med dig!
Gauntlett tolkar den ironiska tonen som ett sätt för unga nervösa män att handskas
med nya mer krävande realiteter.
Även Peter Jackson et al. (2001) ville undersöka hur tidningarna önskade ge de
manliga läsarna en slags konstruerad säkerhet i sina liv under det sena 1990-talet, ef�
tersom män antogs känna en ökande ängslan över alla nya krav gällande hälsa, hem,


yrkesliv, familj och relationer. Men den allra senaste nye mannen, ”The New Lad”,
blir som nämnts ovan mera ”grabbig” i magasinen. (Det finns feminina motsvarig�
heter till de machobetonade magasinen, nämligen ”Minx”, ”Sugar” och ”Bliss”.)
Flera befogade frågeställningar reses av Jackson et al., frågor som även kan under�
sökas i svenska magasin och läsekretsar: Hur använder de manliga läsarna magasinen
i sina liv? Hur förhandlar de innehållen, såväl ett kritiskt motstånd som överensstäm�
mande samtycke? Hur talar de om innehållen, dvs. vilka samtalsdiskurser finns? Vad
anser de om att deras kroppar blir objekt för andra mäns och kvinnors blickar? Vad
anser de om kommersialiseringen? Jackson et al. använde fokusgrupper som data�
insamlingsmetod, inklusive en mindre grupp kvinnor. Det fanns relativt få publik�
studier av dessa magasin vid denna tid. Forskarna fann intressanta resultat om mäns
hälsomagasin, som tillfredställde mäns fantasier och motverkade deras ängslan för
osäkerhet ifråga om arbete, om viljan att använda kroppen som objekt för disciplinär
kontroll m.fl. resultat.
Generellt kan en parallell dras till läsning av feminina magasin: läsare utforskar
sina levnadsvillkor. Men i manstidningarna finns en ambivalens och vissa ideolo�
giska motsägelser. I denna oordning och ängslan kan läsningen paradoxalt nog ge
den manliga publiken en säkerhet. Enligt Bethan Benwell (2003) finns en vacklan
mellan hjältar och anti-hjältar, de nya mjukare männen, som nedvärderar sig själva.
Dessa tvetydigheter kan ge de manliga läsarna möjligheter att inta valfria positio�
ner, att identifiera sig med vilka de vill för tillfället. Ytterligare forskning om hur de
olika manliga publikerna använder olika medieinnehåll vore angelägen (Jfr Radway,
1984)

Maskulinitet i TV
Fr o m. slutet av 1970-talet växte TV-studier fram som en egen akademisk disci�
plin i USA och Storbritannien, främst ur sociologi, statsvetenskap, filmvetenskap,
medie- och kulturteori. Det vanligaste ämnet inom ”Television Studies” var genus
och könsrollsstereotypier, enligt Rebeca Feasey (2008). ”Gender Studies” var till en
början synonymt med kvinnostudier, femininitet och kvinnoroller i film, reklam och
magasin, bl a matriarker i såpor, singlar i sitcoms och goda hängivna kvinnor i sjuk�
husmiljöer. Robert W. Connell utvecklade begreppet hegemonisk maskulinitet uti�
från Antonio Gramscis hegemoni, dvs. herravälde: mäktiga vita heterosexuella män,
som var individualistiska och aggressiva. Även Kenneth Mac Kinnon (2003) gav en
kritisk tillbakablick på ”machismo” inom film. Feasey (2008) ger en genrespecifik
översikt över brittisk och amerikansk TV då det gäller multipla mansgestalter, vilka
definierar sexuella normer och Feasey skapar förståelse för hur dessa gestalter påver�
kar publikernas identiteter. De genrer som avhandlas av henne är populärfiktion,
faktaprogram, såpoperor, komedier, tecknad film, tonårsdramer, sjukhusdramer, kri�


minaldramer, sportprogram, dokusåpor och reklamfilmer. Att gå in på alla dessa blir
för omfattande, men några punkter återkommer jag till i slutet av artikeln.
Inte bara genre utan även tid påverkar hur män skildrats i amerikansk och brittisk
TV. Sammantaget ger dessa en splittrad bild: homosexuella skymtar nu fram, liksom
grabbiga, humoristiska och ironiska män. Även hur stor andel av publiken som är
manlig respektive kvinnlig påverkar innehållen. Delvis är olika genrer, vilket fram�
gått tidigare, könsdifferentierade, men det kan också finnas skillnader inom en och
samma TV-genre. Fiske (1987) menade att i de typiska mansprogrammen på 1980talet fanns manliga gestalter som var problemlösare, som var lyckade i vad de företog
sig, men det fanns också våldsamma machomän. I TV-program som mest vände sig
till kvinnor, t ex såpor och situationskomedier fanns idealbilder av män som var fä�
der och omtänksamma försörjare, vilket framgått tidigare i denna artikel. I brittiska
TV-program från 1990-talet och framåt florerar en grabbig antifeministisk manstyp.
Detta kan ses som en tillbakagång, en ”backlash” till en traditionell machoman.
I svensk TV-reklam har endast nya varianter av samma gamla traditionella mas�
kuliniteter märkts. Niclas Dahl och Andreas Jeppsson (2007) fann exempelvis i en
relativt begränsad studie av 19 reklaminslag i TV3, TV4 och Kanal 5 från år 2006
att det förekom töntar, omsorgsfulla män, mjukismän samt framgångsrika män i de
valda reklaminslagen, och alla dessa typer har ju funnits innan. Majoriteten av män
antas föredra status quo, eftersom de gynnas av att ha kvar sina traditionella roller
och egenskaper, men den ofta humoristiska eller karikerade tönten sägs vara en in�
version, dvs. en gestalt som innehar egenskaper som män inte bör ha. Omsorgsfulla
män och mjukismän är idealmän för kvinnor sedan gammalt, men dessa kan visa
vägen till familjeroller, vanligare i kvinnoprogram. Mjukismän kan verka avskräck�
ande för somliga män i publiken, samtidigt som några anglosaxiska forskare menar
att dessa även kan vara tuffa och starka om de vill, i vissa situationer. Maskuliniteten
behöver inte förloras bara för att en man vågar bejaka sina feminina sidor.
P. Tragos (2009) uttrycker den nye mannen, den mångsidiga, inom amerikansk
populärkultur ungefär på följande sätt: han är angelägen om att visa sin femini�
na sida, särskilt då det gäller dyra frisyrer, ansiktskrämer och designade kostymer.
Samtidigt finns de hypermaskulina manschauvinisterna kvar, de testosteronstinna
männen som är ”retro-sexister” i den bemärkelsen att de ser kvinnor som sexuella
prydnader, t ex i ”Spike TV”, det första nätverket för män, menar Tragos. De grab�
biga männen i postfeminismens tidevarv finns enligt Tragos även inom popmusik. I
Discovery Channel finns programmen ”Monster Garage” och ”American Chopper”
som exempel på grabb-TV och sökandet efter brödraskap. I svensk TV visades för
inte så länge sedan många avsnitt av en monoton dokumentär serie om modiga män,
som körde lastbilar över isen långt uppe i norr: ”Ice Truckers”. Som tittare väntade
jag hela tiden att lastbilarna skulle gå igenom isen och detta hände stundtals, men de
tuffa outtröttliga bilförarna bara körde vidare dag och natt. Väldigt grabbigt, precis
som VM i fotboll i Sydafrika i juni 2010, program som sänts i många veckor.
Multipla maskuliniteter finns även i den amerikanska TV-serien ”Sex and the
City”, som sänts i svensk TV. Den handlar om sexuellt frigjorda playgirls, vilka le�
ver ungflicksliv, med sikte på fastare relationer så småningom. Olika mansgestalter


jämförs av singelkvinnorna för att bedöma dem som potentiella partners. Detta vä�
gande och bedömande har förekommit tidigare i populärfiktion (se t ex Wersäll,
1989), men i mitten av förra seklet värderades förmågan att försörja en familj mycket
högt. Nu används delvis andra måttstockar. Männen i ”Sex and the City” rang�
ordnas enligt Laura A. K. Brunners innehållsanalyser (2010) på basis av pengar,
klass, ras, utseende och […] sexualitet, det sistnämnda helt otänkbart på 1950-ta�
let. Kvinnogestalternas krav på omsorgsfulla och emotionella mansgestalter förefal�
ler dock tidlösa. Mansgestalterna ”Big” och ”Steve” framstår som känslosamma och
svaga eftersom de blir sjuka i cancer respektive hjärtsjukdom. Mer mellanmänskliga
och omtänksamma män framträder således i denna TV-serie, även om de är olika till
sina karaktärer.
Vi har insett att TV förnyar innebörderna i olika maskuliniteter inom olika genrer
genom förändrade idealegenskaper och värderingar. I såpor behöver inte män bara
finnas i yrkessfären, utan kan framställas som viktiga i familjen. I situationskomedier
kan mäns intima relationer visas fram. I tecknade filmer kan far-son-problematik
skildras och i science fiction kan mycket sensibla män förekomma, enligt Feasey
(2008). Känsliga män visas i reality-TV, förutom i sjukhusdramer och i kriminalgen�
ren. Den hegemoniska maskuliniteten utmanas således i TV, av Feasey tolkad som
en längtan efter en balans mellan att lyckas som yrkesman och att känna trygghet i
familjen.
Samtidigt finns en relativt stabil längtan hos mansgestalter efter oberoende och
frihet i vissa TV-innehåll, en traditionell och tidlös längtan.
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Musiksociologi

Gudmund Jannisa

Robert Johnson
Ur led är tiden vriden

Del 1 – Robert Johnson och hans värld
1.1. Inledning
I november 1936 spelade bluessångaren Robert Johnson in sexton låtar för ARC,
American Record Company. Inspelningarna resulterade i en smärre lokal hit
Terraplane blues,41 och ett visst mått av kändisskap bland svarta i Mississippi och
närliggande delstater. Vi pratar dock på intet sett om någon stjärna här; det fanns
betydligt större idoler för den befolkningsgrupp som var Johnsons publik och leve�
bröd. Den relativa framgången med ”Terraplane” ledde till ett nytt inspelningstill�
fälle det följande året. Tretton låtar spelades in. Den totala produktionen var sålunda
tjugonio låtar. I augusti 1938 spelade Johnson på en s.k. juke joint, nära Greenwood,
Mississippi, där han förgiftades av whisky spetsad med stryknin efter att ha ägnat
någons flickvän alltför stor uppmärksamhet. Efter några dagars plågor dog han, tro�
ligtvis sedan lunginflammation tillträtt som en komplikation.
Så var det med det, och därmed hade väl saken berott, om inte om hade varit.
Det är detta om som den här artikeln skall behandla; ett om som visar sig ha vida
förgreningar i tid och rum. Jag finner det av nöden att med emfas påpeka att före�
målet för den här artikeln aldrig uppnådde mer än kortvarig och lokal berömmelse
bland svarta i USA. Elijah Wald (2005:188) går så långt som till att säga att om man
under de följande tjugo åren nämnt Robert Johnsons namn för en bluesintresserad
svart person skulle denne enbart reagerat med förvåning; ”vadå Robert Johnson?”
Johnsons musik var redan vid tidpunkten för hans död tillhörande en alltmer passé
tradition som utvecklats kring ett litet antal inflytelserika musiker i Mississippi-deltat
under 1920-talet. Jordbrukets mekanisering i sydstaterna och industrins utveckling
41 Den intresserade hittar med lätthet alla låtar som nämns i artikeln, inklusive musik/filmexempel
i notapparaten, på internettjänsten Youtube. Detta gäller även då enbart artisters namn, men inte
låttitlar, nämns; t ex Charlie Patton, Willie Brown etc. – eller fenomen som diddley-bow och doo
wop.



i nordstaterna drev hundratusentals svarta att lämna fattigdomen, det hårda arbetet
på bomullsfälten och den brutala rasismen i söder för en hägrande framtid i Chicago,
Detroit, Kalifornien, New York etc. Krigsindustrin under 1940-talet ökade tempot i
denna migration i hög grad och antalet svarta i Södern minskade drastiskt, inte minst
i Mississippi. Denna tid var också en tid av kulturell omvandling, där migranterna
i sina nya miljöer snart skapade en musik som mer adekvat speglade de nya förhål�
landena. Robert Johnson kom aldrig att ta del av detta, och ingen kan veta huruvida
han skulle ha kunnat anpassa sig till de nya omständigheterna, även om hans in�
spelningar visar prov på influenser bortom den lokala traditionen. Han lyssnade up�
penbart på skivor med artister som han aldrig haft tillfälle att själv se. Grammofonen
och juke-boxen hade gjort entré och den lilla, slutna världen hade därmed öppnat sig
mot den större.
John Hammond kom ur en oändligt större värld. Född i en rik New York-familj
fick han som ung ett passionerat intresse för svart kultur i allmänhet och svart musik
i synnerhet. I akt och mening att sprida kunskap om detta för en bredare publik
planerade han 1938 – i samarbete med tidningen The New Masses, ett organ för det
amerikanska kommunistpartiet – att i New York arrangera en brett upplagd konsert
”From spirituals to swing” på Carnegie Hall, med företrädare för olika svarta musik�
genrer. Han var då anställd på Columbia Records, ett bolag som nyligen köpt upp
ovannämnda ARC, och hade därför hört Robert Johnsons inspelningar. Övertygad
om att Johnson var den främste exponenten för ”primitiv blues” försökte han kon�
takta denne via ARC. Det uppdagades då att Johnson dött, och Hammond ersatte
honom med Big Bill Broonzy, en betydligt mer ’slick’ sångare som många år tidigare
flyttat från Mississippi till Chicago och där rönt avsevärda framgångar. Detta hin�
drade inte att Broonzy på konserten introducerades som en äkta ”sharecropper”,
dvs arrendebonde. Broonzy, som inte vistats på en farm sedan 1916, tog detta med
jämnmod – dom ville ha en ”man ur folket”, och dom fick en man ur folket. Han
gjorde sig sedermera en aktningsvärd karriär på att leva upp till sin nyvunna roll.
Hammond beslöt att som ett något udda inslag i livekonserten ställa en grammofon
på scenen och spela två låtar med Robert Johnson (Komara, 2007:68).
Återigen – så var det med det. Logiskt sett borde Robert Johnson fallit i glömska,
enbart ihågkommen av nära anförvanter, en handfull musikantkollegor och kanske
också John Hammond. Dock läser jag följande, under rubriken ”Något att nynna på
för de hårdaste” i Sydsvenskan den 18/4 2009; i en recension av ett norskt hårdrocks�
band (förkortat):
Black metal – hårdrock för de hårdaste, skattjakt för de uthålligaste – skulle
ha dubbelt så stor publik med fler hitmakare som Sigurd ”Satyr” Wongraven,
frontman i norska Satyricon [...] Satyricons utstrålning – hälften bister mörker�
prins, hälften fullblodsentertainer – degraderar de fem medmusikerna till head�
bangande marionetter, kontrollerade av en vampyrisk Robert Johnson, som
fått 2000-talets klatschigaste black metal låtar i utbyte mot sin själ (Jeppson).



Det intressanta här är att skribenten uppenbarligen ser det som en självklarhet att
långhåriga, finniga lymlar (och andra läsare) ska vara medvetna om Robert Johnson
– 71 år efter hans död – och att det också är en självklarhet att ett utbyte av ens själ
mot en eller annan ynnest fått en plats i ekvationen. Vadan detta? Hur har den pro�
cess/de processer sett ut som a) räddat Johnson från den förgängelse som rimligtvis
borde följt på hans dödsfall och därav uppkomna oförmåga att deltaga i ”Sprituals
to swing” och b) gjort honom till en del av det globala allmänna medvetandet, åt�
minstone inom den del av musikvärlden som brett kan kategoriseras under rubriken
”rock”?
Min ledstjärna under försöket att besvara dessa frågor har varit C. Wright Mills
och hans ord i Den sociologiska fantasin (1997:25) om vikten av att ”få grepp om
historia och biografi och relationerna mellan dem bägge […]”. I akt och mening
att försöka uppnå detta kommer min framställning att följa fyra tänkta huvudspår,
där det första (a) beskriver hur Robert Johnsons musik blir en del – rentav en kul�
minering – av en tradition som växt fram sedan slaveriets upphörande, för att sedan
gradvis avskiljas från de kulturella huvudstråken i det svarta USA, medan ett annat
spår (b) får hans musik – omstöpt i en elektrisk, tuffare form – att leva vidare i
ghettomiljö i Chicago. I ytterligare ett spår (c) anammas Johnson (och svart kultur
i vidare bemärkelse) av sinsemellan vitt varierande grupperingar i ”det vita USA”,
där hans musik först överlever ett antal år i ’konstnärlig kuvös’ och där sedermera
myten Robert Johnson ser dagens ljus. Kombinationen av (b) och (c) sammanstrålar
sedan i England, varifrån myten i ännu ett spår (d) sprids, eskalerar och slutligen får
ett eget liv. Rent konkret kommer detta att inledas med att jag positionerar Johnson
inom den musikgenre där han har sagts vara ”kung”, samt inom det fenomen, ’race
records’, där svart musik fann en masspublik mellan det tidiga 1920-talet och Andra
världskrigets början.

1.2. Delta Blues och dess sociala sammanhang
Då Robert Johnson presenterades för en större publik 1961, var det på LP-skivan
”King of the Delta Blues Singers”. Det kan därför vara på sin plats att diskutera vad
begreppet delta blues innebär. Vi kan börja rent geografiskt med att påpeka att ”delta”
i det här sammanhanget inte innebär Mississippiflodens egentliga delta, där den rin�
ner ut i Mexikanska golfen, utan området mellan floderna Mississippi och Yazoo
längre norrut i delstaten Mississippi, med den sydligaste änden i staden Vicksburg.
Eller med författaren David Cohns ord: ”The Mississippi Delta begins in the lobby
of the Peabody Hotel in Memphis and ends on Catfish Row in Vicksburg”.42

42	�����
Från God shakes creation, Harper & Brothers, 1935.



Deltat kännetecknas av extremt bördig jordmån och ett klimat som tidigt befanns
vara perfekt för jordbruk av varjehanda slag, men främst kom att användas för bom�
ullsproduktion. Bomull lämpar sig väl att odlas på stora plantager och stora plantager
lämpar sig väl – om man ser krasst på det hela – att drivas med slavarbete.
Som vi alla vet var det som slavar de svarta först kom till Amerika. Robert Johnsons
far- och morföräldrar hade fötts som slavar, längre bort befann sig inte detta brutala
samhällssystem vid den här berättelsens början. Efter inbördeskriget 1861-1865 för�
bjöds slaveriet. För många av de svarta blev det dock inte mycket bättre efter dess
avskaffande. De svarta övergavs i stort sett av den vinnande sidan i kriget, som lät
sydstaternas vita i stort sett ostörda ta hand om problemet. Vid sekelskiftet 1900
framstod det klart och tydligt att de svarta var hänvisade till samhällsstegens lägsta
nivå, såväl socialt som ekonomiskt. En rad segregationsförordningar, s.k. Jim Crow

lagar, hade fastslagits efter kriget. Dessa sanktionerade ett närmast totalt exklude�
rande av de svarta från det vita samhället och säkerställde en vit överlägsenhet på alla
områden. Räckte inte de formella lagarna, så fanns alltid hot om informellt våld och
i slutändan lynchning (Oakley, 1976:25-26).43 I vardagslivet fanns det en ständig
risk att överträda formella eller informella tabun; svarta fick inte dricka från samma
offentliga vattenkranar som vita, använda samma toaletter, äta i samma restauranter,
och svarta hälsade på vita med ”mister”, ”sir” eller ”madam”, men blev själva kallade
”boy” eller ”girl”. I större samhällen fanns det separata affärer för svarta, i mindre
samhällen väntade svarta tills de vita blivit serverade (Titon, 1994:15).
Frånsett familjen var kyrkan den viktigaste institutionen. Den kontrollerades av
de svarta själva, och frånsett det rent religiösa och sociala så fungerade den också
som en tillflyktsort från en fientlig omgivning. Den erbjöd också en tillfällig befrielse
från fysiska och känslomässiga spänningar och ett löfte om att himlen så småningom
skulle kompensera för orättvisor i denna världen (Titon, 1994:20). Ca 10 procent
av de svarta i Södern tillhörde Church of God in Christ (en gren av Pingströrelsen);
ännu fler var metodister och majoriteten var baptister. Musiken i kyrkorna, och de
religiösa sånger som sjöngs i hemmen och av sk ’guitar evangelists’, skiljde sig starkt
från psalmsången inom de vita kyrkorna genom sitt närmast extatiska utspel.44
Den världsliga underhållningen bestod till icke ringa del av musik. Lokala mu�
siker kunde spela vid festliga tillfällen; ofta gåendes från hus till hus med mat och
dryck som ersättning. På lördagseftermiddagarna drog sig musikanterna in till närbe�
lägna samhällen och spelade på gatorna, och på kvällen spelades upp till dans. Under
den varma delen av året skedde detta ofta utomhus, annars i ett vanligt hus där man
flyttade ut möblemanget, eller i enkla syltor, s.k. ’juke joints’. De svarta musikerna
skapade en egen tradition där vita ballader av europeiskt ursprung blandades med
banjo- och fiollåtar och de svartas egna sånger om lokala hjältar och skurkar, t ex om
John Henry, rallaren som med sin slägga tävlade med en maskin, och mördarballa�
den Stack O’Lee. Gitarren, som blev allmänt tillgängligt vid slutet av 1800-talet blev
snart det vanligaste instrumentet. Precis som fallet var med kyrkan, erbjöd musik
och tillhörande dans – och ofta våld; slagsmål var vanliga – en lättnad av känslomäs�
siga spänningar och en stunds befrielse från det fysiskt påfrestande och själsdödande
arbetet på plantagerna. Musikerna stöddes också av de vita jordägarna, som för�
modligen kände att deras arrendatorer och daglönare behövde en säkerhetsventil. På
samma sätt kan deras stöd till de svarta kyrkorna förklaras (Titon, 1994:41-55).
	1920 trädde de förbudslagar mot alkohol i kraft, som kom att ha stor betydelse
för det skeende som beskrivs i den här artikeln. Många delstater hade dessförinnan
torrlagts på eget bevåg; Mississippi hade gjort så redan 1909. Hembränd whiskey var
43 Mellan 1889 och 1940 lynchades 3833 personer i USA, 90 procent av dem i Sydstaterna. De allra
flesta var svarta, även om det också hände att vita dödades. Under perioden minskade lynchningarna
gradvis, år 1939 förekom ”endast” tre officiella fall (Margolick, 2002:36-37).
44 Musikexempel: Bessie Johnson (Church of God in Christ) med kör/församling Since I laid my
burden down, Blind Willie Johnson, en ‘guitar evangelist’, framför Jesus is coming soon, illustrerad av
en liten film som erbjuder mycket på fyra minuter: en kvinnas dop i floden, en man som av våda
skjuter ihjäl den nyligen döpta; djävulens försök att locka kvinnan till sig, samt räddningen i form
av Jesus. Även en ängel förekommer, samt superi, skörlevnad och kortspel. Till råga på allt överlever
kvinnan – hon var bara skadskjuten! Mycket uppbyggande.



dock förhållandevis enkel och billig att tillverka, och långt före de nya lagarna hade
tillverkningen florerat. Då förbudslagarna kom fann sig hembrännarna ha monopol
på tillverkning och försäljning av brända och destillerade drycker, och plötsligt fanns
förmögenheter att tjäna. Musik och dans bidrog till försäljningen. Eftersom planta�
geägarna ofta såg mellan fingrarna (och ibland finansierade) verksamheten, blev det
sällan några problem med de polisiära myndigheterna (Titon, 1994:27).
Även om en liten del av de svarta blev självägande bönder innebar livet för en
majoritet ett semi-feodalt system av arrendejordbruk som ersatte det gamla slav�
systemet. En bonde och hans familj fick en viss åkerareal som han kunde betrakta
som ”sin” och jordägaren tillhandahöll allt som behövdes för att driva ett jordbruk
– utsäde, redskap, bostad, kläder etc. Vid första anblicken kan detta verka som ett
bra arrangemang; jordbrukaren får ett visst mått av oberoende och jordägaren får en
stabil arbetskraft. I praktiken var dock systemet öppet för missbruk och utnyttjande,
och ledde ofta till en svårbruten kedja av beroende, skuldsättning och desperation.
Den som brukade jorden var helt i händerna på ägaren, som stod för räkenskaperna
då skördeåret var till ända. De flesta bönder levde i usla träskjul. Kroniska sjukdomar
var vanliga och skolgången för barnen var miserabel i den mån den alls förekom
(Oakley, 1976:27).
Den stabilitet som fanns skapades av kvinnorna, som uppfostrade de barn som
överlevde (tjugo var inte ovanligt!). Detta gällde även inom kyrkan, för även om
själva predikan var kärnan i verksamheten där så var sociala aktiviteter, arrangerade
av kvinnoföreningar, nästan lika viktiga. Det kunde röra sig om utflykter, gemen�
samma middagar, diskussionsgrupper, diakoni etc. (Titon, 1994:20). Kvinnorna
kunde också dra in lite extrapengar genom att jobba i vita hem. De fysiska och
känslomässiga påfrestningarna var enorma på dessa kvinnor, speciellt som de ofta
blev övergivna av sina män. Somliga kvinnor flyttade från farmerna till städerna, där
de hade möjlighet att få jobb som hushållerskor, men för de flesta män fanns enbart
möjligheten att flytta mellan jobb hos olika jordägare. Allt detta innebar att de svarta
hamnade i ett tillstånd av ständig rotlöshet, där man flyttade korta distanser och
långa, från ett jordbruk till ett annat, i ett ändlöst sökande efter frihet eller bättre
möjligheter (Oakley, 1976:28). Denna rotlöshet manifesterades inte enbart i en stor
lokal mobilitet inom eller mellan delstaterna i det södra USA. Från sydstaterna flyt�
tade svarta till de alltmer industrialiserade nordstaterna i en ständigt ökande takt,
drygt 180 000 under 1900-talets första årtionde, nästan 800 000 under 1920-talet
(Rowe, 1973:26).
Omkring sekelskiftet 18-1900 påbörjades uppdämningar, levees, kring floderna i
södern, vilket skapade enorma arealer odlingsbar mark i Texas, Louisiana, Arkansas
och Mississippi. De snabba pengarna och det laglösa, äventyrliga livet på sk leveecamps lockade tusentals unga svarta att överge jordbruket för ett brutalt liv där det
var “OK att döda någon, om du kunde jobba bättre än honom” (Wald, 2005:84).
Centrum i denna nya verksamhet var Yazoo-deltat. Om delstaten Mississippi för
svarta i resten av landet var känt för brutalitet och förtryck, så hade Deltat motsva�
rande rykte inom Mississippi. Området motsvarar mindre än 1/6 av delstatens yta,
men stod för en tredjedel av alla lynchningar. 1910 fanns det enbart ett county i


deltat där de svarta utgjorde mindre än 80 procent av befolkningen (Wald, 2005:8485). År 1916 var ca 95 procent av den svarta befolkningen i deltat arrendebönder,
medan 5 procent ägde sina egna småjordbruk (Titon, 1994:8). Det förefaller rimligt
att tänka sig att om nordamerikanska svarta skulle skapa en egen, särpräglad kultur,
så borde det ske här. Så skedde också.
De svartas kulturmönster hade brutits sönder vid ankomsten till Nordamerika,
inte bara genom att de förvandlades till en handelsvara utan också genom att de
inte kunde göra sig förstådda ens med varandra på sina egna språk. Detta innebar
att deras musikaliska och konstnärliga arvegods inte längre var gemensamt, utan i
stort sett förvandlades till varje importerad slavs privata kunskaper eller färdigheter,
utan relevans för de övriga slavarna. Därtill kom att slavägarna aktivt motarbetade de
rester av afrikansk kultur som ändå visade tendenser att överleva. I den mån slavarna
ville sjunga och spela hänvisades de dessutom till västerländska instrument – såvida
de inte tillverkade egna. The Black Code i Mississippi förbjöd länge slavar att spela
trummor och blåsinstrument. Dessa kunde nämligen användas till att frambringa
hemliga signaler och för att kommunicera mellan plantagen, ungefär som man gjor�
de i Afrika.
Viss musik tillät man dock slavarna att framföra – och t.o.m. uppmuntrade dem.
Detta gällde bl a arbetssånger, work songs. Skälet var uppenbart. Work songs befor�
drade helt enkelt slavarnas produktivitet. Om man arbetar tillsammans i ett lag och
utför identiska rörelser, t.ex. med hackor, släggor och dylikt är det lättare att arbeta
effektivt om det sker i en jämn rytm. Denna rytm bestämdes av en försångare, som
sjöng en versrad. De övriga arbetarna föll in och upprepade raden, ibland med någon
liten variation, och den av försångaren bestämda rytmen markerades av verktygen.
Denna typ av sånger sjöngs redan av de svarta i Afrika och liknande sånger finns eller
har funnits i de flesta kulturer; i Sverige förekom det t.ex. bland rallarna (Ahlstrand,
1985:32). Då de nominellt fria, individuellt anställda svarta, senare arbetade som
”sharecroppers”, så individualiserades också dessa kollektiva arbetssånger till field hollers; den enskilde arbetarens egenskapade verser som beskrev arbetet, hettan, person�
liga bekymmer osv (Ahlstrand, 1985:36). Field-hollers blomstrade i efterkrigstidens
sydstater, när de forna slavarna försvann ut i det beroende jordbruk som beskrivits
ovan, eller till anläggningsarbeten eller fängelser, ofta som kedjefångar. I Yazoo-deltat
blandades under perioden 1890-1930 dessa field-hollers med den lördagsdans- och
underhållningsmusik som beskrivits ovan till att bli det som idag kallas delta-blues
(Lomax, 1977).



Bomullsplockare, Clarksdale, Mississippi, 1939. Foto: Marion Post Wolcott

Mycket av detta skedde i en begränsad geografisk del av deltat, med center i Will
Dockerys plantage, nära staden Drew. Charlie Patton, född 1891, flyttade med sin
familj till Dockerys plantage omkring år 1900, där han lärde sig den lokala musi�
kens grunder av en Henry Sloan. Patton i sin tur kom att influera flera av de största
namnen inom den tidiga bluesen, som Willie Brown, Eddie ”Son” House, Tommy
Johnson och föremålet för den här artikeln, Robert Johnson. Han var även mentor
åt en tonårig Howling Wolf (Chester Burnett) som dyker upp senare i den här his�
torien. Det uppstod en kreativ miljö, där en liten grupp musiker skapade vad som
idag går under beteckningen delta-blues. Stilen karakteriseras av ett starkt utspel,
med passionerad vokal, ofta ackompanjerad av slide- eller bottleneck gitarr (d.v.s. en
gitarr som spelas med ett glas- eller metallrör på ett finger).45

Charlie Patton

45 Den som inte hade råd med en gitarr kunde rigga upp en sk diddley-bow. Den bestod av en lång
metalltråd som fästes vid en vägg, med burkar eller träbitar som höll den på ett litet avstånd från
väggen. Genom att slå på och samtidigt glida ett föremål, t.ex. en flaska längs strängen kunde man
variera tonhöjden (Titon, 1994:40).



Ett mycket viktigt skäl till ovan relaterade process, är att de svarta kunde bilda en
egen livskraftig kultur först som fria människor. Som fria arbetare fick de en, om
ock usel, lön, som de kunde spendera på t.ex. underhållning. En livskraftig musik�
kultur förutsätter att en del människor, som t.ex. Charlie Patton, har möjlighet att
åtminstone delvis försörja sig på sin konst. Även om han inte blev rik så hade han det
relativt bra ekonomiskt, i förhållande till när och var han levde (Titon, 1994:54). De
svarta lantarbetarna blev nu gradvis intressanta som en potentiell marknad för vita
affärsmäns produkter och givetvis även för de fåtaliga svarta affärsmän som började
dyka upp (Ahlstrand, 1985:36). Dags alltså att presentera Charlie Patton och hans
gelikar som kommersiella produkter.

1.3. ’Race Records’
Jag har ovan beskrivit hur ”fria arbetare” skapat en egen kultur; där ett antal per�
soner mer eller mindre kunde försörja sig på sin musik. Det betydde samtidigt att
andra personer i deras närhet var villiga att lägga en del av sina pengar på just detta.
I förlängningen betydde det också – insåg med tiden några framsynta affärsmän
– att dessa pengar kunde läggas på grammofonskivor (Ahlstrand, 1985:36). Att den
kärva deltabluesen skulle spelas in på skiva var dock långt ifrån någon självklarhet.
Till att börja med kan man lugnt utgå ifrån att de som hade möjlighet att göra detta
ö.h.t. inte var medvetna om att den existerade. Det krävdes sålunda en omväg via
mer lättsmälta kulturyttringar. Utvecklingen av deltabluesen kan betraktas som ett
marginellt särfall skapat av specifika sociala förhållanden. Huvudstråken inom svart
amerikansk musik fanns – och skulle alltid komma att finnas – på annat håll.
Slavarna på plantagerna hade på 1800-talet tagit åt sig influenser från psalmer,
skotsk och irländsk fiddle musik, ballader och danslåtar, och utifrån detta skapat
egna varianter, som kom att bli mycket populära och turnera omkring som nigger
minstrel shows (Oakley, 1976:29). Detta byggde på en tradition från tidigt 1800-tal,
där vita på sk minstrel shows imiterade de svartas sätt att sjunga, skämta och dansa.
Med hjälp av bränd kork svärtade de ansikte och händer och uppträdde som de
tyckte att bra ”niggers” skulle uppträda, dvs dansa och sjunga utav hjärtans lust, rulla
med ögonen och le och vara glada. Jim Crow (som i de ovannämnda Jim Crow-la�
garna) var en av de rollfigurer som förlöjligade svarta.
Efter inbördeskriget blev den sortens underhållning successivt omodern hos de
vita – och ersattes av något mer sofistikerade vaudeville teatrar – och svarta aktörer
började istället få uppträda i dessa revyer. Under 1870- och 80-talen organiserades
uppsättningar med enbart svarta artister. Minstreln ändrade på så vis karaktär från
att ha varit ett forum för den vite mannens förnöjelse till att föra fram de svarta
artisternas underhållning till deras egen publik (Linder, 1976:13). Bisarrt nog kom
svarta minstrel shows också att ta upp detta med svartmålade ansikten och groteskt
vitmålade läppar – en parodi på parodin. En annan form av underhållning erbjöd
kringresande ‘medicine shows’ där försäljare av patentmediciner sålde sina produkter
till tonerna av underhållningsmusik och annat artisteri av ofta burlesk karaktär – att


inför publik bita huvudet av kycklingar eller ormar är inget som nutida hårdrockare
har uppfunnit! (Wyatt, 2004). I sådana miljöer utvecklades, korsbefruktades och
spreds mycket av den amerikanska populärmusiken under sent 1800-tal/tidigt 1900tal. Ragtime blev t.ex. en omåttligt populär stil; mest känd för moderna människor
via Scott Joplins pianomusik. I New Orleans föddes jazzen omkring 1900. Svarta,
vita och kreolska musiker blandade en mångfald ingredienser – marscher, franska
kvadriller, karibiska rytmer, svart dansmusik och ragtime, och någonstans i proces�
sen, okänt när, blev det jazz av det hela (Oakley, 1976:34).
Thomas Edison presenterade sin fonograf 1878, och cirka tio år senare började
man spela in den mänskliga rösten i kommersiellt syfte. Pionjärerna på området
var mestadels unga, vita entreprenörer som sågs ned på av mera etablerade figu�
rer inom kommersiell verksamhet som handel och bankverksamhet. “The talking
machine men” spelade in vem som helst som kunde få folk att höpa deras skivor
(i början vaxcylindrar). På så vis spelades en mängd svarta artister in, gatusångare,
minstrelartister, jazzsångare, poeter och konsertartister (Brooks, 2005:vii). De första
kommersiellt tillverkade fonograferna var stora, batteridrivna åbäken, men redan på
1890-talet utvecklades mindre, billigare och fjäderdrivna maskiner som fann ett hem
hos många i den vita medelklassen. Det var alltså en nästan uteslutande vit publik
som köpte de tidiga inspelningarna med svarta artister. Gatusångaren George W.
Johnson blev en av de bäst säljande artisterna under 1890-talet; och andra svarta,
ofta ur minstrel och medicine show traditionerna, följde i hans fotspår. The Unique
Quartette, the Standard Quartette, Bert Williams och the Fisk Jubilee Singers var
några av dessa (Brooks, 2005:7). Den första svarta orkestern spelades in 1913, och
då Amerika drabbades av ”jazzfeber” 1917 ledde detta till att ytterligare svarta artister
blev inspelade. Medan vita grammofonbolag gärna spelade in svarta artister, så sat�
sade man uteslutande på sådana som kunde tänkas appellera till en vit publik. Tidiga
former av mer lantlig blues ignorerades – detta gällde länge också vit ”hillbillymusik”
(Brooks, 2005:8).
En av dem som jobbade mitt bland alla dessa influenser var orkesterledaren och
kompositören W.C. Handy, som kom från en relativt välbärgad svart familj där fa�
dern var metodistpastor. Hans eget band kunde framföra vad som helst från lätt
klassisk musik till dåtidens populäraste låtar från Broadway (Oakley, 1976:28). Trots
att han själv var svart torde lantarbetarnas värld i deltat ha varit helt främmande för
Handy. 1903 hamnade W.C. Handy under en av sina turnéer med orkestern på järn�
vägsstationen i Tutwiler, Mississippi (inte långt från staden Drew och Will Dockerys
plantage). Där såg han en gitarrist som hade sitt instrument över knäna och spe�
lade med en kniv, samtidigt som han sjöng ”Going where the Southern Cross the
Dog”, (dvs han skulle bege sig till den plats där Southern railways korsade Yazoo &
Mississippi Valley Road – en mindre järnvägslinje). ������������������������������
Det var, med Handys ord, ”����
the
weirdest music he had ever heard” (Oakley, 1976:6)������������������������������
. Som
����������������������������
bandledare och musikför�
läggare kom Handy att formalisera och nedteckna på noter den jordnära influensen
från järnvägsstationen i deltat, och skapade sig därmed ett namn som “Father of
the Blues”. Den grundläggande formen för en blues kom att bli tolv takter, med ett
textschema A, A, B där den första raden upprepades två gånger, varpå följde en av�


slutande rad, följd av en musikalisk ”turnaround” en avslutning av versen i två takter.
Ett antal av Handys kompositioner gavs ut som noter, och en av dessa The Memphis
Blues blev år 1912 popular bland orkestrar över hela landet. Två år senare följde han
upp med St. Louis Blues, som till dags dato är en ofta spelad komposition.
Den första låt med ordet blues i titeln som kom att bli insjungen på grammo�
fonskiva var Memphis blues. Sångaren hette Morton Harvey och året var 1915.
Mot slutet av årtiondet fanns det dussintals med bluesinspelningar på marknaden,
alla insjungna av vita sångare (Wald, 2005:17-18). Den svarte kompositören Perry
Bradford var den som lyckades övertala skivbolaget OKeh att satsa på en inspelning
med en svart artist. Sångerskan Mamie Smith spelade in två låtar kompad av ett band
med vita studiomusiker i februari 1920. Den salufördes i svarta samhällen och sålde
tillräckligt bra för att OKeh vågade göra ett nytt försök (Titon, 1994:199). Det blev
därmed ’Mamie Smith and her Jazz Hounds’ som 1920 spelade in den första sången
med ordet blues i titeln av en afro-amerikansk artist. Crazy Blues blev en ögonblicklig
succé; 75000 ex såldes under en månad. Därmed var marknaden öppnad för vad
som kom att heta race records (Wald, 2005:21), där skivbolagen inriktade sig på en
svart marknad. Och det var kvinnorna som var först. Ma Rainey ’The Mother of
the Blues’ och Bessie Smith ’The Empress of the Blues’ var endast de mest kända
av en mängd kvinnor som kom att definiera ”the classic blues era”; sångerskor som
ackompanjerades av ett jazzband.46 Framgångarna för sångerskorna inom the classic
blues pekade på att det fanns en marknad också för manliga artister, och kanske också
för mindre sofistikerade kulturyttringar. Med början år 1923 började några skivbolag
ägna sig åt ’field recordings’, d.v.s. man fraktade utrustning till Södern och spelade
in musiker i för tillfället hyrda lokaler; hotellrum, skolor etc. Fr.o.m. det året var
’race records’ också tillgängliga i de flesta amerikanska städerna och gradvis spreds
de även till mindre samhällen. I sina tidiga annonser erbjöd skivbolaget Paramount
sina kunder att bli lokala ombud för deras produkter. Skivorna kom med tiden att
säljas snart sagt överallt; hos diversehandlare, i varuhus, i musikaffärer, på teatrar,
av kringvandrande försäljare och av kringresande musik- och teatersällskap (Titon,
1994:201).
Den första manliga country bluessångaren spelades in i april 1924, men det stora
genombrottet kom senare samma år med Papa Charlie Jackson. Jackson sjöng blues,
ragtime och dåtidens populärmusik till eget ackompanjemang på 6-strängad banjo.
En artist med något liknande framtoning var den virtuose gitarristen och sånga�
ren Blind Blake; även han en stor kommersiell framgång. Dessa tidiga framgångar
ledde till att även mindre uppenbart säljbara artister spelades in, bl.a. Blind Lemon
Jefferson från Texas, vars högst särpräglade stil ter sig allt annat än lättillgänglig för
moderna öron. Han sjöng i en kraftfull “high and lonesome” röst och spelade till
detta en komplex, irreguljär gitarr vilket sammantaget skapade en avancerad enhet
som visat sig vara hart när omöjlig att imitera (Oakley, 1976:131). I mars 1926
spelade han in fyra låtar. Den första skivan som detta resulterade i sålde hyggligt,
men uppföljaren Got the Blues/Long Lonesome Blues sålde som smör och fick som
följd att skivbolagen sökte igenom sydstaterna efter ytterligare talanger att mjölka.
46 För en unik filmsekvens med Bessie Smith, se henne framföra W.C. Handys St. Louis Blues.



Detta resulterade bl.a. i att Jim Jackson 1927 fick en storsäljare med sin Kansas City
Blues. Skivbolagen insåg givetvis att kunde man sälja Blind Lemon Jefferson och Jim
Jackson så fanns det måhända en marknad för ännu grovkornigare material – och det
är här kretsen kring Charlie Patton dyker upp igen. Patton själv, Willie Brown, Son
House och Tommy Johnson (och flera andra, mer eller mindre affilierade sångare)
spelades alla in från 1927 och några år framåt.
Åren 1927-1930 var de gyllene åren för utgivning av race records, då uppemot tio
blues och gospelskivor spelades in varje vecka. År 1927 såldes uppskattningsvis 10
miljoner skivor, en siffra som då var ungefär lika stor som hela den afro-amerikanska
befolkningen i USA! Eftersom andra media – radio, filmer, tidningar – i stort sett
ignorerade svart kultur fick skivorna en enorm genomslagskraft (Titon, 1994:299).
Sju skivbolag,47 med Paramount som det viktigaste, tävlade med varandra om den
lukrativa marknaden och genomsökte Södern för att hitta artister.48 En starkt bidra�
gande anledning till framgångarna var att mycket få svarta hem hade en radioappa�
rat, samtidigt som mellan 10 och 20 procent ägde en grammofon; det var ofta den
högst värderade egendomen i en ”sharecroppers” hem (Titon, 1994:21).

1.4. Robert Johnson – en biografisk skiss
Tillbaka till vår huvudperson. Då jag lämnade honom förra gången hade han dött;
låt mig nu i en excentrisk kronologisk nyck gå tillbaks till hans födelse, som inträf�
fade den 8 maj 1911, i Hazelhurst, Mississippi. Då Robert fortfarande var en baby,
tog mamman med honom och en syster på ett kringflackande liv runt en mängd
arbetsplatser, varpå de flyttade till Roberts formella (men inte biologiska) pappa i
Memphis, Tennessee. Mamman drog sedermera vidare. Då Robert Johnson blev allt�
för besvärlig att hantera för styvpappan skickades han helt sonika till sin mamma
(och nya styvfar) i Robinsonville, Mississippi; ett samhälle som låg inom aktions�
radien för Charlie Patton och kretsen kring honom. Där blev han under de tidiga
tonåren intresserad av musik, och lärde sig spela munspel. Munspelet var under flera
år hans huvudinstrument, men under det sena 1920-talet tog han också upp gi�
tarrspelet. Willie Brown, som vi redan träffat på, bodde också i Robinsonville, och
denne hjälpte Robert med grunderna. Charlie Patton själv besökte regelbundet sam�
hället för att spela, ibland tillsammans med Willie Brown. Robert sög åt sig allt han
kunde av dessa två. I februari 1929 gifte sig Robert Johnson med Virginia Travers.
Den blott 16-åriga Virginia dog tillsammans med barnet vid en misslyckad födelse i
april 1930. Strax därefter flyttade Son House till Robinsonville, på inrådan av Willie
Brown. De två spelade ofta tillsammans och den unge Robert idoliserade dem och
hängde efter dem. Faktum är att den framtida legenden sågs som ett rätt så besvärligt
47	��������������������������������������������������������������������
Columbia, Okeh; Paramount, Vocalion, Brunswick, Gennett och Victor.
48 Den vite affärsmannen H.C. Speirs i Jackson, Mississippi kom därvidlag att spela en nyckelroll.
Speir ägde en musikaffär i Jackson, Mississippi, men reste över hela Söderna för att hitta talanger
som han sedan förmedlade till flera av skivbolagen. Speir hade ingen musikutbildning, utan förlitade
sig helt på eget ”tyckande” och känskla för vad en svart publik kunde tänkas köpa. Han såg Charlie
Patton som sitt allra viktigaste fynd (Titon, 1994:212-213).



irritationsmoment av de två musikerna. Då Son House återupptäckts på 1960-talet
berättade han ofta för sin nyvunna krets av huvudsakligen unga vita bluesfans hur
det kunde gå till (fritt översatt):
Vi spelade på någon lokal i Robinsonville. Robert brukade hålla sig i närheten
av oss, och då vi tog en paus och gick ut för att få lite luft, hörde vi Robert
misshandla våra gitarrer. Det var ett himla oväsen och folk blev sura och kom
till oss och bad oss stoppa honom […] inte ens en hund skulle vilja lyssna på
sånt (Wald, 2005:110).
Robert beslutade sig en dag för att bege sig “hem” till sin födelseort Hazelhurst, för
att söka efter sin biologiske far. Det är oklart huruvida han lyckades med detta; dock
vet man att han där lierade sig med en äldre musiker, Ike Zinnerman, som blev hans
mentor. Det fanns gott om jobb för dem båda i trakten. President Roosevelts sats�
ning mot Depressionen, den s.k. ”New Deal”, hade bl.a. betytt en mängd statliga, ar�
betsintensiva projekt i delstaten Mississippi; en perfekt miljö för den underhållning
som bluessångare kunde erbjuda. Robert hade också med tiden lärt sig att kvinnor
kunde minimera kostnaderna för mat och husrum. I stället för att konkurrera om
de mest attraktiva, har flera av hans samtida berättat att han istället siktade in sig på
de mer alldagliga; personer som han kunde räkna med fanns kvar då han återvände
efter sina vandringar. Huruvida Vergie Mae Smith var att betrakta som alldaglig eller
icke förmäler inte historien, men hon gjordes i alla fall gravid av Robert under våren
1931. I maj samma år gifte han sig trots detta med den tio år äldre Callie Craft. Hon
lagade mat åt honom, arbetade åt honom, serverade frukost på sängen och behand�
lade honom på det stora hela som en kung. Och ingen i deras närhet visste att de var
gifta. Vergie födde en son, Claude, den 12 december 1931.
Så här långt kommet i historien finns också ett viktigt inslag som skiljer Robert
Johnson från hans mentorer Patton, Son House och Willie Brown. Han levde nu i en
värld där juke-boxar, radioapparater och grammofoner inte längre var ovanliga. Han
bröt sig därmed ut ur den direkt traderade, lokala tradition som präglat hans musi�
kaliska bakgrund i Robinsonville. Den musik han träffade på via media var ofta av en
annan karaktär än den delta blues jag beskrivit ovan. Vid 1920-talets slut hade mycket
av bluesmusiken på skiva fått en mer ”urban” karaktär, om med detta menas mer tyd�
lig harmonik, en tydligare diktion, och texter som undvek rurala anknytningar som
översvämningar, bomullsplockning och liknande. Duetter (ofta piano/gitarr) blev
allt vanligare, i stället för den ensamme sångaren/gitarristen (Titon, 1994:51). Dessa
artister var också ofta storstadsbaserade, Peetie Wheatstraw, Bumble Bee Slim (Amos
Easton) och Lonnie Johnson (som Robert ibland – felaktigt – antydde att han var
släkt med) i St Louis och Leroy Carr i Indianapolis. Alla de ovannämnda kom också
att ha stort inflytande på Robert Johnsons musik; givetvis ”låtsassläktingen” Lonnie
Johnson, och Leroy Carr, men kanske främst Peetie Wheatstraw. Under smeknamn
som ”The Devil’s son-in-law” och ”The High Sheriff from Hell” blev denne oerhört
populär och spelade in mer än 160 låtar innan han dog 1941.



Tillsammans med Ike Zinnerman hade Robert Johnson finslipat den stil som Son
House, Willie Brown och Charlie Patton hade gett honom rudimentära insikter i.
Till detta hade den unge mannen sedan adderat ovannämnda influenser. Edward
Komara har också påpekat att Johnson uppenbarligen lyssnat på och lärt från flera av
de pianister som var på modet, i akt och mening att skapa ett fullödigare ackompan�
jemang där bas och melodispel samverkar på ett mer avancerat sätt än i den tidigare
deltabluesen (Komara, 2007:41). Allt hade sedan finslipats på en mängd spelningar.
Hans rykte i trakten var grundmurat, och nu ansåg han tiden mogen att gå vi�
dare. Tillsammans med Callie och barnen flyttade han till den klassiska bluesstaden
Clarksdale. Robert övergav dock snart sin familj och Callie blev sjuk och åkte hem
till Hazelhurst. Nu var det dags, tyckte uppenbarligen Robert, att visa di gamle vad
han dög till, så han begav sig tillbaka till sin forna hemstad Robinsonville, där Son
House och Willie Brown fortfarande var aktiva (Charlie Patton hade dött 1934).
Den åldrade Son House mindes på 1960-talet att Robert Johnson enbart varit
borta i sex månader sedan han retat deras publik till vansinne med sitt gitarrspel (den
då gravt alkoholiserade House mindes fel; Johnson hade varit borta minst två år).
När han kom tillbaka var han kaxig som bara den, med en gitarr slängd över axeln.
Me and Willie was playing out to a little place […] I saw somebody squeezing
in the front door, and it was Robert […] he wiggled through the crowd [...]
I said “Boy, now where you going with that thing? T’annoy somebody else
to death again”? [...] He say, “I’ll tell you what, too [...] This your rest time”?
“Well, we can make it our rest time. What you want to do, annoy the folks”?
“No, just let me – give me a try”. I say “well, OK” I winked at Willie. So me
and Willie got up, and I gave him my seat. He sat down. And that boy started
off playing. And when that boy started playing, and when he got through, all
our mouths were standing open. All! He was gone!” (Wald, 2005:111).
Robert var sålunda fri och obunden och hade satt sina forna läromästare på plats.
”Han var ung, han var kung, han var grann och populär”, som det heter i en gammal
schlager. Han satte igång med en ambulerande tillvaro av nästan manisk karaktär.
Från och till reste han med någon annan, men för det mesta var han ensam, med
”anhalter” på olika orter där han hade sina ”alldagliga” flickvänner. Nu var resorna
inte enbart lokala, utan sträckte sig över stora delar av USA, bl.a. New York. Johnny
Shines, som är den som umgicks (d.v.s. reste) mest med Robert Johnson under den
här perioden har berättat att man kom så långt som till Ontario i Kanada! Shines
�������
beskrev det hela i närmast poetiska ordalag många år senare: ”See, Robert was a guy
you could wake him up anytime and he was ready to go. Say, for instance, you had
come from Memphis and go to Helena, and we’d play there all night probably and
lay down to sleep the next morning, and you hear a train. You say, ‘Robert, I hear a
train, let’s catch it.’ He wouldn’t exchange no words; he just ready to go” (Guralnick,
1989:31).
	��������������������������������������������������������������������������������������
Och då är vi tillbaks där vi började. Robert Johnson hade i flera års tid velat spela
in skivor som Charlie Patton, Son House och Willie Brown – och hans ännu större


idoler Leroy Carr, Lonnie Johnson och Peetie Wheatstraw – hade gjort. Han visste
inget annat sätt än att vända sig till den vite affärsmannen och artistförmedlaren H.C.
Speir i Jackson, Mississippi, som alltså såg till att American Record Company, ARC,
spelade in Johnson. Även om tyngdpunkten inom ’race records’ inte längre låg på
”ensam sångare med gitarr”, så fick Robert spela in 29 låtar för ARC,49 fick en smärre
hit och blev populärare än någonsin i ”sin” värld. Hans berömmelse i det svarta USA
i vidare bemärkelse var dock minimal; där var det hans egna favoriter på skiva som
dominerade. I det vita USA var kunskapen om honom närmast obefintlig. Sedan
mördades han alltså och var fram till 1961 glömd av nästan alla. Förutsättningarna
för hans ”återkomst” skapades dock under mellanperioden, och det är på den som
nästa fokusering kommer att ske.

Del 2. 1938-1961. Robert Johnson ligger lågt
2.1. Efter depressionsåren – staden tar över
Robert Johnson har alltså gått ur tiden (inte mindre än två gånger hittills i artikeln)
och är nu placerad i ett historiskt perspektiv; i sin samtid och bakåt i tiden. Jag har
redan skrivit att han gjorde comeback via en LP-skiva år 1961. Skeendet däremellan
skall skisseras i den här delen. På intet vis vill jag påstå att jag gör en fullödig beskriv�
ning av perioden ifråga – vare sig musikaliskt eller på annat sätt – men jag tänker
göra de kopplingar jag anser vara nödvändiga för att föra berättelsen till sitt logiska
slut. Vår huvudperson kommer själv att lysa med sin frånvaro i den här delen.
Man kan säga att segregation och migration var två grundläggande villkor för
svarta i USA under den tid som här diskuteras. Den förra var en pådrivande orsak till
den senare. Om segregationen var en starkt bidragande orsak till bluesens uppkomst,
så bidrog migrationen till dess spridning. De svarta migranterna från deltabluesens
kärnområde i Mississippi hamnade i stor utsträckning i Chicago. Stadens svarta be�
folkning växte från drygt 44 000 år 1910 till ca 490 000 år 1950 (Rowe, 1973:35).
Det är i Chicago som Robert Johnsons musik lämnade direkta spår efter sig i USA,
men detta är samtidigt att betrakta som ett sidospår i relation till utvecklingen av
övrig svart musik. Detta är ett nödvändigt påpekande, eftersom ”delta blues” och
”Chicago blues” (tillsammans med jazz) ofta fått bli synonyma begrepp för ”svart,
amerikansk musik” från ett europeiskt perspektiv – av orsaker som jag kommer att
behandla senare.

49 För den seriöst intresserade/nördige kan jag rekommendera den genomgång, ’Recordings before
November 1936 of melodic precedents of Robert Johnson’s recorded songs’, där Edward Kamara
listar alla uppenbara influenser bakom samtliga Johnsons inspelade låtar (i Wardlow, 1998:204206). ’Modernisterna’ Leroy Carr och Peetie Wheatstraw leder listan med sina nio respektive fem
influenser på Robert. ’Traditionalisterna’ Charlie Patton och Son House får nöja sig med två var.



Depressionen hade inneburit en dramatisk nedgång i såväl produktion som kon�
sumtion av ‘race records’. 1934 var emellertid det värsta över. Amerika kom långsamt
på fötter, och marknaden för bluesskivor öppnades igen. Icke oväsentligt i samman�
hanget var att förbudslagarna mot alkohol hävdes, vilket ledde till att en mängd barer
öppnades, oftast med juke-box på premisserna. Av de tidigare sju fanns det enbart två
skivbolag kvar som siktade in sig specifikt på den svarta marknaden, ARC-Brunswick
(ägt av Columbia) and RCA Victor (genom sin underavdelning Bluebird).
Den vite affärsmannen Lester Melrose insåg möjligheterna:
In February of 1934, taverns were opening up and nearly all of them had jukeboxes for entertainment. I sent a letter, which was just a feeler, to both RCA
Victor and Columbia Records, explaining that I had certain blues talent ready
to meet their demands. They responded at once with telegrams and long-dis�
tance phone calls. From March 1934, to February 1951, I recorded at least 90
per cent of all rhythm-and-blues talent for RCA Victor and Columbia Records
(Oakley, 1976:192).
Precis som vid övergången från de kvinnliga ’classic blues’-artisterna till mer lant�
liga, manliga sångare kring åren 1927/1928, och vidare till de mer mondäna artister
som kom att bli Robert Johnsons skividoler (Leroy Carr, Lonnie Johnson, Peetie
Wheatstraw), så skedde nu en utveckling mot ett mer gruppbaserat musicerande.
Lester Melrose spelade på det i Chicago baserade skivbolaget Bluebird in hundratals
låtar med artister som Big Bill Broonzy, Tampa Red och Jazz Gillum, i en stil som
inte var så känslomässigt utlämnande som de artister som tidigare nämnts i artikeln.
Det var i stället en stil som kännetecknades av en lättare swing och en med tiden icke
obetydlig likhet artisterna emellan, på grund av att de ofta medverkade som ackom�
panjatörer på varandras skivor. Sångaren backades oftast upp av gitarr, piano, bas
och trummor och ibland saxofon eller munspel (Rowe, 1973:17). Vad dessa artister
sysslade med i Chicago under senare halvan av 1930-talet och 1940-talet är dock
inte vad som idag brukar kallas ”Chicago blues”; utan snarare ett embryo till detta.
Det saknas ett antal komponenter, och dessa finner man vitt spridda i den allmänna
utvecklingen inom såväl vit som svart musik – och inom teknologin – under den
senare halvan av 1930- och 1940-talets USA.

2.2. ’Race music’ blir Rhythm & Blues
1934 satte den vite klarinettisten och bandledaren Benny Goodman ihop ett stor�
band som blev synnerligen framgångsrikt. I kraft av sin position kunde Goodman
i mindre konstellationer av bandet tillåta sig att bryta mot ett tabu – han spelade
med svarta bandmedlemmar; bl.a. Charlie Christian; stilbildare på ett alldeles nytt
och revolutionerande instrument, den elförstärkta gitarren.50 I Goodmans fotspår
50	1936 introducerade instrumenttillverkaren Gibson den första el-gitarren för ’vanligt’ spel (lap-steel/
hawaii-gitarrer fanns tidigare) som tillverkades i kommersiella mängder.



bildades en mängd storband, ledda av namn som Tommy Dorsey, Artie Shaw, Duke
Ellington, Cab Calloway, Woody Herman, Glenn Miller och Count Basie. Många av
de största sångarna under den här perioden framträdde i dessa sammanhang; Billie
Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra och Bing Crosby. Under ’the big band boom’
var bandledare, musiker och sångare lika dyrkade som senare tiders rockstjärnor.
Många av de största banden, ofta med vita medlemmar, var baserade i New York,
men för den svarta jazzen var det här Kansas Citys gyllene år. Hundratals krogar
lockade med någon form av musikunderhållning, och musikerna strömmade dit från
när och fjärran. Staden kunde skryta med mängder av orkestrar. Musikerna kunde
sällan läsa noter, de spelade kanske ”primitivare” än de beundrade förebilderna på
östkusten, men de stod samtidigt närmare bluestraditionen, och de var ohämmade
av den konvenans som tidigt började utbreda sig inom jazzen. Många blev stora
stjärnor inom jazzen, t.ex. Hot Lips Page, Eddie Durham, Jimmy Rushing, Lester
Young och Count Basie. Lokala talanger som blev stora var relativt få; till dem hörde
sångaren/”shoutern” Big Joe Turner. ”Shouter” för att det var en nödvändighet att
ha en gigantisk stämma för att höras bland de många och högljudda instrumenten
(Carlsson, 1983a:8). Den störste av dem alla var Charlie Parker, som blev en av
huvudfigurerna bakom bebopens framväxt.51 1939 var höjdpunkten i en era som
knappast kunde upprätthållas, av varierande skäl. Kostnaden för att driva, repetera
och turnera med ett storband är kanske det mest uppenbara skälet.
Då hade också sedan några år i New York utvecklats en ny stil av saxofonisten,
sångaren och bandledaren Louis Jordan. Han och hans Tympany Five skapade en
dansant och ofta uptempo jazz, men med ett tydligt bluesinslag, och hans texter be�
handlade på ett ironiskt, elegant, humoristiskt och språkekvilibristiskt sätt (s.k. jive)
de svartas liv i storstaden. Louis Jordan var kanske det allra största namnet inom svart
populärmusik under 1940-talet, med ett stort antal hits på sitt samvete. Han kom
också att bli en länk mellan jazz, blues och rockmusik (Chuck Berry t.ex. var starkt
influerad av Jordan).
I New York skedde också något nytt och revolutionerande i den sociala sfären.
Om den tidigare nämnda “Spirituals to swing”-konserten var ett lyckat försök att
i stor skala presentera svart musik för vita så var klubben Café Society motsvarig�
heten i det lilla formatet. Café Society var en nattklubb som öppnades i New Yorks
Greenwich Village 1938, med den allestädes närvarande John Hammond som ’inof�
ficiell musikdirektör’. Klubben hade det specifika syftet att erbjuda en plattform för
afro-amerikanska artister. Publiken kom till stor del från New Yorks intellektuella och
konstnärliga kretsar; ett klientel med avancerad smak och politiskt liberala böjelser,
människor som var beredda att sträcka sin nyfikenhet ännu ett stycke in i den svarta
kulturens okända land (Carlsson, 1983b:10). Klubben var den första integrerade i
Amerika och man bemödade sig om att bemöta svarta och vita gäster på ett likvärdigt
51 Något utanför det här resonemanget om blues eller närbesläktad musik, men av vikt för den senare
diskussionen i artikeln är bebopjazzen. Bebop karakteriseras av ett starkt fokus på improvisation,
sitt ofta höga tempo och avancerade rytmik och harmonik. Med bebopen slutade jazzen att, såsom
under swingeran, vara dansmusik och övergick till att lämpa sig bättre för enbart lyssnande. Charlie
Parker kom att revolutionera jazzen med sitt säregna sätt att spela, med toner som låg helt utanför
de i swingen använda skalorna, dvs musikteoretiskt ”fel” enligt dåtida musikaliska normer.



sätt. Många av de mest berömda svarta artisterna framträdde på Café Society, bl a
Billie Holiday, som 1939 gjorde sitt första framförande av låten Strange fruit där; en
låt som behandlar Söderns lynchningar och som kallats “en krigsförklaring […] en
början på medborgarrättsrörelsen” (Margolick, 2002:19).
Också ute i landet ledde storbandserans slut och Louis Jordans framgångar till
framväxten av nya musikformer, bl.a. ’jump blues’, där små band med blåsare och
en rytmsektion spelade en utåtriktad, livsbejakande stil där shouters som Wynonie
Harris och Roy Brown förde arvet från Joe Turner vidare. I Kalifornien utvecklades
en elegant s.k. club blues; en stil vars stillsamma utspel förde tankarna till vita ”croo�
ners” (smörsångare) som Bing Crosby och Perry Como, men med tydliga bluesinflu�
enser. Sättningen var ofta en trio bestående av piano, bas och trummor eller lågmäld
elgitarr. Nat ”King” Cole var den förste exponenten, som snart följdes av stilbildaren
Charles Brown som ingick i Johnny Moore’s Three Blazers. Deras Driftin’ Blues var
en storsäljare 1945. I New Orleans skapade pianisten och sångaren Fats Domino en
speciell sväng som blev oerhört framgångsrikt (Röhnisch, 1972:13). Vokalgrupper
fanns snart sagt överallt. The Drifters, the Dominos, the Clovers m.fl. skapade i
slutet av 40-talet en sångstil, utvecklad ur blues, populärmusik och gospel som kom
att kallas doo wop. Stilen koncentrerades till storstäderna i USA, som New York, Los
Angeles och Chicago, där man ofta kunde höra unga grabbar stå och harmonisera
tillsammans i något gathörn. All denna musik kom från 1952 att sammantaget be�
nämnas rhythm & blues. Borta var det gamla ”race”-begreppet för svart musik. En
orsak var att den inte längre enbart riktade sig till/var populär bland afro-amerikaner.
Det blev alltmer så att det snarare var en ung publik som anammade de nya varianter
som växte fram. Många av dessa unga var vita.
Charles Keil (1969:99) skriver att vid slutet av 1940-talet började tre nya publik�
kategorier för rhythm & blues bli klart skönjbara. Sedan 1920-talet hade det funnits
en vuxen, svart publik, som dock sakta men säkert minskat i antal sedan inspelning�
arna med ’race records’ i stort sett tog slut under det tidiga 1930-talet. Det fanns två
huvudorsaker bakom detta; dels den hårda konkurrensen inom skivindustrin, som
ledde till att skivbolagen inte vågade inrikta sig på vad som nu sågs som en begränsad
marknad, dels den ökande klassmedvetenheten hos svarta, som inte längre ville iden�
tifiera sig med något som hade associationer till bomullsplantage och underkastelse.
Detta tyckte i än högre grad deras barn, som nu flockade till rhythm & bluesartis�
ternas shower. Dessa unga svarta var den dominerande publiken, men det blev allt
vanligare att också unga vita dök upp vid konserterna. I USAs segregerade sydstater
kunde artisterna spela två gånger per kväll; först för en vit publik, sedan för en svart
(Löfgren, 1984:20).
Den tredje nya publiken fanns i Europa (!), men den återkommer jag till senare.
Parallellt med den musikaliska utvecklingen skedde teknologiska landvinningar
som var väl så viktiga för det skeende som behandlas i den här delen; dels den tidigare
nämnda möjligheten att förstärka såväl gitarrer som mänsklig röst (och andra in�
strument) på elektronisk väg, dels uppfinnandet av bandspelaren. Detta nya, relativt
billiga medium förenklade inspelningsprocessen avsevärt och betydde en möjlighet
för allt fler att starta egna, oberoende skivbolag. Radio etablerade sig som ett medium


som nådde snart överallt; hade man bara råd med initialkostnaden för en radioap�
parat fanns det ett fantastiskt brett utbud av underhållning att ratta in från mång�
falden av kanaler. Discjockeyn blev en familjär och berömd person. Radiostationen
KFFA i Arkansas blev den första radiostationen att presentera en bluesartist för en
masspublik, då man 1941 anställde Sonny Boy Williamson (en av Robert Johnsons
kollegor) att göra reklam för lantbruksprodukter. Och ville man gå ut på stan och
roa sig för en billig penning fanns jukeboxar installerade på även de enklaste ställen.
Pratar man om teknologisk utveckling är dessutom vinylskivans tillkomst icke att
förglömma. LP-formatet med 33-varv/minut kom 1948 och 45-varvaren/singelski�
van kom året efter.
De få skivbolag som inriktat sig på en svart publik efter depressionsåren mång�
dubblades nu. Små, oberoende företag spreds över hela landet; 1952 fanns över 100.
Till skillnad mot under ’race records’ eran kunde också deras skivor spridas över hela
landet via nya distributionskanaler, om efterfrågan (skapad via radio) fanns (Gillett,
1996:10). De stora skivbolagen, som ägnade sig åt populärmusik á la Bing Crosby,
Parry Como, Frank Sinatra etc. visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig till det
nya som skedde. De små bolagen var ofta familjeföretag som jobbade i skuggan av
de stora bjässarna. En god försäljningssiffra inom R&B var 30 000 skivor; inom den
bredare populärmusiken krävdes det tiodubbla för att anses vara ett got resultat. En
måhända föga smickrande ingrediens i verksamheten var mutor, sk payola. För att
få sina skivor spelade på de många radiostationerna – ett måste för att nå en bred
publik – betalades generöst till discjockeys. Detta fungerade ”bra” och inga myn�
digheter intresserade sig innan man försökte överföra samma affärsmetoder för att
försöka slå sig in på den större, vita tonårsmarknaden och de stora skivbolagen slog
tillbaka (Escott, 1985). Charlie Gillett, som skrivit en klassisk studie om epoken
påpekar dock att det inte så mycket handlar om “good guys” mot “bad guys” – de
små behandlade ofta sin artister dåligt, bl.a. såg ägarna ofta till att bli noterade som
kompositörer – dom köpte rättigheterna för struntsummor av artister som ofta inte
hade en aning om royalties (Gillett, 1996:xiv). Detta påvisar samtidigt något av det
radikalt nya som skedde. Artisterna inom rhythm & blues komponerade vanligtvis
sina låtar själva, medan de på de stora bolagen sjöng in material som komponerats av
andra och sedan valts ut av skivbolagen (Gillett, 1996:xiv-xviii).
Alan Freed var en av de många discjockeys som förmedlade musik till en ungdom�
lig, och i hans fall huvudsakligen vit publik. Han har gått till historien på grund av av
tre anledningar: han var den förste som – i programmet Moondog’s Rock ’n’ Roll Party
– presenterade den svarta musiken; både live och på skiva, på en radiostation som
riktade sig till vita. Han använde (men myntade inte!) år 1951 termen rock & roll för
att beskriva den musiken utan att ge en omedelbar koppling till den svarta världen
och därmed kanske alienera den vita publiken. Man kan säga att Freed på en popu�
lärkulturell, bred och ungdomlig nivå åstadkom detsamma som Café Society tidigare
gjort gentemot en mer elitistisk publik. Han kom sedermera också att ge payola ett
ansikte, då han åtalades och fick bära hundhuvudet för något som kännetecknade
en hel bransch. Flera afro-amerikanska artister har sedermera uttalat sig om Freeds



insats för att integrera amerikas unga, i en tid då många i samhället fortfarande öppet
förespråkade de gamla segregationslagarna
Samtidigt med att den afro-amerikanska musiken förnyades, föryngrades och di�
versifierades fanns det en marknad, även om den inte var lika stor, för en mer tra�
ditionell blues. Konceptet med en man/en gitarr (men nu elförstärkt) och en mer
rustik musik exemplifierades under efterkrigstiden av t ex Smokey Hogg, Lightning
Hopkins, Li’l Son Jackson (alla från Texas) och framför allt av den i Mississippi födde
John Lee Hooker, vars Boogie Chillen (inspelad på ett obskyrt skivbolag i Detroit)
blev en miljonsäljare 1949. Här fanns tydligen en potential som de flesta skivbolagen
inte visste hur de skulle förhålla sig till bland alla storsäljande shouters, saxofonister
och skönsjungande pianister. Det bolag som med störst framgång kom att vända sig
mot den marknaden blev Chess Records i Chicago.

2.3. Chess Records
Bröderna Leonard och Phil Chess såg i Chicagos snabbt växande svarta befolkning,
till stora delar migranter från Mississippi, en potentiell kundkrets för just den elek�
trifierade blues som John Lee Hooker representerade. Till denna klarsyn bidrog inte
minst att de under senare delen av 1940-talet drev en nattklupp på Chicagos sydsida;
en del av staden där många av de nyinflyttade hamnade. Bröderna Chess inträdes�
biljett i skivindustrin blev Aristocrat Records, som de köpte in sig i 1949. Aristocrat
var ett litet familjebolag som spelat in några artister som behållit sin lantliga prägel,
men på ett lite hårdare, storstadsbetonat, och elektrifierat sätt. 1950 döpte de båda
bröderna sin verksamhet till Chess Records, och investerade i en ny studio, där de
sedan kom att spela in huvudelen av de artister som idag går under benämningen
”Chicago blues”. En av dessa var McKinley Morganfield, mer känd som Muddy
Waters. Dennes första inspelning för Chess var singeln Rollin’ Stone/Walking blues;
två titlar som symboliskt påvisar ett samband som kommer att ytterligare betonas
nedan. Den ena sidan kom sedermera att ge namn åt en rockgrupp; den andra ingick
i Robert Johnsons repertoar.
Muddy Waters representerar dessutom ytterligare ett samband som kommer att
diskuteras senare, nämligen ’folk music revival’. Folkloristen Alan Lomax (som kan
sägas vara en del av denna ”revival”) reste under tidigt 1940-tal runt i USAs sydstater
och gjorde fältinspelningar med såväl vit som svart folkmusik, i bl a Robert Johnsons
gamla hemtrakter i Mississippideltat. Lomax kanske mest kända inspelning är just
den med en mycket ung Muddy Waters; inspelningar som långt senare gavs ut under
namnet ”Down on Stovall’s Plantation”. Lomax syfte var inte att göra kommersi�
ella inspelningar; han gjorde dokumentära inspelningar för Library of Congress av
musikkulturer som sågs som utdöende.52 Enligt Lomax hade Muddy Waters aldrig
träffat Robert Johnson, men kände väl till honom, och framför allt Roberts mentor
52 Också söderns mest feodala kärnområden började under 1940-talet att beröras av förändringens
vind. Jukeboxarna i Clarksdale hade 1941 en låg frekvens av bluesskivor, medan istället Count
Basie, Fats Waller och Louis Jordan var de populäraste namnen (Carlsson, 1982:13).



Son House, som Lomax inte hört talas om tidigare. Muddy hade vid många tillfäl�
len hört såväl Son House som Charlie Patton; men den vagabonderande Robert
Johnson hade han missat. Han spelade in två nummer och Lomax blev tillräckligt
imponerad för att återkomma och göra ytterligare inspelningar året efter. Inspirerad
av inspelningarna flyttade Muddy Waters, i akt och mening att bli proffsmusiker, i
maj 1943 till Chicago, skaffade sig ett fabriksarbete och började spela, först på fester,
sedan på små klubbar. 1944 köpte han sin första elgitarr och 1948 spelade han in I
can’t be satisfied, en av låtarna han spelat in för Lomax, men nu elförstärkt. Det blev
en omedelbar succé.
Samma år knöts också sångaren, basisten, arrangören, kompositören Willie Dixon
till Chess; något som skulle visa sig vara ett lyckokast. Chess Records knöt alltfler
artister till sitt stall; flera av dem från Mississippi och några med direkt koppling till
Robert Johnson, som Sonny Boy Williamson, Elmore James och Howling Wolf.
Deras musik visade sig vara synnerligen väl lämpad att elektrifiera – och att framföras
i band.
Jag nämnde tidigare hur det under Lester Melroses överinseende skapats ett lätt
gungande bandsound i Chicago, ibland med munspel som soloinstrument. Gradvis
utökade Muddy Waters och de andra antalen instrument; en gitarr blev en till (och/
eller en bas), trummor tillkom, liksom piano. Inledningsvis betydde denna utök�
ning av en ensam gitarr till två att man kunde dela på ansvaret mellan bas- och dis�
kantspel; något som kännetecknat Robert Johnsons spel på egen hand, tack vare en
överlägsen teknik. Då Little Walter sedan elförstärkte även munspelet kunde detta
obetydliga instrument ta över den roll som saxofonen hade under jump bluesens
storhetstid på 1940-talet. Med Willie Dixons låtar, som ofta var betydligt mer ut�
vecklade, såväl textmässigt som musikaliskt, än vad som hittills varit brukligt var
konceptet färdigt. 1954 spelade Muddy Waters med band in Hoochie Coochie man;
hans största framgång någonsin, och den låt som mer än någon annan kommit att
symbolisera begreppet ”Chicago blues”. Man hade lyckats skapa en storstadsmusik
som speglade nerven, energin – och även våldet – i den nya miljön, men samtidigt
hade tydliga rötter i deltat. Samma år hade Howling Wolf stora hits med No place
to go och Evil is going on, och Chess hade närmast monopol på den speciella niche
man hade skapat under några få års tid. För majoriteten av svarta amerikaner lät
det dock för mycket ’elektrifierad Mississippi’ om denna nisch; de flesta föredrog de
andra stilar som presenterats ovan. Chicago-bluesen med dess tuffa och ohämmade
attityd förknippades med sångarnas bakgrund i Mississippi, sydstaternas helvetes�
hål där rasismen och bomullsfälten framstod som ungefär lika fasansfulla (Carlsson,
1982:14).
Fr o m höjdpunkten 1955 började problemen hopa sig för Chess Records. Flera
faktorer bidrog till detta, inte minst att TV tog över radions roll som främsta me�
dia. Radiospelningar hade tidigare varit helt avgörande för en skivas framgång. Det
rådde också ekonomisk recession som ledde till en nedgång i skivförsäljningen, inte
minst bland de fattiga afro-amerikaner som var målgruppen för Chess bluespro�
duktioner. Unga människor fortsatte visserligen att köpa skivor, men då inte med
Muddy Waters utan snarare med de doo-wop grupper som var omåttligt populära.


rock & roll (i princip rhythm & blues fast baserat på gitarrer snarare än på blåsare)
fick också sitt stora genombrott med Elvis Presley. Chess satsade, inte utan framgång,
på svarta rockartister som Chuck Berry och Bo Diddley, men bluesens stora stund i
rampljuset var över, åtminstone den sorts blues som hade tydliga rötter i Mississippis
mylla (Rowe, 1973:165-169).53

2.4. Rockabilly, folk revival, outsiders och nördar
Rockabilly
Då Alan Freed 1951 tog till begreppet rock & roll som ett slags radiovågornas tro�
janska häst för att släppa in den svarta rhythm & bluesen, så handlade det om den
musik som uppstod på 1940-talet i efterdyningarna av storbandens upplösning, t ex
jump blues och doowop. Då skivbolag som Chess vid mitten av 1950-talet utmanas
av rock & roll är det dock huvudsakligen vita artister det handlar om. På en handfull
år har det alltså hänt något revolutionerande inom den amerikanska populärkultu�
ren. Det hela började i ett litet enmansföretag i Memphis, Tennessee.
Sam Phillips hade redan som ung blivit bekant med afro-amerikansk musik på
faderns bomullsfarm. Sedermera blev han discjockey på en av de radiostationer som
tillät sig att spela r&b. Han öppnade även en blygsam verksamhet ”Memphis recor�
ding service”, där han spelade in lokala talanger, t.ex. Jackie Brenston, vars Rocket 88
av många ses som den första riktiga rockskivan. Phillips hade inga distributions- eller
marknadsföringskanaler, utan sålde inspelningarna till Chess. De blev stora försälj�
ningsframgångar och för sin del av vinsten startade Sam Phillips ett eget skivbo�
lag, Sun Records. Under den första halvan av 1950-talet spelade Sun Records in en
mängd svarta musiker från Mississippi, Arkansas och Tennessee; inspelningar som
karakteriseras av ett rått, opolerat, elförstärkt sound. Sam Phillips insåg potentialen,
men också begränsningarna, i det han sysslade med. ��������������������������������
Grail Marcus ger ett citat från
Sam Phillips vid början av 1950-talet, som i ett nötskal presenterar problematiken:
”If I could find a white man who had the Negro sound and the Negro feel, I could
make a billion dollars” (Marcus, 1990:11).
	����������������������
Elvis Presley spelade 1954
������������������������������
in ett par låtar på Sun, Blue moon of Kentucky och That’s
allright mama, med ett sound som blandade svarta och vita influenser. Låtarna blev
stora regionala framgångar, och ledde till en mängd inspelningar med artister som
Jerry Lee Lewis, Johnny Cash och Carl Perkins, dvs artister som i likhet med Elvis
spelade tidig rock & roll eller rockabilly; det senare namnet en kombination av orden
rock och hillbilly, d.v.s. lantis. I det segregerade 1950-talet korsades alltså rasgrän�
serna genom mötet mellan vit hillbillymusik, d.v.s. country, och svart rhythm ’n
blues. Rockabillyn skapades av unga, vita lantisar som vuxit upp nära de svarta och
lyssnat på deras gospel i kyrkan och hört bluesmusiker i grannskapet. Elvis tog t.ex.
mycket av sin ”gyrerande” scénstil (’Elvis the pelvis’) från rhythm & blues stjärnan
53 Det finns en sevärd och på det stora hela historiskt korrekt film (även på DVD), Cadillac Records,
om Chess Records uppgång och fall.



Wynonie Harris. Framgångarna på Sun Records ledde till en mängd inspelningar
på annat håll, och Buddy Holly, Gene Vincent, Eddie Cochran och Wanda Jackson
blev några av rockabillyns mer kända namn. Även svarta artister som Chuck Berry
och Little Richard brukar räknas in bland det här gänget. Rasgränserna korsades
även på andra sätt. 1954 underkändes i domstol i det epokgörande målet Brown vs.
skolnämnden i Topeka separata allmänna skolor efter rasgränserna. Detta betydde att
de s.k. Jim Crow lagarna förpassades till historiens skräphög. Att segregation inte tog
slut i praktiken var en annan sak. Detta faktum protesterade Rosa Parks emot året
efter i Montgomery Alabama, då hon vägrade flytta sig bakåt i bussen på en medpas�
sagerares uppmaning. 1956 konstaterade USAs högsta domstol att segregation på
allmänna transportmedel stred mot konstitutionen. Den medborgarrättsrörelse som
Parks agerande blev den tändande gnistan till finns från och med nu hela tiden med
som en fond till den här artikeln. Det gör även en rebellisk tonårsanda, inte enbart
inom musiken. Samtida med ovannämnda rockartister fanns inom filmen namn som
Marlon Brando (The wild one, 1954) och James Dean (Rebel without a cause, 1955),
som via klädstil och attityd mot omvärlden personifierade en ung publiks upproriska
känslor (Gillett, 1996:15).
Trots att rockabillyscenen på endast några få år lyckades skapa så många stjärnor,
dog musikstilen nästan lika snabbt som den uppstått. Etablissemanget i alla dess
manifestationer – konservativa politiker, ”vuxenvärlden”, kyrkliga organisationer etc.
ansåg att rockmusiken var fördärvlig för ungdomarna och den motarbetades därför på
alla sätt. Moralens väktare stormade mot de upphetsande alster som spreds över ras�
barriären och som i Elvis Presleys versioner kunde säljas i miljonupplagor (Carlsson,
1996:282-283). Samhället slog tillbaka; men samtidigt var flera av stjärnorna sina
egna värsta fiender. Det uppdagades t.ex. att Jerry Lee Lewis gift sig med en tret�
tonårig kusin, och dessutom var bigamist (Ekman, 2006:64). Buddy Holly dog i en
flygolycka 1959 (’The day the music died’ i låten American Pie av Don McLean),
Eddie Cochran i en bilolycka (i England) 1960, och Chuck Berry satt i fängelse
1961-1962, anklagad för att ha transporterat en minderårig prostituerad över en
statsgräns. Little Richard bestämde sig plötsligt att sluta med den ”djävulsmusik”
han höll på med och i stället viga sitt liv åt gud. Strax därefter blev Elvis Presley – vars
kontrakt med Sun sålts till storbolaget RCA – inkallad till militärtjänstgöring och
försvann i två år.
Parallellt med dessa avhopp och tragedier agerade de stora skivbolagen för att inte
förlora sina marknadsandelar. Jonas Bernholm har beskrivit ’the rockin’ 50s’ som en
kamp mellan fri företagsamhet och monopolkapitalism. De stora bolagen förlorade
pengar på de vilda tonårsfavoriterna och fann sig nödgade att anamma ett antal mot�
strategier:
�. Man gör till en början urvattnade plagiat av r&b-låtar. Det visar sig snart vara en
felsatsning som bara fokuserar intresset till originalinspelningarna och ger upp�
hov till pinsamma jämförelser.



�. Nu bearbetas den allmänna opinionen att tycka att vissa äkta skivor är obscena
och skadligt upphetsande. I spetsen går radiostationer, musikfolk och discjockeys
som krossar skivor, anordnar skivbål och svartlistar viss musik.
3. Det visar sig dessvärre finnas en hel del DJ’s som bara vill spela R&B och rocka�
billy (Alan Freed bl.a.). Nästa steg blir att minska deras möjligheter att välja ski�
vor själva. ”Top 40 programming” växer fram. Man spelar bara 40 olika plattor
varje vecka och dessa väljs ut av programdirektören som förser discjockeyn med
en spellista han har att följa.
�. De stora skivbolagen bygger upp egna stall med urvattnade r’n’r’-artister.
�. Slutligen sätter man upp ”payola-rättegången” där de DJ’s som tagit mutor åtalas.
Syndabock blir Freed (Bernholm, 1976).
Segrare i den här maktkampen blev de stora bolagen. Den vilda rock & roll och
rhythm & blues som i samhällets ögon riskerat att förföra tonåringarna försvann i
stort sett från mainstream media, och ersattes av artister som Pat Boone (som gjorde
några ”saniterade” versioner av rhythm & blues låtar, t.ex. Fats Dominos Ain’t that
a shame), Doris Day, Connie Francis, Frankie Avalon, Fabian, Bobby Rydell, etc.
Gemensamt för dem alla är att de var lika okontroversiella som förutsägbara och,
åtminstone utåt, fullständigt harmlösa. Groucho Marx kommentar om Doris Day är
klassisk: ”Jag kände henne innan hon blev oskuld.”
För många kändes det som att ett vakuum uppstått efter de tumultartade rock &
roll åren.
Folk music revival
Många fyllde detta vakuum med folkmusik; genom att blicka tillbaka mot något
mer ”autentiskt” än den sterila populärmusik som fyllde etern efter rockens kollaps.
Den ’folk music revival’ som kom att ha avgörande betydelse för handlingen i den
här artikeln brukar sägas ha inletts med Pete Seeger, och hans bildande av grup�
pen The Weavers 1947. Då detta inträffade var det dock enbart en logisk följd av
folkloristers envetna arbete med att spela in och dokumentera såväl vit som svart
folkmusik; en process som inspirerats av de kommersiella inspelningar av ”race” och
’old timey/hillbilly’ musik som pågått sedan tidigt 1920-tal. John Lomax, den store
pionjären på området, gjorde mängder av tidiga inspelningar i den amerikanska sö�
dern och han följdes i spåren av sin son Alan (som “upptäckte” Muddy Waters 1941).
Musiken blev en källa till inspiration för Pete Seeger och hans efterföljare, och inte
enbart den musik som var tillplattad på skiva. 1933 och 1935 spelade John Lomax in
Leadbelly, fängslad för ”assault with intent to murder” på Angola State Penitentiary
i Louisiana. Leadbelly benådades samma år och 1937 flyttade han till New York, där
han blev något av en celebritet (Crosby, 1993). Pete Seeger var även starkt influerad
av Woody Guthrie, med bakgrund hos de vita migranter som tvingats iväg från
Oklahoma under ‘the dust bowl’ på 1930-talet. Seeger och Guthrie möttes 1940
och bildade Almanac Singers, en löst sammansatt grupp som bl.a. innehöll Seeger,


Guthrie och Alan Lomax syster, Bess. En något ironisk effekt var att Guthrie då han
anammades inom ”the folk music revival” så distanserades han samtidigt från sin
bakgrund. Som
����������������������������������������������������������������������
Bill Malone något syrligt påpekar, ”’folk music’ was becoming the
province of intellectuals and sophisticates and was becoming farther and farther re�
moved from the ‘folk’” (Malone, 1968:139). Almanac
���������������������������������������
singers var tydligt vänsterori�
enterade och stöddes av det amerikanska kommunistpartiet. Denna ”vänsterprägel”
var något som sedan skulle karakterisera hela folkmusikrörelsen – och som skulle
ställa till med problem för många av deltagarna under 1950-talets starkt anti-kom�
munistiska McArthy-era.
Josh White var, tillsammans med Leadbelly, en av de bluessångare som “adop�
terades” av folkmusikrörelsen. Båda bör snarast beskrivas som ”songsters”, d.v.s. de
sjöng också spirituals, worksongs, dansvisor och ballader vid sidan av renodlad blues
(Carlsson, 1996:283). Josh White breddade sin repertoar till att inkludera folkmusik
i största allmänhet, som gamla brittiska ballader (Molly Malone) och t.o.m. Waltzing
Matilda (från Australien). Josh White blev oerhört populär under 1940-talet och
kom att inspirera många, även i Europa där han uppträdde ett antal gånger.
Av oerhörd betydelse blev The Anthology of American Folk Music, Harry Smiths
sammanställning av kommersiellt utgivna men hart när omöjliga att få tag på in�
spelningar med gamla inspelningar (1927-1933) med allt från blues till banjomusik.
Antologin kom i en box med inte mindre än 6 LP-skivor och blev en guldgruva för
alla som sysslade med folkmusik i 1950- och 60-talets USA (Malone, 1968:343).
Riktigt stor blev folkmusiken i och med Kingston Trios version av den gamla
mördarballaden Tom Dooley 1958. Newport Folk Festival blev fr.o.m. 1959 ett fo�
rum för den hastigt eskalerande folkmusikscénen. Där fick t.ex. Joan Baez fick sitt
genombrott. Hon fick också en guldplatta för sin första LP 1960, ett album som låg
två år på topplistorna. Det var till denna etablerade folkmusikscén som en ung Bob
Dylan anlände 1960 och snabbt gjorde sig ett namn. Dylans låtar blev snart kända
via Peter, Paul and Mary och Joan Baez, men hans berömmelse på folkmusikklubbar i
New York ledde även till ett eget skivkontrakt med ingen mindre än John Hammond
på Columbia Records. Jag återkommer strax till detta kontraktsskrivande.
Bluesnördar
Samtidigt med att folkmusiken fick en allt större publik så köptes de populäraste ar�
tisterna (i likhet med Elvis) upp av stora skivbolag och blev allt mer utslätade. Många
grävde sig därför bakåt – ofta inspirerade av Anthology of American Folk Music – mot
en mer arkaisk och ”äkta” upplevelse. Delvis som ett specialfall av folkmusikvågen
uppstod ett intresse för den folkmusik som låg längst bort från den vita medelklas�
serfarenheten – bortom Pete Seeger, bortom Woody Guthrie, bortom Joan Baez,
bortom Bob Dylan. Jag talar givetvis om blues, och mer specifikt om den deltablues
som Robert Johnson, Willie Brown, Son House och Charlie Patton representerade.
Det hela började i ytterst blygsam skala med att James McKune, en exentrisk samlare
av gamla jazzskivor, breddade sitt intresse till att inbegripa även gospel och blues



vid mitten av 1940-talet. Skivorna bytte han till sig från andra samlare som i regel
betraktade bluesskivorna som skräp.
En som inte betraktade blues som skräp var jazzskribenten Rudi Blesh, som i
sin bok Shining Trumpets: A History of Jazz (1946) diskuterade Robert Johnsons låt
Hellhound on my trail och därmed kom att anslå en bordunton för nästan allt som
sedermera skrevs om sångaren; en ton som klingar av terror, skräck, övernaturliga
fenomen och utsatthet. Så
����������������������������������������
här tolkade Blesh innehållet i låten:
The images – the wanderer’s voice and its echoes, the mocking wind running
through the guitar strings, and the implacable, slow, pursuing footsteps – are
full of evil, surcharged with the terror of one alone among the moving, unseen
shapes of the night. Wildly and terribly, the notes paint a dark wasteland, star�
less, ululant with bitter wind, swept by the chill rain. Over a hilltop trudges
a lonely, ragged, bedeviled figure, bent to the wind, with his easy rider held
by one arm as it swings from a cord around the neck (Pearson & McCulloch,
2003:22).
Bluessamlarnas antal växte under 1950-talet, men ack så långsamt, och de skivor
som de samlade var i stort sett helt okända utanför deras egna kretsar, bestående av
sisådär tjugo personer (Calt, 1994:216-217). Den första bok som behandlade den
gamla bluesmusiken var Samuel Charters The Country Blues, 1959. I boken tillägnas
Robert Johnson ett kort kapitel, där hans musik sägs ha ” […] a brooding sense of
torment and despair […] Johnson
���������������������������������������������������������
seemed emotionally disturbed by the image of the
devil” (Charters, 1975:99). Charters
������������������������������������������������������
spelar helt klart på samma sträng som Blesh.
Tillsammans med boken gavs det ut en LP-skiva med samma namn, inkluderande
Robert Johnsons Preaching blues (Up jumped the devil) Året efter kom ännu en bok i
ämnet, Blues fell this morning, av engelsmannen Paul Oliver. Oliver gör inget större
väsen av Johnson, men nämner – i Blesh och Charters anda – ”[…] ����������������
Robert Johnson,
a singer who walked hand-in-hand with the devil in life, sardonically greeted him as
a friend. He seemed to have had some premonitions of his own death […]” (Oliver,
���������
1990:255). Dessa påståenden grundade Oliver på en bokstavlig tolkning av texten
till Me and the Devil blues.
Här någonstans börjar det rulla på. 1961 bildade Pete Whelan, en ”lärjunge” till
McKune, skivbolaget Origin Jazz Library, som med LPn Really! The Country Blues,
inledde en serie återutgivningar av gammal blues. I kölvattnet på Origin Jazz Library
växte sedan under 1960-talet fram ett antal små skivbolag som ägnade sig åt samma
esoteriska verksamhet (Mamlish, Yazoo, Roots (i Österrike!), Blues Classics etc), och
vars utgivningar idag är hart när lika svåråtkomliga som de 78-varvsskivor som de
återutgav. Detta gäller inte minst de EP-skivor som gavs ut på bolagen Natchez i
Argentina och Pirate Records i Sverige (Atkinson & Groom, 2008). Vissa av skiv�
samlarna gick med tiden så långt att de begav sig till sydstaterna och knackade dörr i
svarta områden för att införskaffa obskyra 78-varvsskivor (Graves, 2008:79). Jag ser
dessa skivbolags verksamhet som en ’kulturell kuvös’ där Robert Johnson och hans
samtida överlevde och t.o.m. fick ett visst rykte, om än i begränsade kretsar, tills


tiderna blev bättre. Kretsarna må ha varit begränsade rent numeriskt, men inte vad
gäller ihärdigheten; Gary Atkinson (idag ägare av Document Records, arvtagare till
ovannämnda Roots), talar i en intervju om ”serious collectors of the most frighten�
ing kind” (Lesicza, 2006). En bieffekt av deras verksamhet var att några av artisterna
på de knastriga 78-varvsskivorna visade sig vara vid liv, ibland också i speldugligt
skick. Personer som var involverade inom återutgivningsbranchen eller som själva
spelade blues ”återupptäckte” på mitten av 1960-talet – till båda parters förvåning
– Son House, Bukka White, Mississippi John Hurt, Fred McDowell och Skip James;
sångare/gitarrister från ’race music’ eran under sent 1920-tal. Dessa gubbar presen�
terades på Newport festivalen och på övriga ställen inom folkmusiksvängen; de fick
också göra skivor och några fick t.o.m., via AFBF (American Folk Blues Festival), se
Europa. Mer om detta senare.
Outsiders
Ytterligare en kategori av vita som kom att bli en del av den nya bluespubliken fanns
att hitta inom en grupp som på 1940-talet kom att bli alltmer fascinerade av svart
kultur i allmänhet, och bebopjazz i synnerhet – och samtidigt orienterade sig bort
från det alltmer konformistiska medelklassamerika. Detta senare hade de gemen�
samt med rockabillypubliken och (ofta) även med folkmusik lyssnarna. Bebop-jaz�
zen – vars fixstjärna var Charlie Parker – hade fått ett följe av vita entusiaster med
samma jargong och klädmode och ibland samma förödande narkotikamissbruk som
sina förebilder. Subkulturgrupper som ”beatniks” och ”hipsters” fann i jazzen en
livsform vid sidan av de etablerade samhällsnormerna; man blev outsiders (Carlsson,
1996:282-283). Med engelsmannen Colin Wilsons The Outsider (1956) blev termen
ett livsfilosofiskt begrepp och knöts till en existentialistisk tradition, där outsidern
blir en människa som omöjligt kan anpassa sig till en konventionell livsföring. Ulf
Carlsson påpekar likheterna med Albert Camus beskrivning av den absurda män�
niskans ”uppvaknande” ur livsrutinen i Myten om Sisyfos (1942) och sambandet med
debatten om den enskildes frihet och individualitet gentemot samhällets likriktning
som inryms i Norman Mailers essä The White Negro (1957). I det senare fallet förena�
des existentialistiskt inspirerade idéer med bohemkretsarnas intresse för jazzmusik
och de svartas kultur (Carlsson, 1996:129). Den s.k. beatgenerationens poeter och
författare spelade en betydande roll i sammanhanget. Allen Ginsburgs och William
Burroughs dikter och framför allt Jack Kerouacs roman På drift (1957) blev ledmotiv
för en generation av sökare; d.v.s. sökare bort från drömmar om radhus och karriär;
människor som ville ha kraftigare upplevelser av sin kultur än vad som erbjöds av
Paul Anka eller Doris Day via mainstream media. Columbia Records satt inne med
just en sådan upplevelse.



Del 3. Robert Johnson gör comeback
3.1. King of the Delta Blues Singers
Det är alltså till ovanstående disparata grupper av människor som John Hammond
vänder sig till då han och Columbia Records år 1961 skapar albumet King of the
Delta Blues Singers av Robert Johnsons inspelningar från 1936-37. Då CBS ger ut
skivan var det efter påtryckningar från de ovannämnda personer som sedermera
kom att bilda specialistbolaget Origin Jazz Library. Man hotade helt enkelt med att
själva ge ut ett album med Johnsons inspelningar om inte CBS gjorde slag i saken!
(Atkinson & Groom, 2008).

Bob Dylan berättar i sin Biography hur han på John Hammonds kontor skriver på sitt
första skivkontrakt och sedan för första gången blir presenterad för Robert Johnson:
John Hammond put a contract down in front of me […] before leaving that
day, he’d given me a couple of records that were not yet available to the public
[…] one was called King of the Delta Blues by a singer called Robert Johnson
[...] I’d never heard of Robert Johnson [...] an unusual painting where the
painter with the eye stares down from the ceiling into the room and sees this
fiercely intense singer and guitar player […] what an electrifying cover [...] I
stared at the illustration. Whoever the singer was in the picture, he already had
me possessed.
Väl hemma med en kopia av kontraktet och sin nyförvärvade skiva sätter han på
LP:n på skivspelaren:
From the first note the vibrations from the loudspeaker made my hair stand up.
When Johnson started singing, he seemed like a guy who could have sprung


from the head of Zeus in full armor […] Over the next few weeks I listened to
it repeatedly […] I copied down Johnson’s words on scraps of paper so I could
more closely examine the lyrics and patterns, the construction of his old-style
lines and the free association that he used […].
Hans mer rutinerade folksångarkollega Dave van Ronk var inte lika imponerad.
Enligt dennes uppfattning var Johnson inte speciellt originell; man kunde tydligt
höra vilka hans influenser var i vissa av låtarna. Dylan
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fortsätter:
I knew what he meant, but I thought just the opposite […] The record that
didn’t grab Dave very much had left me numb, like I’d been hit by a tranqui�
lizer bullet […] It (Arthur Rimbaud) went right along with Johnson’s dark
night of the soul and Woody’s hopped up union meeting sermons and the
Pirate-Jenny framework (Dylan, 2004:280-288).
Dylan kan med dessa citat och med sin person få sammanfatta den här delen av ar�
tikeln och de kategorier som ingick i Robert Johnsons länk gentemot det vita USA.
Uppväxt i ett gruvsamhälle i Mellanvästern, nära den kanadensiska gränsen, har han
berättat hur han som ung bara längtade bort, bort, bort. Highway 61 sträckte sig
ända från Duluth där han bodde som tonåring ned till Mississippi. Populärmusiken
då han var liten var sådant som How much is that doggie in the window/Vad tar
ni för hunden där i fönstret; hans föräldrar var medelklass och allt var ”normalt”.
Under tonårstiden kom så rock & roll, och hans stora idoler var Elvis och Little
Richard, och han började själv spela och imitera dessa. Samtidigt fanns James Dean
och Marlon Brando som rebelliska förebilder, och via radiostationer från andra än�
den av Highway 61 hörde han den svarta musik som presenterats ovan. Han har
sedan beskrivit den stora tomheten då rocken försvann och prydliga tonårsidoler
tog över. Under en kort universitetsvistelse träffade han på presumptiva folksång�
are i Minneapolis och blev själv en av dem. Samtidigt läste han Jack Kerouac; Allen
Ginsburg och Woody Guthries självbiografi Hela härligheten. Ett envist rykte gör gäl�
lande att han rentav stal en kopia av den åtråvärda Anthology of American Folk Music
från en av de lokala folksångarna. Uppfylld av allt detta liftade han mitt i vintern till
New York för att besöka den svårt sjuke Guthrie på ett sjukhus; han presenterade
sig också i New Yorks folkmusikkretsar som en som rymt hemifrån som ung, jobbat
på kringresande cirkusar och varit ledare för blinda bluessångare. Det gällde ju att
vara så ”äkta” som möjligt. Samtidigt lärde han sig allt de andra sångarna kunde; han
fick en flickvän från en ”fin, borgerlig vänsterintellektuell familj” och umgicks via
henne med folk som Pete Seeger och John Lomax, lärde känna modern konst, läste
Rimbaud och Baudelaire och lyssnade på Bertold Brecht/Kurt Weill. Och Robert
Johnson. Allt detta sög han åt sig som en svamp, och skulle 1965 leda till ännu ett
byte av persona. Men då till tonerna av högljudda elgitarrer.
Detta skulle dock inte ske utan inspiration från ett helt oväntat håll, och Robert
Johnson hade förmodligen aldrig blivit större än han var just då – tillsammans med
Dylan det stora samtalsämnet i New Yorks folkmusikkretsar – om inte på andra si�


dan Atlanten unga musiker av diverse amerikanska ingredienser kokat ihop en egen
brygd som skulle leda till 1960-talets ’British invasion’.

3.1. På andra sidan Atlanten
En morgon på våren 1961 (ungefär samtidigt som Dylan skrev kontrakt med
Hammond och fick skivan med Robert Johnson) träffades i London två tonårskillar
på väg till skolan. Den
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ene, Mick Jagger, bar på två LP-skivor från Chess Records,
”The Best of Muddy Waters” och ”Rockin’ at the hops” med Chuck Berry. Den
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an�
dre killen, Keith Richards, visste att sådana skivor inte fanns att köpa i handeln utan
måste beställas direkt från Chicago. Han blev vederbörligen imponerad och de två
började prata (Bockris, 2009:27). Ett år senare ingick de i samma band; döpt efter
Muddy Waters låt Rolling stone. Ingen av dem hade ännu sett en svart bluesartist.
Båda ingick dock i den tredje kategori av nya lyssnare – europeiska blues fans
– som jag tidigare nämnt; förutom de två andra, unga vita amerikaner och unga
svarta amerikaner. I vissa hänseenden hörde dom givetvis till den andra kategorin,
men samtidigt så skiljde man sig genom sin öppnare syn. De europeiska fansen lyss�
nade på allt – akustisk gammal blues, elektrisk ny blues, pianoblues, gitarrblues,
munspelsblues, rock & roll, kända och okända (i USA) med samma entusiasm (Keil,
1969:99-101).
Svart amerikansk blues hade i begränsad utsträckning funnits tillgänglig i England
sedan Andra Världskriget genom skivor som lämnats kvar av amerikanska soldater
eller sjömän. Man kunde få tag i dem via andrahandsaffärer, postorder och ibland då
engelska skivbolag med jazz som specialitet skaffade sig rättighet att ge ut någon ame�
rikansk skiva. Några av de svarta sångare – Josh White, Big Bill Broonzy, Leadbelly
– som kom fram via ’the folk music revival’ gjorde under 1940- och 1950-talen fram�
trädanden i England och övriga Europa.54 Leadbellys besök 1949 var en bidragande
orsak till den s.k. skifflemusikens uppsving; där man med akustiska instrument som
gitarr och tvättbräde spelade huvudsakligen amerikansk folkmusik. Lonnie Donegan
var det stora namnet inom genren.55 Tradjazzen var också popular; det mest kända
bandet leddes av Chris Barber. Några medlemmar i hans band bildade ett ‘band i
bandet’ ”Blues Incorporated” som kom att bli plantskola för många musiker, bl.a.
Brian Jones som var den egentlige grundaren av Rolling Stones. Generellt sett var
dock synen på blues att det var en ”död” musik. Till detta bidrog inte minst Big Bill
Broonzy, som i Europa gärna framställde sig som “den siste bluesmannen”.

54 Josh White framträdde flera gånger i Sverige under 1950-talet. Cornelis Vreeswijk var en av dem som
hörde White på Gröna Lund och på Vispråmen Storken och blev inspirerad; precis som han var av
Leadbelly. Vreeswijk har för övrigt också framhållit hur intresserad han var för outsider litteraturen
(Carlsson, 1996). Det skeende som behandlas i artikeln var inget amerikanskt/engelskt fenomen
utan ett allmänt västerländskt, fast med en något större eftersläpning än vad globala trender har i
dagens samhälle.
55 Några av The Beatles medlemmar inledde sina musikaliska karriärer som skifflebandet The
Quarrymen.



Rock & roll kom in i ekvationen på 1950-talet, delvis tack vare discjockeyn Alan
Freed. 1956 spelade han i New York varje vecka in ett halvtimmeslångt program som
i Europa sändes över den engelskspråkiga kanalen Radio Luxemburg. Där spelade
han precis samma artister som i USA, dvs de vi tidigare träffat på under resone�
mangen om rhythm & blues och rockabilly ovan. Rockmusiken anlände till England
samtidigt som landet upplevde en period av kraftigt ökad ungdomsbrottslighet och
kom därför att i mångas ögon (precis som i USA) att ses som roten till problemet.
Detta inte minst sedan filmen Rock around the clock (efter en stillsam premiär på
‘fina’ biografer) fick publiken i arbetarklassområden att riva ut säten för att få plats
att dansa (Gillett, 1996:254). Hundtatals sk teddy boys arresterades och åtalades för
’insulting behaviour’. Revoltkänslorna tog andra former på andra ställen i det eng�
elska samhället. Under 1950-talet fanns en grupp författare, kallad ’arga unga män’
(angry young men) som formulerade en frän kritik av etablissemanget och sociala
och politiska konventioner. Den ledande av dem var John Osborne, vars pjäs Se dig
om i vrede (1956) vars anti-hjälte ur arbetarklassen, Jimmy Porter, både chockade
och fascinerade en publik som huvudsakligen kom från medelklassen, precis som
Joe Lampton, i John Brains roman Rum med utsikt (1957). Alla ingredienser som vi
känner igen från USA fanns alltså även i England, fast klassmotsättningarna där var
tydligare uttalade.
Samtidigt med att brittisk mainstream musik, precis som i USA, blivit just ma�
instream, i betydelsen snäll, oförarglig, lättlyssnad, så ledde amerikanska influenser
och inhemsk klassrevolt till en motreaktion, där resultatet oftast blev rena kopior av
förlagorna, men ibland också blev till något nytt och vitalt. På små klubbar över hela
England växte fram band som spelade med en helt annan intensitet än det harmlösa
som presenterades på topplistor och på radio/TV. Från och med 1962 fanns en rad
band som uppvisade starka bluesinfluenser, som Yardbirds, Animals, Kinks och inte
minst Rolling Stones och vars medlemmar i stor utsträckning kom ur en miljö av s.k.
red brick universitet, där arbetarklassens ungdomar beretts tillträde till eftergymna�
sial utbildning. Det året fick dom också för första gången tillfälle att höra den äkta
varan. Bluesen var inte död, trots allt.

3.2. American Folk Blues Festival (AFBF)
Det var två tyskar, Horst Lippman och Fritz Rau, som visade detta omtumlande
faktum. Lippman, född 1927, hade redan som tioåring blivit helt fängslad av ameri�
kansk jazz. Hans var jude, och hade konverterat till kristendomen för att kunna gifta
sig med en tysk flicka. Under andra världskriget blev Horst fängslad för att ha skickat
en egenhändigt skrivet ”jazz newsletter” till tyska soldater med samma musikintresse,
d.v.s. förbjuden afro-amerikansk musik – och Fritz Rau hade som tioåring enrollerats
i Hitlerjugend […].
Joachim Berndt, en ledande jazzauktoritet i Tyskland, råkade under tidigt 1960-tal
bevista ett bluesjam i Chicago, där det med all önskvärd tydlighet visades att bluesen
inte alls var död, utan alldeles vital, elektrisk och högljudd. Han övertalade Lippman,


som i sin tur knöt Rau till sig, att arrangera en turné med tillhörande TV-inspelning
av de bluesartister som hittades – mycket med hjälp av Willie Dixon, talangscout,
basist och kompositör knuten till Chess Records. Man turnerade 1962 under nam�
net American Folk Blues Festival (AFBF) i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike,
Skandinavien och England; i det senare fallet en enda kväll i Manchester.
Denna enda kväll har av en av de närvarande, Dave Williams, beskrivits som inget
mindre än apokalyptisk. Det fanns en liten skara bluesintresserade spridd över hela
England, och dessa kände via djungeltelegrafen till konserten i Manchester. Bland de
som tog sig dit, fanns Jimmy Page (sedermera i Led Zeppelin), Mick Jagger, Brian
Jones och Keith Richards i det nyligen bildade Rolling Stones, alla i samma hyrda
skåpbil. Efter föreställningen med T-Bone Walker, John Lee Hooker, Sonny Terry
& Brownie McGhee, Helen Humes, Shakey Jake och Willie Dixon blev det kaos på
scenen då de unga entusiasterna gjorde allt för att komma i närheten av sina idoler.
”Folk sprang omkring som huvudlösa höns” enligt samme Williams, och under den
nattliga bilfärden hem till London var atmosfären fylld av den närmast sanslösa be�
undran och upprymdhet de framtida megastjärnorna kände. Williams påpekar att
för att förstå det intryck som föreställningen gjort måste man inse att de intresserades
vurm för blues gränsade till det kvasi-religiösa (Bowman, 2003).56
Någonstans här dyker också Robert Johnsons LP “King of the Delta Blues Singers”
upp i England. Eric Clapton, då femton eller sexton år gammal har beskrivit sitt för�
sta intryck:
At first the music almost repelled me, it was so intense […] it was hard-core,
more than anything I had ever heard [...] after a few listenings I realized I had
found the master, and that following this man’s example would be my life’s
work. I was totally spellbound […] (Clapton, 2007:40).
Jag ber läsaren begrunda Dave Williams påpekande ovan om det närmast kvasi-reli�
giösa förhållandet mellan lyssnare/musiker och blues som rådde […].
Keith Richards har en likaledes beundrande men mindre religiöst färgad syn på
det första mötet med Johnson:
Man tror att man håller på att få ett grepp om blues och plötsligt hör man
Robert Johnson – när man hör en del av de rytmer han skapar och spelar samti�
digt tänker man “Den här killen måste ha tre hjärnor!” För mig var han som en
komet eller en meteor som kom och bara BOOM, plötsligt höjde han insatsen,
plötsligt måste man sikta mycket högre (Bockris, 2009:32).

56 AFBF återkom sedan åren 1963-1970, för att sedan dyka upp mer sporadiskt; den sista turnén var
1985.



3.3. Myten tar överhanden
En av de artister som blev omåttligt populära i Europa via AFBF var Robert Johnsons
gamle vapendragare, munspelaren och sångaren Sonny Boy Williamson. Han trivdes
som fisken i vattnet med den beundran han åtnjöt och den repekt han bemöttes
med och beslöt sig att stanna kvar några månader då de andra åkte hem efter turnén
1963.57 I december 1963 spelade han in en liveskiva kompad av The Yardbirds, i
vilket ingick den blott 18-årige gitarristen Eric Clapton. Clapton kände, trots stora
framgångar med Yardbirds, att det han sysslade med till vardags krockade med hans
ideal:
The truth is, I was taking myself far too seriously and becoming very critical
and judgemental of anybody in music who wasn’t playing just pure blues. This
attitude was probably part of my intellectual phase. I was reading translations
of Baudelaire, and discovering the American underground writers like Jack
Kerouac and Allen Ginsburg while simultaneously watching as much French
and Japanese cinema as I could. I began to develop a real contempt for pop
music in general, and to feel genuinely uncomfortable about being in the
Yardbirds (Clapton, 2007:53). […] Up until the time I was 25, if you didn’t
know who Robert Johnson was I wouldn’t talk to you (Clapton, från album�
texten till Robert Johnson, The Complete Recordings).
Han hoppade helt sonika av popkarusellen, isolerade sig och gjorde inget annat än
att öva sig på gitarren. Han återkommer strax.
I början av 1964 fick The Beatles sin första stora hit i USA med I want to hold your
hand, och öppnade därmed fördämningarna för vad som kom att kallas ’The British
invasion’. Från helt oväntat håll fylldes det som av många sågs som ett trist vakuum
inom underhållningsmusiken av något nytt och energiskt. Hack i hälarna på Beatles
kom massvis av andra engelska band, bl.a. Rolling Stones. Under sin USA-tuné 1964
närmast vallfärdade Stones till Chess Studios i Chicago, där dom under två dagar i
juni spelade in ett antal låtar, med samma tekniker som jobbat med deras husgudar
Muddy Waters, Howling Wolf och Chuck Berry. Dom upptäckte snart att dessa inte
på något sätt var avgudade i sitt eget hemland:
Muddy Waters var i studion och höll på att måla det där jäkla taket, för han
sålde inte några skivor just då […] Det får en att haja till, här är Kungen av
blues och han målar väggar […] sade Keith. Vi höll på att packa ur vår skåpbil
och tog in vår utrustning, förstärkare, gitarrer, mikrofonstativ, när en stor svart
kille kommer fram och frågar ’Behöver ni hjälp’?, mindes Bill Wyman. ”Och
vi såg oss om och det var Muddy Waters […] Han började att bära in gitar�
57 Flera av de medverkande artisterna, uppväxta i den amerikanska södern, var mäkta överraskade
over bemötandet i Europa. Lippman och Rau betalade dem hederligt och bokade in dem på bra
hotell och publiken i Europa var (oftast artigt och stillsamt) uppskattande. Inte bara Sonny Boy
Williamson valde att bli kvar; några stannade rentav i Europa för gott – Memphis Slim i Paris,
Champion Jack Dupree i Skåne och Eddie Boyd i Finland.



rerna och allt det där […] det var overkligt.” Ännu mer overkligt var det att
Muddy Waters berömde Rolling Stones för att de hjälpt till att föra ut R&B
från en undanskymd ställning, in i människors hem. ”När jag började”, sade
han, kallade de min musik för ’nigger-musik’. Folk tog inte till sig den sortens
musik. Beatles började, men Rolling Stones gjorde verkligen min sorts musik
accepterad. Jag respekterar dem verkligen för att de banat vägen för svart musik
(Bockris, 2009:66).
I november 1964 släppte Rolling Stones singeln Little Red Rooster, en låt som de
hämtat från en skiva med Howling Wolf. Det blev deras första topplacering på den
engelska listan. Hädanefter skulle dom skriva sitt eget material, visserligen ofta med
influenser från bluesen men i en stil som lämnat de ursprungliga inspirationskällor�
na. I maj 1965 skrev och spelade de in (delvis hos Chess) sin största hit Satisfaction.
Innan den låten gavs ut uppträdde dom i ett amerikanskt popprogram ’Shindig’. Nu
var dom stora nog att ställa krav, och deras krav var att Howling Wolf också skulle
uppträda i programmet. Kontrasten var stor mellan den jättelike, 50-årige Wolf och
dom (fortfarande) rätt snälla Rolling Stones och deras tonårspublik. Hursomhelst,
det var första gången som en amerikansk TV-publik på bästa sändningstid presen�
terats för ett av Chicagobluesens största namn. Samtidigt kan man säga att fr.o.m.
då slutade Stones att vara ett kreativt coverband och blev sina egna. De nära banden
till Muddy Waters och Howling Wolf klipptes av (även om samarbetet sporadiskt
återupptogs) då Stones blev storstjärnor i en megaindustri. Robert Johnson hängde
dock med in i den världen, som vi snart skall få se.58
En annan som kapade band, nästan bokstavligt, var Bob Dylan. 1965 spelade
han in ett album Bringing it all back home, med en sida akustiska låtar och en sida
där han kompades av ett elektriskt rockband. På omslaget poserade han med ’hip
rekvisita’ där bland annat Robert Johnsons LP ingick. Samma år uppträdde han på
Newport folk festival, på ett, enligt många folkpuristers åsikt, närmast hädiskt sätt.
Uppbackad av ett elförstärkt band – med inspiration från England – gjorde han
ett skandalomsusat uppträdande och möttes av publikens buanden. Enligt vad som
förmodligen är en skröna försökte Pete Seeger hugga av elkabeln med en yxa, och
brottades i gyttjan med Dylans manager. ”The folk music revival” hade närt en orm
vid sin barm! Dylan klippte alltså, i likhet med Rolling Stones, banden till det gamla
och gick vidare. Och Robert Johnson hängde med också i det här fallet.
Då vi senast träffade på Eric Clapton hade han lämnat det ’kommersiella pop�
bandet’ Yardbirds och isolerat sig med sin gitarr och sina bluesskivor. Då den redan
tidigare erkände musikern Clapton kom tillbaka i rampljuset som medlem i John
Mayall’s Bluesbreakers blev han snart föremål för den på många ställen i London
förekommande graffitin ”Clapton is God”. Med Bluesbreakers spelade han 1966 in
det album som blev hans definitiva genombrott, och även blev det första tillfället då
58 Man kan också säga att artister som Muddy Waters och Howling Wolf klipptes av från den bredare
utvecklingen inom svart, amerikansk musik. Den musik som ackompanjerade den ökande politiska
medvetenheten, motståndet och medborgarrättsrörelsen var Soul musik, exemplifierad av t.ex.
Sam Cooke, Otis Redding, Aretha Franklin, The Impressions och det sk Motown-soundet från
Detroit.



han själv sjöng på skiva, i Robert Johnsons Rambling on my mind. Förutom att eta�
blera sig själv som superstjärna etablerade han även en tradition bland engelska och
amerikanska artister att ta upp Johnsons låtar på repertoaren.
Här någonstans har vi tydligt passerat ”nördstadiet”, bluesen har blivit en del av
det globala kommersiella mediautbud som nådde snart sagt överallt – precis som
med skivor av Rolling Stones och Bluesbreakers kunde man vid det laget även på
Piano Nisses Musik i Orsa köpa plattor från Chess Records och ”The king of the
delta blues” med Robert Johnson.
Samma år etableras också ’djävulsmyten’; att Robert Johnson sålt sin själ i utbyte
mot sin förmåga att spela gitarr. Tidigare skriverier om Johnson har ju, som vi sett,
betonat mörker, vidskepelse, besatthet och ensamhet, men nu skruvas det hela åt
ett varv till. Detta sker i en artikel, ’Hellhound on his trail” i tidningen Down Beat,
skriven av Pete Welding. Artikeln bygger på en intervju med den 1964 återupptäckte
Son House, Robert Johnsons gamle mentor. Welding
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skriver att House ”[…] sug�
gested in all seriousness that Johnson, in his months away from home, had ‘sold his
soul to the devil in exchange for learning to play like that” (���������
Wardlow, �����������
1998:203).�
Detta enda uttalande – som Son House själv aldrig upprepade – är det enda som
någonsin gjorts av Johnsons jämnåriga musiker, familjemedlemmar eller älskarinnor,
som på något vis tar upp djävulsmyten (Graves, 2008:54). Då bör man beakta att
alla som ö.h.t. varit i närheten av honom med tiden har blivit intervjuade av en med
tiden allt mer inkvisitorisk omvärld. Son House var då en gravt alkoholiserad man
som själv var djupt splittrad i sitt förhållande till blues. Den svenske blueshistori�
kern Bengt Olsson hälsade på hemma hos Son House i Rochester, New York i april
1969:
House var vid besöket en gravt packad och demonjagande individ […] en splitt�
rad man, kämpande för sin existens i gränslandet mellan Gud och Djävulen,
mellan goda och onda krafter, en ångestskapande konflikt som House försökte
lindra verkningarna av med alkohol (Jannisa & Barretta, 1999:9).
Hursomhelst – djävulsmyten var en image som passade alldeles utmärkt in i den
allt rockigare utvecklingen! 1967 spelade Clapton återigen en låt av Johnson From
four until late nu med bandet Cream som blev oerhört stora, framför allt i USA. Då
bandet 1968 spelade in låten Crossroad, som på spelningarna blev deras tour de force,
och Rolling Stones året efter inkluderade Johnsons Love in vain på sitt album Let it
bleed var Johnson därmed fast etablerad som en del av rockkulturen. Och djävulsmy�
ten var så fast etablerad att den började bli självgående. Att Johnsons lov besjöngs av
musiker med en självdestruktiv image; Clapton och Richards, gjorde sitt till för att
han själv började ses som det ultimata svarta fåret, ’guilt by association’.59
59 Närmast bisarrt blir det då ‘The Surrealist Movement’ i USA tar Johnson under sina vingar. I en
text från 1968 hävdar Franklin Rosemont att: “Surrealism will demonstrate why the blues singers
Robert Johnson and Peetie Wheatstraw are greater poets than T.S. Eliot or Robert Frost or Karl
Shapiro or Allen Ginsburg” (Garon, 1975:32). Vidare:
The ‘Devil’s music’ – that is, the music of the damned, the music of the excluded – embraces the
revolutionary principle of evil which Hegel long ago recognized as the form in which the motive



Tom Graves (2008:81) ser det som att ”atomkärnan splittrades” efter Creams/
Stones versioner som presenterade Robert Johnson för en masspublik världen runt.
Otaliga andra artister gjorde nu sammaledes, d.v.s lyssnade igenom King of the Delta
Blues Singers och hämtade en låt eller två – Led Zeppelin, Canned Heat, Steve Miller
band, etc., etc. Robert Johnson hade vind i seglen, och Columbia Records passade
1970 på tillfället att ge ut King of the Delta Blues Singers, Vol. II. I texten till skivan
slår man mynt av Stones inspelning av en av låtarna, och betonar Johnsons bety�
delse för kontemporär rockmusik. Dessutom fanns också de vanliga referenserna till
mörka ting:
No other blues are so apocalyptic in their life view. They are shot through with
dark foreboding, and almost total disenchantment with the human condition
[…] the besetting, mindless terrors that haunted all his days and nights […] his
songs are the diary of a wanderer through the tangle of the black underworld,
the chronicle of a sensitive black Orpheus in his journey along the labyrinthine
path of the human psyche. In his songs one hears the impassioned, unheeded
cries of man, rootless and purposeless. The acid stench of evil burns ever in his
mind (Pearson & McCulloch, 2003:34).
1971 publicerade David Evans boken Tommy Johnson, (en av musikerna i kretsen
kring Charlie Patton). Robert Johnson (inte släkt med Tommy) nämns inte i boken,
däremot görs stor affär av Tommy Johnsons påstådda pakt med djävulen. Evans ci�
terar från en intervju med Tommy Johnsons bror LeDell Johnson (som på äldre dar
gått och blivit pastor):
Now, if Tom was living, he’d tell you. He said the reason he knowed so much,
said he sold himself to the devil. I asked him how. He said, “If you want to
learn how to play anything you want to play and learn to make songs yourself,
you take your guitar and you go to where the road crosses that way, where a
crossroad is. Get there, be sure to get there just a little ‘fore midnight that night
so you’ll know you’ll be there. You have your guitar and be playing a piece there
by yourself […] A big black man will walk up there and take your guitar, and
he’ll tune it. And then he’ll play a piece and hand it back to you. That’s the way
I learned to play anything I want.” (i Wald, 2005:271-272).
Till saken hör att Tommy Johnson söp ihjäl sig och att LeDell kraftigt tog avstånd
från Tommys och andra bluessångares livsstil. Tommy hade ytterligare en bror,
Mager, som betraktade pastor LeDells utsaga som rent nonsens; Tommy hade inte
sålt sin själ till djävulen, och inte till någon annan heller (Graves, 2008:52). Dock
bidrog även Evans bok till mytbildningen om Robert Johnson – deltablues, korsvä�
force of historical development presents itself. […] one finds in the blues old but neglected truths
gushing forth in geysers of inspiration prophesying the eventual triumph of the damned over
those who now hold the reins of power […]. Blues and jazz have their place among the chosen
vehicles by which paradise will be established on earth (Franklin Rosemont i Garon, 1975:1415).



gen, pakten med djävulen, allt flöt ihop och blev synonyma och sammanhängande
begrepp.
Då vi kommit så här långt i historien börjar Johnsons senkomna inflytande på
vissa få rent stolliga proportioner. Två personer, Mack McKormick och Steve LaVere,
kom att fokusera hela sina existenser på att spåra Johnson och allt som hade med
denne att göra. De lyckades, oberoende av varandra, spåra upp Roberts halvsyster
Carrie Thompson och via henne något som kan ses som bluesens Heliga Graal. Först
McKormick (1972) och sedan LaVere (året efter) fick se inte bara ett utan två foton
av Johnson. Det ena var taget i en fotoautomat; där han poserar med gitarr och en
cigarett i munnen, det andra var ett studioporträtt där han är iförd snitsig kostym
och återigen med gitarr.

McCormack har hävdat att det också finns ett tredje foto (vilket understöds av förfat�
taren Peter Guralnick som McKormick visat kortet för) som dock aldrig publicerats.60
Steve LaVere ingick ett fifty/fifty avtal med Carrie Thompson, enligt vilket han skulle
bilda ett företag som kontrollerade rättigheterna till fotografierna och Johnsons låtar,
som ditintills betraktats som public domain (Graves, 2008:80-81).
LaVere kontaktade sedan Columbia Records och de båda parterna kom överens
om att man skulle producera en LP-box med samtliga Roberts inspelningar och sam�
tidigt för första gången publicera fotografierna offentligt. Projektet stoppades dock
då Mack McCormick 1975 hotade att stämma dem. Columbia drog sig ur, snarare
än att riskera en kostsam rättegång (Graves, 2008:90).
Detta satte dock på intet sätt stopp för mytbildningen kring Johnson. Samma
år gav den inflytelserike musikskribenten Greil Marcus ut en storsäljande bok om
amerikansk rockmusik Mystery Train. I ett kapitel tillägnat Robert Johnson tar han
återigen upp det numera självklara temat med Johnsons kopplingar till mörkrets
makter:
Johnson’s vision was of a world without salvation, redemption, or rest; it was
a vision he resisted, laughed at, to which he gave himself over, but most of
all it was a vision he pursued. […] There were demons in his songs – blues
that walked like a man, the devil, or the two in league with each other – and
Johnson was often on good terms with them; his greatest fear seems to have
60 McCormick har också sagt sig veta vem som mördade Johnson, men att informationen givits i
förtroende och inte kommer att publiceras så länge informanterna är i livet (Schroeder, 2004:51).



been that his desires were so extreme that he could satisfy them only by becom�
ing a kind of demon himself (Marcus, 1990:21ff ).
Fortsättning följde i Robert Palmers bok Deep Blues (1981) och Peter Guralnicks
artikel ‘Searching for Robert Johnson’ (i Living Blues 1982; den trycktes som bok
1989), med referenser till ‘Papa Legba’61 hos Palmer och en återupprepning av och
koppling mellan Ledell Johnsons uttalande om sin försupne broder Tommys försälj�
ning av sin själ och att Son House “was convinced that Robert Johnson had done
the same thing” (Guralnick, 1989:18). 1984 sker det intressanta att Robert Johnsons
verkliga värld (i motsats till myten) tittar fram, då lastbilschauffören Claude Johnson
stegar in på advokaten Jim Kitckens kontor i Jackson, Mississippi och presenterar
sig som Robert Johnsons son (Graves, 2008:103). Då hade Johnsons huvudarvinge,
Carrie Thompson, dött året innan och testamenterat sin del av arvet till två släk�
tingar. Plötsligt blev arvsfrågan mycket mer komplicerad, speciellt som tillgångarna
i kvarlåtenskapen nu passerat miljondollarstrecket (Graves, 2008:105). Claudes fall
stöttes och blöttes sedan under större delen av 1990-talet tills myndigheterna slut�
ligen i oktober 1998 fastslog att han var Robert Johnsons utomäktenskaplige son
(Freeland, 2000:49).
	1986 blev ännu ett märkesår i Robert Johnson senkomna karriär. Det börjar med
att filmen Crossroads, med uppenbar inriktning mot en mainstream publik, breddar
mytens genomslagskraft rejält. Storyn är ungefär så här: huvudpersonen (spelad av
Ralph Macchio, tidigare ”Karate Kid” i publiksuccén med samma namn) är en ung
man som studerar klassisk gitarr på konservatorium, men vars egentliga kärlek är
blues. Han får nys om en okänd inspelad låt med Robert Johnson. Han får också
veta att Willie Brown, en av Roberts gamla vänner, bor på ett vårdhem. Killen tar
jobb där, knyter kontakt med Willie Brown, varpå de båda rymmer och beger sig till
Mississippi. Willie Browns hemliga ärende är att försöka vinna tillbaka sin själ som
han bytt mot förmågan att spela blues (på munspel).62 För att göra en lång historia
kort: de träffar ”den onde” och gör att avtal med honom – huvudpersonen ska på en
‘juke joint’ duellera med ‘hans gitarrist’ (spelad av hårdrockaren Steve Vai) och om
han förlorar så ryker bådas själar. Det hela ser illa ut, tills den konservatorieutbildade
unge mannen förbryllar den ondes hantlangare med att spela ett klassiskt stycke av
Paganini.63 ”Karate Kid” (i den här filmen kallad Lightning Kid”) vinner duellen, alla
behåller sina själar och de båda hjältarna vandrar bort längs landsvägen.
Filmsuccén fick specialisterna på ”nördbolaget” Yazoo Records att ge ut en skiva
med ”The Roots of Robert Johnson” där Johnsons influenser presenterades för en
förhoppningsvis breddad publik. Uppmärksamheten ledde också till att Johnson
1986 valdes in i ”Rock and Roll Hall of Fame” i kategorin ”tidiga influenser”. I
61 Legba är en afrikansk ‘trickster’ figure som på amerikansk mark blivit förknippad med de kristnas
satan. Inom flera afrikanska kulturer är Legba en länk mellan människor och högre makter och
‘korsvägarnas väktare’. Han är även nära associerad med musik. Legba är oberäknelig och sprider
gärna kaos och förvirring, men har inget att göra med synd eller eviga straff (Schroeder, 2004:34).
62 Verklighetens Willie Brown – Son House kompis – var gitarrist och dog 1952.
63 En lite skojig vinkling, eftersom även Paganini enligt motsvarande mytbildning sålt sin själ för att
uppnå sin virtuosa violinteknik.



samband med detta lät Steve LaVere tidskriften Rolling Stone (med miljonupplaga)
publicera ett av fotografierna. Detta ledde inte till någon stämning från McCormack
(Graves, 2008:90). LaVere släppte sedan även det andra fotografiet, först försiktigtvis
i den synnerligen obskyra publikationen 78 Quarterly (tillägnad samlandet av s.k.
stenkakor), sedan som omslagsbild till Peter Guralnicks bok “Searching for Robert
Johnson” (den bearbetade artikeln från 1982) (Graves, 2008:90). Återigen – ingen
stämningsansökan från Mack McCormick. LaVere/Columbia Records gör därmed
bedömningen att kusten är klar och återupptar arbetet med en Robert Johnson box,
fast nu på det allra senaste medieformatet – CD-skivan.

3.4. Det definitiva genombrottet
1990 gav så CBS/Columbia Records (nu ägt av japanska multijätten Sony) ut CDboxen Robert Johnson: The Complete Recordings, bestående av två CD-skivor och ett
59-sidigt häfte. I medföljande reklammaterial till media fanns kopior av de två fo�
tografierna, med bestämda instruktioner om hur de fick användas. Med tydligt an�
givande av copyright fick de återges i samband med recensioner av CD-boxen. Att
använda dem i annat syfte krävde tillstånd från, och betalning till, rättighetsinneha�
varen, d.v.s. Steve LaVere. Detta senare gällde även bilder som framställts med fo�
tografierna som förlaga, t.ex. teckningar eller målningar. Restriktionerna väckte stor
harm hos många, andra påpekade att tack vare Steve LaVere hade Robert Johnsons
kvarlåtenskap gått från att ha varit i stort sett värdelöst till att ha blivit en smärre
industri (Graves, 2008:92). Ingen skivbolagsdirektör kunde i sin vildaste fantasi ha
förutspått försäljningsframgången för dessa mer än femtio år gamla inspelningar. I
stort sett varenda musiktidskrift och varenda dagstidning ägnade långa recensioner åt
utgåvan, detsamma gällde musikprogram på radio/TV. 1991 fick boxen en Grammy
för bästa historiska inspelning, några år senare hade den sålt i över en miljon exem�
plar (Graves, 2008:98).
Led Zeppelin hade 1969 spelat in Robert Johnsons Travelling riverside blues, som
hitintills enbart varit tillgänglig på vissa specialutgåvor. Led Zeppelin hade som band
inte existerat sedan 1980, men nu gavs låten ut i kölvattnet på Johnson boxen – i Led
Zeppelins namn – och hamnade som nummer sju på Billboards topplista. Det gavs
också ut en video från en livekonsert 1976 och med inslag av ”Mississippiromantik”.
Jag skrev ovan att 1986 var ett märkesår i Johnsons karriär, men det var ett intet
mot 1990. CD-boxen, skivan med Led Zeppelin plus alla skriverierna ledde till den
hitills värsta hysterin kring Johnson. Alla ingredienserna fanns med: sex, sprit, blues,
Satan, rock. Rockfolket fick en ny favoritartist, hemmapsykologerna fick någonting
att analysera, t.o.m. den kristna högern fick något att bita i, d.v.s. länken mellan rock
och djävulen. Nu hade, som Pearson & McCulloch uttrycker det, myten slukat verk�
ligheten och livnärde sig på sig själv. Johnsons koppling till Djävulen var nu allmän
kännedom och oåterkallelig (Pearson & McCulloch, 2003:55).
Jag tar resten som punkter i ett CV:


• 1991 kom dokumentären Deep Blues. A Musical Pilgrimage to the Crossroads, ba�
serad på Robert Palmers bok från 1981, och återigen med kopplingen till Legba
och givetvis med en ödesmättad korsväg i scenariot.
• Ytterligare en dokumentär, men nu specifikt om Robert Johnson The Search for
Robert Johnson, av Chris Hunt 1992.
• 1992 kom en prisbelönt teaterpjäs, regisserad av Bill Harris, Robert Johnson: Trick
the Devil.
• 1994 kom det mest osannolika av allt, då Robert Johnson hedrades på ett fri�
märke i form av den lilla bilden med cigarett – fast med cigaretten bortretuscherad
i den politiska korrekthetens namn.

•
•

•

•

Det är här som Johnson från den andra sidan fäller de sedermera bevingade orden
”ur led är tiden vriden”. Den kontrovers som retuscheringen utlöste, ledde för�
resten till ännu mera massmedial uppmärksamhet, vilket inte alls skadade försälj�
ningen av CD-boxen (Graves, 2008:100-101).
Ännu en dokumentär, Can’t you hear the wind blow, av Peter Meyer 1997.
Den som kanske mest (tillsammans med Rolling Stones) bidragit till Johnsons
berömmelse, Eric Clapton, genomgick efter många års missbruk av såväl heroin
som alkohol en lyckad rehabilitering och skapade sedan ett eget center för att
rehabilitera andra. Detta center inledde sin verksamhet 1998 på den karibiska ön
Antigua och döptes till – vad annars? – Crossroads.
1998 dök det upp en lokalt inspelad gammal film på en rulle som förvarats i en
biograf i Greenville, Mississippi. På filmen fanns ett kort inslag på ca 5 sekun�
der (!) som filmens ägare hävdade var Robert Johnson. En enorm ryktessprid�
ning satte igång, bl.a. om rockstjärnor som flugit in från England för att erbjuda
fantasisummor för filmen; det hävdades också att Johnsons fortfarande levande
kollegor Robert Lockwood och Honeyboy Edwards bekräftat att det var Robert
Johnson. Inget av detta var sant. Det visade sig i slutändan att bakom den förmo�
dade Johnson fanns en reklamaffisch för en film som kom ut 1942, tre år efter
Johnsons död.
Samtidigt höll Robert Mugge på att göra dokumentärfilm om Johnson, Hellhounds
on my trail: The afterlife of Robert Johnson. Under arbetet med den avslöjades bluf�
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•

fen med den gamla filmen. En scén i Mugges film består av bluesexperter disku�
terande den förmodade Johnson filmen – en film om en film som inte var Robert
Johnson (Schroeder, 2004:155).
År 2000 kom sedan bröderna Caens film, Oh Brother Where art thou, som handlar
om tre rymlingar från en straffanstalt i depressionens USA. Vid ett tillfälle plockar
de i en stulen bil upp en svart man med gitarr som står och liftar vid en korsväg i
Mississippi. Det visar sig att han tillbringat natten där och bytt sin själ mot förmå�
gan att spela gitarr. På en av rymlingarnas förskräckta fråga hur i all världen han
kunde byta bort sin själ, svarar musikern ”I wasn’t using it […]”. Filmen byggde
givetvis på den nu etablerade myten om Robert Johnson, samtidigt som den bi�
drog till att ytterligare förstärka den (Schroeder, 2004:2).
2001 utkom en antologi där andra artister tolkade Johnsons låtar, givetvis (höll jag
på att säga) betitlad “Dealing’ with the Devil – Songs of Robert Johnson”.
Året efter kom en svensk skiva på samma tema ”See you in hell, blind boy”
(Amalthea CDAM 79), där Fjellis (Jan-Erik Fjellström) framför låtar av Robert
Johnson. Titeln på skivan är inte namnet på någon låt av Johnson; däremot en av
låtarna på soundtracket till filmen Crossroads (av Ry Cooder) – och givetvis ännu
en anspelning på ”djävulsmyten”.
Eric Clapton ger 2004 ut albumet ”Me and Mr Johnson”, med enbart låtar av
Robert Johnson.

Ovanstående var enbart ett axplock. Robert Johnson dyker numera upp snart sagt
överallt (inte enbart i USA); i romaner, pjäser, noveller, filmer, konstinstallationer, på
t-skjortor, posters, kalendrar, universitetskurser, på Internet, etc., etc., etc. (Schroeder,
2004:2). Och i recensioner av norska hårdrocksband i Sydsvenskan […] Vad gäller
den uppsjö av litteratur som behandlar Robert Johnson kan jag enklast hänvisa till
den inte på något sätt uttömmande litteraturlistan till den här artikeln.
I Mississippi har allt detta även inneburit en explosionsartad ökning av turister
från hela världen. Bluesturism var ett fenomen som tidigare bestått av ett litet antal
“nördar” som velat besöka kända platser ur blueskanon, men från och med 1990 blev
det ett allmänt fenomen som drog alltfler till den amerikanska Södern, och då främst
Mississippi. Många av dessa vill naturligtvis besöka “korsvägen” och Robert Johnsons
grav. Eftersom Johnsons låt Cross road blues inte ger någon närmare geografisk angi�
velse så kan ju vilken korsväg som helst i Mississippideltat göra anspråk på att vara
den rätta, och flera gör det också (Graves, 2008:47). Den mest kända kandidaten är
förmodligen korsningen av Highway 49 och Highway 61 utanför Clarksdale. ������
Steve
Cheseborough påpekar dock att:
Johnson was almost certainly referring to a lonely country crossroads, not a
busy intersection next to a big town. Throughout rural Mississippi, people
refer to the intersection of the two most important roads as “the crossroads”.
Since Johnson was a rambling guy, it is impossible to tell which crossroads he is
talking about, if any in particular, in his song (Cheseborough, 2001:68-69).


Cheseborough (författare till turistguiden Blues Traveling. The Holy Sites of Delta
Blues) rekommenderar i stället korsvägen utanför Beulah, som är den som användes
i filmen “Crossroads”. Två grusvägar korsas, där finns en kyrkogård med tillhörande
kyrkoruin, farmer med hundar som ylar och skäller på nätterna. Mississippifloden
är också i närheten, och det är mörkt nattetid. Perfekt. Han råder samtidigt hugade
musiker att i stället gå hem och öva några år, snarare än att genomgå någon ’apokry�
fisk ritual’ (Cheseborough, 2001:106).

4. Teoretisk ”turnaround”
Det skeende som ledde till att den i ursprungsmiljön nästan helt bortglömde Robert
Johnson kom att bli en ikon64 för många, och en symbolisk representant för en myt
för oändligt många fler tror jag kan belysas via ett fall från den moderna konstens
värld.
I december 2004 utsåg en prominent jury bestående av 500 konstexperter Marcel
Duchamps “Fountain” till det mest inflytelserika verket i den moderna konstens
historia.65 Det hela började med att Duchamp år 1917 orsakade en skandal i konst�
världen då han lät förflytta en offentlig pissoir till en konsthall, signerade den och
presenterade den som sitt senaste verk. Angående den smickrande (för konstverket)
sentida utnämningen sade Simon Wilson, engelsk konstexpert, att den kom som
något av en chock:
But it reflects the dynamic nature of art today and the idea that the creative
process that goes into a work of art is the most important thing – the work
itself can be made of anything and can take any form (BBC News 2004).
Konstnären själv uttryckte det en gång så här:
All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator
brings the work in contact with the external world by deciphering and inter�
preting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative
act. This becomes even more obvious when posterity gives its final verdict and sometimes rehabilitates forgotten artists (Duchamp, 1975:140, min kursivering).
Vad som har skett med verket ifråga – Duchamps pissoir eller Johnsons blues – är,
för att använda Bourdieus begrepp, en transsubstansiering. Bourdieu illustrerar detta
med ett exempel: ”Det är uppenbart att då Dior sätter sitt märke på nylonstrumpor
är hans verkliga bidrag minimalt […] i detta fall är produktionsoperationen en sym�
bolisk transubstantiationsoperation, som inte kan reduceras till en materiell trans�
64 Jag använder begreppet ikon enligt definitionen i Collins Dictionary of Sociology:
A person of major social celebrity – notably in film, popular and rock music or sport – who
becomes an object of identification, hero worship and emulation (Jary & Jary, 2000:282).
65 Picassos ”Flickorna från Avignon” och Andy Warhols ”Marilyn Monroe” kom tvåa, respektive
trea.



formation” (Bourdieu, 1994:118). ”Om påförandet av märket […] på ett nästan
magiskt sätt förvandlar det märkta tingets status, så beror det endast på att märket
är den förnimbara manifestationen – liksom en målares signatur – av en överföring
av symboliskt värde” (Bourdieu, 1994:120- 121). Det handlar om social alkemi, en
transsubstantiationsoperation som utan att ändra något i produktens fysiska natur
radikalt modifierar dess sociala kvalitet (Bourdieu, 1994:122). Bourdieu hävdar att
ett konstnärligt verk inte framställs en eller två gånger, utan “[…] hundratals gånger,
av alla som har ett intresse av det, som finner materiell eller symbolisk vinning i att
känna till, läsa, klassificera, tolka, kommentera, slåss om, äga ett verk (Bourdieu,
1993:111).
Bourdieu refererar till Becker, som ser konstnärlig produktion som ett kollek�
tivt agerande, och därmed bryter med ‘den naiva visionen om den individuelle
kreatören’(Bourdieu, 1993:34). Konstnärliga arbeten kan enbart förstås om man
ser dem som det samlade resultatet av alla vars medverkan varit nödvändig för att
skapa verket som det framstår. En analys av ett verk måsta följaktligen inkludera de
som tänkt och frambringat konstverket (kompositörer, författare, målare etc.), de
som framför verket (musiker, skådespelare etc.), de som framställer den nödvän�
diga kringutrustningen (t ex tillverkare av musikinstrument, inspelningsapparatur)
och slutligen även publiken, konsert-/teaterbesökare, recensenter etc. (Bourdieu,
1993:34-35).
Detta står i bjärt kontrast till hur Robert Johnson togs emot efter utgivningen av
”The King of the Delta Blues Singers” 1961. Här var det verkligen fråga om ett fall
av ’den naiva visionen om den individuella kreatören’. ������������������������
Som Elijah Wald påpekar:
He exemplifies the lifestyles that white listeners have always associated with the
music: a homeless wanderer, alone in the world, haunted by demons, destroyed
by violence. His early death and his introspective lyrics cast him as the early
blues world’s Keats or Mozart, James Dean, Jim Morrison or Jimi Hendrix.
Which is to say that when Robert Johnson became a mythic, godlike figure, it
was as part of the European religion of art, not any African-American spiritual
tradition. He is not famed in black folklore for selling his soul. He is famed
in white folklore as an archetype of the sensitive artist cut down in his prime.
White blues fans elevated him to the pantheon, and it is the pantheon of the
nineteenth-century Romantic movement. […] it nurtured a salutary distrust
of the mainstream and successful. It argued that a thunderstorm was more
awesome than St. Paul’s cathedral, and that an obscure artist dying alone and
unheard could be greater than Bach or Da Vinci (Wald, 2005:262- 263).
Det är som en romantisk, plågad själ Johnson framträder i sin publiks ögon vid
sin ”come-back”. För frustrerade ungdomar på 1960-talet representerade Johnson
– tagen ut ur sin kontext – revolt mot konventioner, ett romantiskt liv på vägarna,
obegränsad frihet och självutlämnande konstnärlighet (Schroeder, 2004:50). Jag an�
ser, i likhet med Schroeder, att det grundläggande för mytens skapande efter 1961



var att han – till skillnad mot Howling Wolf, Sonny Boy Williamson, eller Muddy
Waters – var död.
[…] a final, central fact has helped perpetuate his myth and keep the contro�
versy going: Robert Johnson died young. Like so many other American cul�
tural icons – Marilyn Monroe, James Dean, Buddy Holly – Johnson tantalizes
us with his perpetual youth (Schroeder, 2004:52).
Nanna Gillberg på Handelshögskolan i Stockholm har forskat i hur värden uppstår
i kändiskulturer.66 Enligt henne utgör döden ”den ultimata ouppnåeligheten, den
säkerställer att magin bibehålls, att allt förblir romantiskt icke-materialiserat. Döden
odlar myter och någon sanning direkt från källan går inte längre att få fram” (Jurjaks,
2010). ’De okända’ av Arvid Jurjaks, Sydsvenskan 6/2 2010).
Vad som har skapats i denna transsubstansiering är en hyperverklighet, en ny me�
ning som är ”mer verklig än det verkliga”, där ”verkligheten är upphävd” (Baudrillard,
1994:81). Angående uppståndelsen kring den korta filmsekvensen som många ville
tro var Robert Johnson – men inte var det – skriver Schroeder:
[…] the energy expended on defending, explicating, and finally defusing this
false alarm tells us much about the Robert Johnson industry […] in which
Robert Johnson himself is a completely absent presence, apparently no longer
needed to fuel the R.J. machinery (Schroeder, 2004:152-153).
Bourdieu skriver om konsekrationscykler; ”det cirkulära kretslopp av falskmynt i
vilket symboliskt mervärde alstras”, att de alltid lyder alltid under den grundläggande
lag som stipulerar att […] erkännandet av legitimiteten, är mera fullständigt ju längre
konsekrationscykeln är och följaktligen ju större den sociala energin (mätt i arbets�
tid eller pengar) är som omsatts i kretsloppet. Legitimeringen kan endast ske genom
ombud (Bourdieu 1994:135, min kursivering). I fallet Robert Johnson har inte rått
någon brist på ombud: H.C. Speir (mannen bakom hans första skivinspelning), John
Hammond på Columbia Records, James McKune, Pete Whelan och andra skivsam�
lare/skivbolagsägare, de författare som steg för steg skapade myten – Rudi Blesh, Sam
Charters, Paul Oliver, Pete Welding etc., etc., rockartister som Eric Clapton, Bob
Dylan, Rolling Stones, Led Zeppelin (för att bara nämna de mest kända), de 10 000
som köpte ”King of the delta blues”, recensenter, filmmakare, pjäsförfattare, luren�
drejare och den miljon som köpte CD-boxen. Johnson har genom dem konsekrerats
till att bli en modern ikon och precis som andra ikoner förblir han aktuell enbart om
beundrarskaran förnyas, om det framkommer nya ”ombud”, t.ex. bandet Satyricon
och den inledningsvis nämnda recensenten i Sydsvenskan.
Här vill jag tillägga en liten passus angående själva begreppet ”ikon”. Andy Warhol
– själv ortodoxt troende och uppväxt med ikoner i sin omgivning – skapade sin be�
römda bild av Marilyn Monroe, en av de ursprungliga moderna ikonerna, kort efter
hennes död 1962. I den reducerades Marilyn med hjälp av ett fåtal definierande drag
till ”sex-gudinnan”, fjärran från den desperata, suicida människa hon ”egentligen”
66 Se Magiskt kapital. Värdeskapande i kulturell kontext. Stockholm: Arvinius förlag.



var (Jackson 2010). Det är här, i en tidsram som även inrymmer Robert Johnsons
moderna karriär – med början i utgivningen av ”The king of delta blues” ungefär
samtidigt som Warhols ”Marilyn” – som begreppet och företeelsen (modern) ikon
skapas och sedan, först så sakteliga och därefter i hastigt eskalerande tempo, kommer
att inkludera nästan vem eller vad som helst. ���������������������������������������
Suzy Freeman-Greene skriver lätt ironi�
skt i The Age, Melbourne, den 15 september 2009, att ”recently, it has been a busy
time for icon-watchers”. Hon
�������������������������������������������������������
noterar att lokala fenomen som Uluru (Ayers Rock),
Australian meat pies, the Flying doctor service och förre premiärministern Gough
Whitlam alla omnämns som ”ikoner” i media. Utanför det egna landet finner hon
ikonisering vad gäller Michelle Obama, Hubble teleskopet och Vladimir Putin – den
senare har tydligen på grund av sin vana att ibland bli fotograferad skjortlös blivit en
”gay ikon”.
Konsternerad av detta vände sig Freeman-Greene till Susan Butler, redaktör för
Macquarie Dictionary och ber denne spåra begreppets lingvistiska vandring. Susan
Butler konstaterar att i ordbokens första utgåva 1981 har begreppet ikon enbart en
religiös innebörd. ����������������������������������������������������������������
Tio år senare finns även ”symbol på dataskärm”. I den tredje up�
plagan, 1997 introducerades betydelsen ”an artefact, practise, etc, which is associ�
ated with a particular way of life so strongly that it comes to be seen as a symbol of
it”. �����������������������������������������������������������������������
Det tidigaste belägget för den senare varianten hade Butler träffat på �����������
1987. Susy
�����
Freeman-Greene gör reflektionen att ”so widespread is our current iconomania that
it’s startling to be reminded how recent the phenomenon is”. ��������������������������
Att detta sker parallellt
med ikoniseringen av Robert Johnson säger mindre om Johnson själv än det gör om
tillståndet i den moderna världen. Framförallt så säger det att Robert Johnson lämnat
såväl juke joints som mule farts bakom sig, och blivit en del av en värld som rentav
är större än vad John Hammonds värld var – långt bortom och över ”Spirituals to
swing-nivån” delar Robert Johnson nu en värld med Marilyn Monroe, Hubble tele�
skopet; Vladimir Putin, Andy Warhol, Musse Pigg; Jimi Hendrix, Che Guevara och
Michael Jackson.
Jag skrev inledningsvis att Johnsons musik redan vid tidpunkten för hans död
tillhörde en alltmer passé tradition som utvecklats kring ett litet antal inflytelserika
musiker i Mississippi-deltat under 1920-talet. Jag vågar påstå att de flesta ”förstå�
sigpåare” samtidigt ser Johnson som kulminationen på den traditionen; den som
genom att ha utvecklat en djupt komplex och sammansatt hybrid av grundläggande
element och utifrån kommande influenser tagit deltabluesen så långt det gick att ta
den givet de förutsättningar som fanns. Walter Benjamin har i sin bok The Work of
Art in the Age of Mechanical Reproduction noterat att, oavsett konstform, nästa steg
kan tas först efter utvecklandet av ny teknologi:
The history of every art form has critical periods in which that form strives for
effects that are able to find expression without effort only when technology has
reached a new level – that is to say, in a new art form (2008:30).
Exakt detta skedde med Robert Johnsons musik, som återskapades som Chicago
blues av artister som Muddy Waters, Elmore James, Howling Wolf, Sonny Boy


Williamson m.fl., och som gjordes känd för omvärlden främst via inspelningar på
Chess Records. Elektriska instrument sprängde ramarna för vad som ditills betraktas
som möjligt, och – med facit i hand – ter sig utvecklingen från Johnsons inspelningar
under den senare delen av 1930-talet till Chicagos tidiga 1950-tal som fullständigt
logisk. Utvecklingen vidare, via Rolling Stones, Cream, Led Zeppelin etc., etc., etc.,
står sedan på två fötter, skivorna på Chess och den mytbildning som relaterats ovan.
Myten står rejält förankrad med båda fötterna i helvetet.

5. Djävulsmyten
Angående Johnson och djävulen vill jag inledningsvis citera Gayle Wardlow:
[...] a careful inspection of the lyrics to “Cross road blues” and the other 28
songs Johnson recorded does not reveal any verse that remotely says “I went to
the crossroads and sold my soul to the devil” – it is not there […] the first verse
of “Cross road blues” […] has been totally overlooked in the many analyses of
his lyrics. It begins: I went to the cross road, fell down on my knees. Asked the
Lord above “have mercy, save poor Bob if you please” (Wardlow, 1998:200).
En samtida som verkligen sjöng om ett avtal med djävulen var den vite Western swing
artisten Dave Edwards, vars låt “Done sold my soul to the Devil” gavs ut 1938:
I’ve done sold my soul, I’ve sold it to the devil
And my heart’s done turned to stone
I’ve got lots of gold, I got it from the devil
But he won’t let me alone.
He tails me like a bloodhound, he’s crooked like a snake He’s always right be�
hind me every crooked turn I take (Wardlow, 1998:202).
Wardlow spårar liknande historier tillbaka till det tidiga 1700-talets New Hampshire
och Massachusetts, delstater med marginella eller inga kopplingar till det svarta USA.
Det handlar om folkmytologi, och som sådan tog sig historierna olika uttryck (varia�
tioner på ett tema) beroende på geografi och population (Wardlow, 1998:197).
Jag vill snarare göra en koppling till Peetie Wheatstraw, en sångare som Johnson
själv var tydligt inspirerad av. Kamara spårar fem av Johnsons låtar tillbaka till för�
lagor av Wheatstraw. Det var denne Wheatstraw som använde sig av artistnamnen
”The High Sheriff from Hell” och ”The Devil’s son-in-law”. Wheatstraw
�������������������
skapade
en image om sig själv som “a man who has seen it all, know’s what it’s all about […]
likes his whiskey, has plenty of girlfriends, knows their double-crossing, deceiving
ways, knows how to handle them” (Oakley, 1976:187). Det
�����������������������������
förefaller mig sannolikt
att Johnson lånade från Wheatstraws image – inte minst de textmässiga referenserna
the ‘the devil’ – likaväl som han fann musikalisk inspiration hos den storsäljande
förebilden.


Peetie Wheatstraws ‘bad boy image’ var en naturlig följd av att leva upp till de ste�
reotyper som fanns i det svarta samhället under den tidigare delen av 1900-talet. Jag
har tidigare beskrivit hur kyrkan och religionen, som social institution och trossys�
tem, gav det svarta samhället en struktur som för många fungerades som en buffert
gentemot livets hårda realiteter och som en tillflyktsort och källa till styrka för andra.
Det känslofyllda utspelet i såväl predikningar som musik erbjöd ett utlopp för un�
dertryckta känslor och delad glädje. Det fanns emellertid också en parallell värld; en
värld av världsliga nöjen, och det var där bluesen hörde hemma. Relationen mellan
de två världarna var allt annat än friktionsfri. Bluesen sågs som “djävulens musik”;
bluessångaren blev ständigt utsatt för krav på omvändelse och barnen varnades för
bluesmiljön av sina föräldrar (Oakley, 1976:49-50). Reverend Robert Wilkins som
en gång var bluessångare men sedermera bytte sida och bana och blev präst uttryckte
det så här:
Now, the difference between blues and spiritual songs […] you can only sing
the one and not the other […]. See, the body is the temple of the spirit of God,
and it ain’t but one spirit can dwell in that body at a time. That’s the good spirit
or the evil spirit […]. Blues are songs of the evil spirit (Titon, 1994:31).
Bengt Olsson träffade Robert Wilkins 1971:
Robert Wilkins levde fortfarande, och hade dessutom blivit något av en kändis
v����������������������������������������������������������������������������
ia Rolling Stones inspelning av hans låt ”Prodigal son”. Bengt träffade och
umgicks med Robert Wilkins i Memphis, men det gick inte att få denne att
framföra blues [...] Wilkins var pastor i den lokala kyrkan och han var tillika
en ”herb doctor”, en person som hade ett anseende som kunnig inom örtme�
dicinen. Båda dessa respektabla roller var oförenliga med ett icke-respektabelt
bluesmusicerande. Till råga på allt hade han en mycket religiöst lagd fru, som
inte ville veta av något återfall i spelandet av ”djävulens musik”. I hustruns
frånvaro spelade dock Wilkins vid ett tillfälle bluesinstrumentaler […] men
han vägrade att ta orden i sin mun! (Jannisa, 2000:17).
Howard Becker (1966:1) har formulerat motsättningen mellan etablerade sociala
grupper (i det här fallet kyrkan) och avvikare så här:
All social groups make rules and attempt […] to enforce them. Social rules
define situations and the kinds of behaviour appropriate to them, specifying
some actions as “right” and some actions as “wrong.” When a rule is enforced,
the person who is supposed to have broken it may be seen as a special kind of
person, one who cannot be trusted to live by the rules agreed on by the group.
He is regarded as an outsider.
Becker fortsätter:



But the person who is thus labelled an outsider may have a different view of the
matter. He may not accept the rule by which he is being judged […] Hence,
a second meaning of the term emerges: the rulebreaker may feel his judges are
outsiders (Becker,� ��������
1966:1��
).
Det är här vi finner skillnaden mellan den unge Robert Johnson och den åldrande
Robert Wilkins. Johnson (liksom Wheatstraw) struntar högaktningsfullt i de regler
som mer etablerade medlemmar inom samhället ställer upp – och spelar i stället
medvetet (följande exemplet Wheatstraw) just på att göra just detta. Han väljer där�
med också en levnadsbana och en publik som under denna förutsättning står till
buds; den kringflackande bluesmannens liv bland juke joints och tillfälliga förbin�
delser, sexuella såväl som ekonomiska. Även ett ringa mått av framgång på ’den breda
vägen’ betyder frihet från ”smelling mules farts” för usel lön och usel behandling som
sharecropper eller plantagearbetare på ’den smala vägen’. Priset är – om man är tro�
ende – en plats på himlens ängder. Det torde ha varit den insikten som fick Robert
Wilkins att radikalt bryta förbindelsen med sitt förflutna och som fick Son House
att framleva den senare delen av sitt liv i ångest; kroniskt och nödtorftigt dämpad av
alkohol.
Den stereotypa syn på musikern/konstnären/vandringsmannen som lat, begiven
på drycker och droger, sexuellt lössläppt, allmänt oansvarig osv – och i vissa fall som
potentiella länkar till mörkrets makter – än dock inte på något vis begränsad till
sociala strukturer i den amerikanska södern. Den europeiska kulturen – på såväl hög
som folklig nivå – är full av exempel på motsvarande syn. I Svensk folklig tradition
är spelmannens närhet till hin onde ett vanligt förekommande tema. Ett exempel är
den s.k. Hårgasägnen, där ungdomarna i byn Hårga dansar ihjäl sig till tonerna av
en spelman med bockfot.
Följande är de två första stroferna ur Dan Anderssons dikt När Gasken dog, från
1915:
Han vred sig på sin sotsäng i våndande kval,
Gasken, spelman från Särna i Sjö:
”Jag skall spela för djävlarna i Gammal-Erkers sal –
det är kusligt för en spelman att dö!”
Han rev och slet i täckena och sparkade sig sår,
Och väggaveln brakade och brast:
”Jag har tjänat under satan i tretton glada år,
jag har spelat mig i helvetet fast!” (Andersson, 1968:71).
Jag låter Robert Johnsons sonson, Steven, införa något av en antiklimax i resone�
manget. I en intervju den 6/2 2009 sammanfattade han mycket av den här artikelns
innehåll, men tillade att enligt hans förmenande startade hela djävulsmyten med att
farfar Robert och hans mentor Ike Zinnerman brukade sitta och öva på en kyrko�
gård, helt enkelt för att få vara i fred och inte störa någon! ”The audience won’t say a
thing […]” som Steven lakoniskt påpekar.


Om Robert Johnson själv rullar i sin grav åt hela spektaklet, så finns det inte
mindre än tre alternativ där han kan göra detta. Precis som det finns en hel del
orter i Mississippi som gör anspråk på att ha ”korsvägen” inom sina domäner gäller
detta bisarrt nog även Johnsons sista viloplats (Graves, 2008:47). Orterna Quito
och Morgan city ståtar båda med gravstenar som hävdar att Robert Johnson vilar
just där. Såväl Cheseborough som Steven LaVere (han med fotografierna och halva
rättigheten till Johnsons kvarlåtenskap) lutar dock åt att kyrkogården vid Little Zion
Church utanför Greenwood är det rätta stället, helt enkelt för att den är närmast i
förhållande till mordplatsen. Robert Johnson var fattig och hade inga släktingar i
närheten; så det troligaste är att han blev jordfäst så snabbt, nära och enkelt som
möjligt (Cheseborough, 2001:116).
Rest in pieces, Robert Johnson.
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Religionssociologi

Joakim Thelander

Spiritismen och jakten på
den vita kråkan
To upset the conclusion that all crows are black, there is no need to seek demon
stration that no crows are black; it is sufficient to produce one white crow; a
single one is sufficient (William James 1890, citerad i Aykroyd, 2009:123).

Inledning
”Det är tillräckligt att kunna visa fram en vit kråka”, skrev den spiritistiskt intres�
serade filosofen och psykologen William James 1890. Citatet belyser den mest cen�
trala dimensionen hos 1800-talets och det tidiga 1900-talets spiritister. Spiritismen
handlade väsentligen om att kommunicera med andevärlden. Men det var inte bara
frågan om att för sitt egna höga nöjes skull kontakta och samtala med de döda. Det
var samtidigt – och häri ligger den främsta skillnaden gentemot tidigare former av
övernaturlig kommunikation – frågan om att vetenskapligt belägga de övernaturliga
fenomenens existens. Visserligen avslöjades medierna regelmässigt som svindlare och
bluffmakare, ibland ytterst raffinerade sådana. Men de många bedrägerierna skulle
inte spela någon roll om spiritisterna bara kunde belägga ett enda säkert fall av kom�
munikation med den andra sidan. En enda vit kråka skulle räcka.
Hur kom det sig att så många människor i västvärlden under 1800-talets andra
hälft och början av 1900-talet plötsligt blev intresserade av att kommunicera med
avlidna människors andar? Och hur förhöll sig dåtidens vetenskapsmän till de påstått
övernaturliga fenomenen? Detta är en skiss till en sociologiskt grundad beskrivning
och analys av spiritismen. Mitt material är historiskt och litteraturbaserat. Jag kom�
mer alltså inte själv att gräva i några arkiv eller liknande, utan förlitar mig huvudsak�
ligen på sekundärkällor i ämnet. Syftet är att bidra med en sociologisk förståelse av
fenomenet spiritism, som blev så utbrett i västvärlden under denna period.


Om övernaturliga fenomen existerar eller inte har jag inte för avsikt att reda ut i
denna text. Det har dessutom visat sig vara en besvärlig fråga att undersöka empi�
riskt, något vi ska återkomma till senare. När jag diskuterat det övernaturliga och så
kallade paranormala fenomen med kollegor och vänner har jag ibland fått höra be�
rättelser om deras egna erfarenheter av vad som kan tolkas som övernaturliga händel�
ser. Men det har aldrig inträffat något i mitt eget liv som jag skulle vilja beskriva som
övernaturligt. Däremot har jag likt många andra en fascination för det övernaturliga
och minns fortfarande ungdomens läsupplevelser av författare som H. P. Lovecraft,
Edgar Allan Poe och Stephen King.
Olof Lagercrantz (1997) tycker jag har en tilltalande utgångspunkt i sin bok om
den svenske naturvetenskapsmannen, bibeltolkaren och andeskådaren Emanuel
Swedenborg, en föregångare inom det spiritistiska området. Efter en personlig kris
åren 1744-1745 hävdade Swedenborg att han stod i ständig kontakt med andevärl�
den, där han samtalade med änglar och andar. I boken påpekar Lagercrantz att den
stora stridsfrågan kring Swedenborg är huruvida hans beskrivningar av andevärlden
ska ses som verkliga eller uppdiktade. Lagercrantz betraktar Swedenborgs texter som
ett diktverk, men han tillägger att frågan om i vilken mån texterna utgör sanna rap�
porter från andevärlden under läsningen blev honom mer och mer likgiltig. Han
skriver: ”De som betraktar denna utopi som något i verkligheten existerande ska inte
förnekas rätten att göra så. Drömmarna om evigt liv ingår också de i våra mänskliga
villkor” (Lagercrantz, 1997:28).
I denna text följer jag Lagercrantz i den meningen att jag sätter frågan om de
övernaturliga fenomenens existens inom parentes för att istället koncentrera mig på
att beskriva och analysera spiritismen som företeelse och historiskt fenomen utifrån
sociologiska utgångspunkter. Mot slutet återvänder jag dock till den vita kråkan.

Systrarna Fox och andeknackningarna
Spiritismen brukar ges en mycket konkret startpunkt, även om dess trådar också kan
dras längre bak i tiden (Burton & Grandy, 2003:194-196). Det hela började i USA,
i den lilla staden Hydesville i staten New York. Där bodde John och Margaret Fox
tillsammans med döttrarna Margaret och Kate. Familjen sov i samma rum, men de
hade flera kvällar i rad fått nattsömnen störd av märkliga knackande ljud. Den här
kvällen, den 31 mars 1848, blev emellertid annorlunda. De unga systrarna Fox gjor�
de nämligen den förbluffande upptäckten att de knackande ljuden tycktes komma
från någon form av andeväsen. De gjorde också iakttagelsen att de genom en enkel
kod för att knacka ”ja” eller ”nej” kunde kommunicera med anden. Efter en stunds
frågande fick systrarna veta att den som stört nattsömnen var anden efter en man
som bott i huset för längesedan men som blivit mördad och begravd i källaren.
Ryktet började sprida sig om de övernaturliga händelserna i Hydesville. Familjens
grannar kunde häpet vittna om hur den sällskaplige anden knackade fram de rätta


svaren på frågor som ”Hur gammal är jag?” och ”Hur många barn har jag?”. Med
tiden blev systrarna Fox berömda i allt vidare kretsar. Redan tidigt visade det sig
också att det gick att tjäna pengar på de spiritistiska aktiviteterna. Med hjälp av äldre
systern Leah reste systrarna Fox från stad till stad och tog betalt för att ge prov på sin
kommunikation med andevärlden. Det lilla sällskapet kunde tjäna så mycket som
150 dollar per kväll på sina förmågor. Till och med den legendariske showmannen
och cirkuspromotorn P. T. Barnum tog sig an de unga systrarna. Det dröjde inte
länge förrän fler människor började höra knackningar från avlidnas andar, och snart
hördes andeknackningarna även i Europa. Senare samma år grundade Leah Fox det
första spiritistiska sällskapet – den spiritistiska rörelsen hade vaknat.
Tanken att kommunicera med de döda var naturligtvis inte helt ny. Emanuel
Swedenborg och dennes andeskåderier under 1700-talet brukar nämnas som en vik�
tig föregångare till spiritismen, men tron att de döda på något sätt kan meddela
sig med de levande fanns etablerad långt tidigare (Aykroyd, 2009:6-7). Så kallad
nekromanti, där man försöker nå kontakt med andar eller spöken för att komma i
besittning av dolda kunskaper eller förutsäga framtiden, är känd redan i antika käl�
lor. I litteraturen kan Hamlets fars vålnad tjäna som illustrativt exempel, och tron
att förfädernas andar kan kommunicera med de levande finns även inom den nord
amerikanska shamanismen. De transtillstånd som medierna ofta befann sig i bar
drag av mesmerism, där hypnosliknande tillstånd var vanliga under behandlingen
(Katz, 2005:120).
När det gäller systrarna Fox kommunikation med andarna via knackningar kan
det noteras att den telegrafiska tekniken att sända meddelanden genom morsekod
hade börjat användas bara några få år tidigare. Att kommunicera med andar på detta
sätt genom knackningar blev således en utbredd företeelse och kom rentav att kal��
las för ”the spiritual telegraph”. Även inom detta område fanns en betydelsefull fö�
regångare, nämligen amerikanen Andrew Jackson Davis som också blev en viktig
person inom den spiritistiska rörelsen (Katz, 2005:120).
Men det fanns skeptiker som tvivlade på de övernaturliga fenomenen. Systrarna
Fox förmåga granskades av läkare och annat bildat folk som ansågs ha expertkunska�
per inom området. När man försäkrade sig om att flickorna inte kunde röra vare sig
armar eller ben hördes inga knackande ljud. Men de övertygade spiritisterna lät sig
inte rubbas. De förklarade tystnaden med att andarna givetvis reagerade när de unga
systrarna utsattes för sådan omild behandling: ”the spirits were obviously offended
by such rude treatment of their friends” (Burton & Grandy, 2003:195).
Det skulle dröja fyrtio år innan systrarna Fox till sist medgav offentligt att de�
ras påstådda kommunikation med andevärlden var en bluff. Det som började som
ett busstreck för att skoja med föräldrarna hade utvecklats till en sinnrik form av
svindleri. Flickorna hade använt sig av olika sätt att åstadkomma de knackande lju�
den, inklusive att ”knäppa” med lederna i knän, fingrar och tår (Burton & Grandy,
2003:195). De nu medelålders systrarna behövde pengar och gav sig ut på en ny
turné, denna gång med ambitionen att avslöja för åskådarna hur bluffmakerierna
hade gått till. Turnén blev emellertid ingen succé. Uppenbarligen var publiken inte
särskilt intresserad av att se bluffkonsterna avslöjade.


Spiritismens glansperiod
Systrarna Fox förebådade en våg av seanser under senare delen av 1800-talet, där
kommunikationen med den andra sidan inte längre bara rörde sig om enkla knack�
ningar. Andarna blev snart mer avancerade och började genom mediernas försorg
tala, sjunga, lyfta föremål, ringa i klockor, spela musikinstrument och utsöndra så
kallad ektoplasma – en substans med vars hjälp andarna kunde anta synlig form och
flytta föremål. Många medier blev berömda, men de var också ofta ifrågasatta. Vid
seanser ansågs det viktigt att skapa rätt stämning för att lyckas kontakta andarna.
Därför hölls seanserna vanligen i mörker, eftersom spiritisterna hävdade att andarna
skyggade från ljuset. Man ansåg även att närvaron av skeptiker påverkade stämning�
en negativt och försvårade kommunikationen med andevärlden: ”Skeptics, accor�
ding to the spiritualists, break the circle of energy” (Aykroyd, 2009:186). Andarna
blev således mindre meddelsamma – eller tystnade helt – när tvivlare var i närheten.
Kritikerna hävdade naturligtvis att mörkret och hemlighetsmakerierna under sean�
serna i själva verket bara var ett sätt att göra bedrägerierna mer svårupptäckta.
Spiritismen hade religiösa anknytningar, något som faller sig naturligt med tanke
på betoningen av en andlig värld bortom den jordbundna existensen. Det fram�
kommer inte minst i följande citat av vetenskapsmannen Sir William Crookes, som
vid ett tillfälle deltog i en seans med tre medier. Han beskriver hur seansdeltagarna
ackompanjerade av andar sjunger ”For He’s a Jolly Good Fellow” samt en del fysiska
effekter som fallande stolar och svävande bord. Efter en kort tystnad föreslår Crookes
att de församlade åter ska sjunga ”For He’s a Jolly Good Fellow”, men då händer
följande:
Immediately a very sweet voice, high over our heads quite out of reach of
anyone present even had they been standing, and as clear as a bell, said, “You
should rather give praise to God.” After that we were in no mood for comic
songs. We tried something sacred, and as we sung we heard other voices joining
in over our heads (Crookes, citerad i Burton & Grandy, 2003:199).
Det ovanstående ska inte tolkas som att den etablerade kyrkan var renodlat positiv
till spiritismen. Man bör förvisso ha uppskattat intresset för andliga frågor, men
samtidigt var det många kyrkliga ledare som tog avstånd från spiritismen. Den bib�
liska guden lyste med sin frånvaro och det fanns föga i form av traditionell kyrklig
predikan och gemenskap när det gällde spiritismen. Man såg det som en risk att
förlora kyrkobesökare till de spiritistiska kretsarna och oroades över detta (Blum,
2006:19).
De flesta medier var kvinnor. Detta var ingen slump, då spiritismen gav unga
kvinnor chansen att tjäna pengar och nå en viss status och berömmelse, som i fallet
med systrarna Fox. I ett samhälle där kvinnors möjligheter till självständiga liv var
begränsade måste en karriär som medium ha tett sig lockande (Burton & Grandy,
2003:200-201). Ett undantag från den kvinnliga dominansen var Daniel Dunglas
Home, som vid en omtalad seans sägs ha svävat ut genom ett fönster på tredje vå�


ningen och in genom ett annat. Det har hävdats att Home är ett av ytterst få medier
som aldrig avslöjades med att begå någon form av bedrägerier. Å andra sidan blev
han inte heller lika noggrant testad som en del av de andra medierna (Burton &
Grandy, 2003:203).
För att på ett systematiskt sätt undersöka och testa mediernas förmågor bildades
1882 Society for Psychical Research (SPR) i England. SPR var en organisation med
flera namnkunniga vetenskapsmän med ambitionen att studera det ockulta på ett
vetenskapligt sätt (Katz, 2005:124-126). Två år senare startades även en amerikansk
avdelning av organisationen. Ordförande i SPR var Henry Sidgwick, professor i filo�
sofi vid universitetet i Cambridge. Bland de celebriteter som anslöt sig till organisa�
tionen kan nämnas författarna Mark Twain och Lewis Carroll.
SPR var en respekterad organisation (den existerar för övrigt fortfarande). Det
var alltså inte så att ett medlemskap i SPR ansågs tvivelaktigt och hindrade en fram�
gångsrik vetenskaplig karriär. Den tidigare nämnde fysikern Sir William Crookes var
till exempel högt aktad som vetenskapsman, satt i inflytelserika kommittéer och hade
inga svårigheter att få anslag till sin forskning. Samtidigt var han aktiv spiritist, flitig
seansdeltagare och betonade ofta vikten av att noggrant och vetenskapligt undersöka
de spiritistiska fenomenen.
För att kunna vetenskapligt bevisa de övernaturliga fenomenens äkthet utveckla�
des seanserna med tiden till en blandning av underhållning och experimentliknande
laborationer, som skulle utföras under kontrollerade former för att testa mediernas
förmåga. För att göra detta användes den mest avancerade teknologi som 1800-talet
kunde erbjuda. När Thomas Edison uppfann fonografen 1877 tog man denna till
hjälp för att spela in vad som sades vara andarnas röster (Katz, 2005:127). Även den
fotografiska tekniken blev ett viktigt redskap för att dokumentera de övernaturliga
fenomenen. Om andarna kunde fångas på bild – vilket också enligt spiritisterna
skedde vid flera tillfällen – så skulle detta vara bevis för deras existens. Problemet
var förstås att även fotografiska ”bevis” kunde manipuleras på olika sätt, så debatten
om mediernas äkthet kunde inte avgöras med fotografins hjälp (Aykroyd, 2009:147149).
Ett av de medium som testades noggrant var Eusapia Palladino, född i Italien
1854. I tonåren började hon arbeta som hembiträde hos en spiritistiskt intresserad
familj, och vid en av familjens seanser upptäckte man till sin förvåning att Palladino
hade mediala krafter. Kanske hade hon aldrig blivit mer än en lokal celebritet, men
hennes berömmelse tog fart när den italienske arméläkaren och kriminologen Cesare
Lombroso (ibland kallad ”kriminologins fader”) intresserade sig för henne. Lombroso
hade kontakter bland vetenskapsmän och högt uppsatta personer i Europa och snart
genomförde Palladino regelrätta seansturnéer i flera europeiska länder (Burton &
Grandy, 2003:202).
Palladino blev testad i Cambridge av SPR, där vetenskapsmännen upptäckte åt�
skilliga tricks och konster men också en del händelser som de inte kunde förklara
(Burton & Grandy, 2003:202). Palladino erkände efteråt att hon emellanåt fuskade
”när andarna inte ville komma” men fortsatte ändå att hävda att hon var ett genuint
medium. Hennes anhängare instämde och menade att även om Palladino kunde lu�


ras för att driva med skeptiska vetenskapsmän eller för att underhålla seansdeltagarna
så gav hon också ibland prov på genuint övernaturliga förmågor.
Vid ett senare tillfälle, 1909 vid Columbiauniversitetet i USA, testades Palladino
återigen av en stab av läkare, psykologer och även trollkonstnärer. Vid en av dessa
seanser började ett bord som stod bakom Palladinos stol plötsligt och oförklarligt att
röra sig, men detta upprörde abrupt samtidigt som det hördes ett skrik av smärta.
En av de närvarande vetenskapsmännen hade upptäckt Palladinos fot utsträckt mot
bordet bakom henne och hade gripit tag i foten. Palladino hade uppenbarligen såväl
starka som smidiga och rörliga ben, något som hon kunde använda för att lura seans�
deltagarna. Men trots avslöjanden som detta fortsatte Palladino och hennes anhäng�
are att hävda att hon var ett genuint medium och att allt hon åstadkom under sean�
serna inte kunde förklaras som bluffmakeri (Burton & Grandy, 2003:202-203).
En av den spiritistiska rörelsens stora förespråkare var författaren till berättelserna
om Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Vid flera tillfällen sa han att han ville
bli ihågkommen inte för sina deckarhistorier utan för sina insatser för den spiritis�
tiska rörelsen (Burton & Grandy, 2003:203). Detektiven Sherlock Holmes represen�
terade den omutligt rationella logiken och det kyliga intellektet. Paradoxalt nog tycks
författaren själv när det gällde spiritistiska frågor ha varit tämligen okritisk, kanske
rentav naiv. Till och med hans meningsfränder ansåg att Conan Doyle kunde vara
alltför lättlurad av oseriösa medier. Han föreläste och skrev inte mindre än tretton
böcker om spiritismen och var en stark förespråkare för rörelsen. Han
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betonade likt
många andra spiritismens vetenskapliga anknytning:
I consider it to be infinitely the most important thing in the world, and the
particular thing which the human race in its present state of development needs
more than anything else. Nothing is secure until the religious basis is secure,
and that spiritualistic movement with which I am proud to be associated is the
first attempt ever made in modern times to support faith by actual provable
fact (Conan Doyle, 1927:15).
Conan Doyle var under lång tid god vän med den berömde trollkonstnären och ut�
brytarkungen Harry Houdini. Denne delade Conan Doyles intresse för spiritismen,
fast med andra utgångspunkter. Houdini hade förgäves försökt kontakta sin avlidna
mors ande med hjälp från spiritister och medier. Besviken över misslyckandet gjor�
de han istället det till sin uppgift att avslöja bedragare. De båda männens vänskap
blev till sist ohållbar och de valde olika sidor inom spiritismen – Conan Doyle som
förespråkare och Houdini som motståndare och bluffmakarnas fiende nummer ett
(Burton & Grandy, 2003:203-204).
Båda debatterade och skrev artiklar där de tydliggjorde sina positioner i den spi�
ritistiska frågan, till exempel Conan Doyle i The Psychic Question as I See It (1927)
och Houdini i A Magician Among the Spirits (1927). Conan Doyle var en av dem
som med eftertryck hävdade att spiritismen var beroende av den rätta inställningen
hos deltagarna för att seanserna skulle vara framgångsrika. Man borde inte närma
sig spiritismen likt en detektiv med uppdraget att undersöka och om möjligt av�


slöja den som en bluff. Detta skulle oundvikligen leda till ett misslyckande, menade
Conan Doyle. Snarare var det viktigt att närma sig spiritismen och de andliga feno�
menen med ödmjukhet och i en anda av respekt och tillbedjan (Burton & Grandy,
2003:204). Houdinis poäng var att medierna var trollkonstnärer, liksom han själv.
Ibland mycket duktiga sådana, ibland dåliga, men likväl trollkonstnärer. Det var
anspråken på övernaturliga förmågor som han vände sig mot och ville avslöja.
Ryskfödda Helena Blavatsky, känd under namnet Madame Blavatsky, var ett väl�
känt medium men också skribent och debattör om de andliga frågorna. Hon var
1875 med och grundade Teosofiska Samfundet, som bland annat ville utforska män�
niskans okända psykiska krafter och främja ett universellt brödraskap mellan män�
niskor av alla religioner. Liksom i många andra fall hade Madame Blavatsky såväl
beundrare som skeptiker, vilka avfärdade hennes påstått övernaturliga förmågor som
en bluff. Bland annat ansågs hon kommunicera med andevärlden och ta del av hö�
gre andliga väsens visdomar via brev som oförklarligt dök upp i ett låst skrin eller
materialiserades från tomma luften. Men hon ifrågasattes när man fann en hemlig
mekanism för att öppna skrinet samt personer som hävdade att de brev som ”ma�
terialiserats” från ingenstans i själva verket släppts ned genom springor i taket från
rummet ovanför. Madame Blavatskys förmågor undersöktes av Richard Hodgson, en
av de experter som utförde undersökningar för SPR. ����������������������������
Baserat på Hodgsons rapport
drog SPR följande slutsats:
For our own part, we regard [Blavatsky] neither as the mouthpiece of hidden
seers, nor as a mere vulgar adventuress; we think that she has achieved a title
to permanent remembrance as one of the most accomplished, ingenious, and
interesting imposters in history (Burton & Grandy, 2003:213).
Andra berömda medier var Margery Crandon och Leonora Piper, båda från USA.
Båda dessa medier undersöktes noggrant av olika experter för att avgöra om deras till
synes övernaturliga förmågor var äkta. Margery Crandon skilde sig från många andra
medier genom sin medelklassbakgrund – hon var gift med en respekterad läkare i
Boston. Hon blev berömd bland annat för sin förmåga att frambringa ektoplasma.
Denna är en substans som utsöndras från någon av mediets kroppsöppningar och
med vars hjälp andarna (som ju saknar fysisk form) kan göra sig synliga eller flytta
föremål. Dock betonades det att ektoplasman inte fick vidröras av seansdeltagarna,
eftersom den innehöll en del av mediets livskraft och om någon annan försökte an�
vända ektoplasman kunde mediet bli sjukt eller dö.
Tidskriften Scientific American erbjöd någon gång under 1920-talet 2 500 dollar
till det medium som kunde övertyga tidskriftens experter om att det rörde sig om
äkta kommunikation med andevärlden. Sir Arthur Conan Doyle gjorde tidskriften
uppmärksam på Margery Crandons förmågor och hon undersöktes av en expert�
kommitté där bland andra Harry Houdini deltog. Efter undersökningen drog kom�
mittén med fyra röster mot en slutsats att Crandon inte hade bevisat att hon kunde
kommunicera med de döda. Den kommittémedlem som röstade för att hon var ett



äkta medium lär senare ha medgivit att han vid den tiden hade en kärleksaffär med
henne (Aykroyd, 2009:150).
Några år senare avslöjades Margery Crandon med ett tydligt exempel på bluff�
makeri. Under en seans 1926 sa den ande som hon menade sig stå i kontakt med
(hennes avlidne bror Walter) att om han fick ett stycke hett vax så skulle han sätta sitt
tumavtryck på vaxstycket. Och mycket riktigt, ett tumavtryck frambringades inför
de häpna seansdeltagarna. Skeptikerna invände mot avtryckets äkthet och menade
att det sannolikt tillhörde någon av dem som medverkade i seansen. Så var inte fal�
let, men flera år senare visade det sig att tumavtrycket stämde perfekt överens med
familjen Crandons tandläkares tumavtryck (Burton & Grandy, 2003:206).
Margery Crandon var ett exempel på ett så kallat ”fysiskt medium”, vars förmågor
till stor del handlade om fysiskt påtagliga effekter under seanserna som frambringan�
det av ektoplasma, rörelser hos bord, stolar och så vidare. Med tiden blev det istället
vanligare med medier som var så kallade ”transmedium”, det vill säga medier vars
kroppar under seanserna togs över och kontrollerades av något andeväsen. Det är
möjligt att denna förändring berodde på att de fysiska effekterna var lättare för skep�
tiska undersökare att avslöja som bedrägeri (Burton & Grandy, 2003:207). Leonora
Piper var ett av de mest berömda transmedierna. Bland de andar som tog henne i
besittning under seanserna fanns den franske läkaren Dr. Phinuit, vars kunskaper i
såväl franska som medicin dock var bristfälliga, samt anden efter den romerske kej�
saren Julius Caesar.
Leonora Piper är för övrigt ett exempel på hur även andevärlden kunde begå miss�
tag. Den tidigare nämnde Richard Hodgson hörde till dem som undersökte Piper
och till en skillnad från en del andra experter övertygades han om att hennes över�
naturliga förmågor var genuina. Vid en seans 1905 förutsade Piper via de andar som
kontrollerade henne att Hodgson skulle få leva ett långt liv. Han skulle också gifta sig
och få två barn. Några månader senare dog han (Burton & Grandy, 2003:207).

En avmystifierad modernitet?
Varför blev den spiritistiska rörelsen så stark just under 1800-talets senare delar och
det tidiga 1900-talet? Dan Burton och David Grandy (2003:196) påpekar att spi�
ritismen fyllde ett andligt behov hos människor, som inte tillfredsställdes genom
kristendomen eller andra etablerade religioner. Ett annat svar är att spiritismen fick
stöd från flera etablerade experter och vetenskapsmän. Fastän medierna med jämna
mellanrum avslöjades som bluffmakare ville man uppenbarligen gärna tro på en exi
stens efter döden, och varken medierna eller andarna kunde antas vara ofelbara. När
mediet Daniel Dunglas Home deklarerade ”there is no death” (Blum, 2006:23) var
det ett budskap som attraherade såväl vetenskapsmän som lekmän.
Spiritismen var alltså inte någon folktro som betraktades med entydig skepsis av
vetenskapen. Visserligen fanns det kritiker, men spiritismen hade åtskilliga anhäng�


are även bland så kallat bildat folk. Det är rentav så att spiritismen hade en tydligt
klassmässig dimension. Seansdeltagarna var oftast personer ur medelklassen eller
överklassen medan medierna kunde komma från lägre samhällsklasser, som Eusapia
Palladino eller systrarna Fox.
Några av ledtrådarna ovan är värda att spinna vidare på för att ge en mer utförlig
sociologisk analys av fenomenet spiritism. En dimension har att göra med vad Max
Weber (1995) har beskrivit som avmystifieringen av världen, där protestantismens
växande inflytande från 1500-talet och framåt spelar en viktig roll. Genom det starka
betonandet av det världsliga arbetet och de världsliga plikterna bidrog protestantis�
men på ett avgörande sätt till att avmystifiera människors liv. Magin eliminerades
från människornas vardagliga tillvaro på ett sätt som tidigare inte skett inom de
etablerade religionerna. I samband med modernitetens inträde dominerar förnuftet
över känslan, vidskepelse och ockultism minskar och måste enligt Weber slutligen ge
vika. Den moderna människan blir i Webers analys en (mål)rationell varelse.
Randall Collins (2008:58-64) menar med inspiration särskilt från Émile
Durkheims religionssociologi att ett samhälles religion speglar samhällets struktur
– typen av gudsföreställningar speglar helt enkelt typen av samhälle. I ett förindustri�
ellt, kollektivt orienterat samhälle präglat av lokal gemenskap och tradition blir även
de religiösa uppfattningarna konkreta och lokalt förankrade. Det moderna samhäl�
let kännetecknas däremot av en långtgående individualisering och differentiering av
olika samhällsuppgifter, vilket leder till mer abstrakta och universalistiska gudsföre�
ställningar. När samhällsmedlemmarna i hög grad är olika varandra och inte delar
samma livserfarenheter måste Gud som symbol bli generell, diffus och övergripande
snarare än konkret. Det yttersta steget i den utvecklingen kan ses som en sorts upp�
lösning av gudsbegreppet. Religiositeten omvandlas då till allmänna föreställningar
om livsföring, moral och etik.
Om vi väljer att se spiritismen som ett svar på de sekulariseringsprocesser som in�
leddes särskilt i samband med upplysningstiden så framstår dess uppkomst inte som
så märklig. Anthony Giddens (1996:100-101) påpekar att tron och religionen i för�
moderna samhällen var betydelsefull för att ge människor en känsla av vardaglig tillit
och förtröstan. Visserligen kan religiösa trosföreställningar även ge upphov till ångest
och förtvivlan, exempelvis när människor upplever att de inte kan leva upp till vad
religionen kräver av dem. Men den förtröstan som religionen och tron på övernatur�
liga makter kunde skänka är likväl något som minskar drastiskt genom moderniteten
och sekulariseringen. Detta öppnar i sin tur för en tänkbar renässans för religionen, i
form av något som kan skapa trygghet och begriplighet i en komplicerad och emel�
lanåt kaotisk värld. Att en del individer känner sig dragna till fundamentalistiska
religiösa rörelser ser exempelvis Zygmunt Bauman (1998:247-252) som en strävan
bort från den ängslan och känsla av bristande kontroll som (post)moderniteten ska�
par hos individen.
Slutsatsen att världen genom moderniteten blivit avmystifierad och sekulariserad
står alltså inte oemotsagd. Kanske ändrade mystiken bara gestalt? Matts Bergmark
(1966) diskuterar vad han ser som magins och suggestionens centrala roll inom läke�
konsten. I det avslutande kapitlet skriver han:


Människans yttre livsformer har ändrats, men ej hennes inre. Människosjälen
är densamma. Människosjälen törstar efter undret och hon är lika lyhörd för
varje profet som säger sig kunna utföra detta (Bergmark, 1966:389).
”Människosjälen törstar efter undret”, menar Bergmark. Det råder ingen tvekan om
att de hängivna spiritisterna stämmer in på den beskrivningen. Man ville ju så gärna
tro på det övernaturligas existens. Spiritismens popularitet under senare delen av
1800-talet och det tidiga 1900-talet är ett fenomen som talar mot uppfattningen om
en stark avmystifiering av världen. Enligt Peter L. Berger (1971) är det främst den
kyrkliga religiositeten som har minskat, inte människors behov av att tro. Även om
upplysningen och moderniteten skakade och förändrade religionens centrala roll i
det västerländska samhället så har människans behov av andlighet inte försvunnit.
Den spiritistiska glansperioden var en brytningstid. På den ena sidan fanns ett
förindustriellt samhälle med religionen som ett avgörande inslag i människors me�
ningsskapande och i deras vardag. På den andra sidan fanns industrialismen och
moderniteten. Hur upplevde 1800-talsmänniskan känslan av ovisshet i en avmysti�
fierad värld? Hur kändes det att stå vid randen till den mörka avgrunden, där kanske
endast tomhet väntar efter döden? Den känsla av desperation som kan gripa män�
niskan ställd inför dödens obeveklighet drabbar vetenskapsmannen likväl som andra.
Kanske drabbar den rentav honom (eller henne) hårdare, eftersom det är rimligt att
tänka sig att det för människor med lägre utbildningsnivå var lättare att hålla fast vid
någon form av oreflekterad gudstro.
Men med spiritismen tycktes en häpnadsväckande möjlighet uppenbara sig. Med
hjälp av den moderna vetenskapen skulle det äntligen vara möjligt att få belägg för
existensen av en andevärld och ett liv efter detta. Spiritismen hade dessutom fördelen
av att inte vara belastad av trossatser, moralregler och gamla traditioner som protes�
tantismen och katolicismen. Det handlade strängt taget bara om att tro på någon
form av existens efter döden och att det finns någonting bortom den vardagliga
verkligheten. Den vetenskapliga och filosofiska kritiken mot de etablerade religio�
nerna under 1700- och 1800-talen ledde till ett andligt tomrum (Burton & Grandy,
2003:196). Detta tomrum kunde fyllas av spiritismen. Snarare än en motsättning
lyckades man åstadkomma en ”ohelig” allians mellan vetenskap och tro. På det sättet
framstår spiritismen ändå i någon mening som modern till sin natur, snarare än att
representera en tillbakagång till tidigare trosformer.
I ett annat sammanhang (Thelander, 2006) har jag skrivit utförligt om begrep�
pet ”accounts”, främst förknippat med forskarna Marvin B. Scott och Stanford M.
Lyman (1968). ”Accounts” – jag har översatt begreppet med uttrycket ”redovisande
förklaringar” – handlar om hur människor strävar efter att förklara misslyckanden,
moraliska överträdelser, handlingar som på något sätt innebär avvikelser från det
förväntade. Inom spiritismen tycks det ha funnits en rad möjliga förklaringar för
att hantera de tillfällen då antingen någon form av bedrägerier avslöjades eller när
andarna inte vill komma. Margery Crandon hävdade till exempel vid ett tillfälle att
Harry Houdini hade planterat rekvisita hos henne för att kunna bevisa att hon var
en bluff (Burton & Grandy, 2003:206). Madame Blavatsky och hennes anhängare


bemötte anklagelser om fusk med att hon var utsatt för en förtalskampanj och att
någon ville sätta dit henne (Burton & Grandy, 2003:213-214). Och som en sorts
universalförklaring fungerade tanken att närvaron av tvivlare omöjliggjorde eller i
varje fall starkt försvårade kontakten med andarna.
Jag tror att det bör påpekas att den lockelse som spiritismen kunde erbjuda män�
niskor inte enbart handlade om existentiella motiv, som att hantera modernitetens
ovissheter eller rädslan för döden. Det var inte bara en längtan efter odödlighet utan
också, särskilt för de professionella medierna, mer konkreta och gripbara motiv som
pengar, berömmelse och en biljett till de högre samhällsklasserna. Forskarna kunde
i sin tur drömma om att bli den förste som presenterade obestridliga bevis för ett
liv efter detta. Samtidigt tycks det för åtminstone en del av seansdeltagarna ibland
helt enkelt ha handlat om underhållning, om ett behov att uppleva någon form av
kittlande spänning i den grå vardagen.

Epilog: Den vita kråkan
Lyckades man finna den vita kråkan? Svaret beror på vem man frågar. Åtminstone
vissa av spiritismens anhängare skulle vara starkt benägna att svara ja. Ett tydligt ex�
empel är mediet Margery Crandons make, läkaren Le Roi Goddard Crandon, som i
artikeln The Margery Mediumship (1927) skriver:
Since 1873 the list of great minds who believed that there was something
behind all these manifestations, which science has yet to recognize, has been
large. The list of free and courageous men includes Crooks, Barrett, Sidgwick,
Wallace, Myers, Flammarion, Lombroso, Aksakoff, Sciaparelli, Bozzano,
James, Richet, Lodge, Hodgson, Hyslop, Feilding, Crawford, Géley, SchrenckNotzing and Doyle. These leading minds seem to agree with the final conclu�
sions of William James, that when all the fraud and deceit and trickery are
removed, there remains a residuum which no hypothesis covers so well as that
of spiritualism (Crandon, 1927:69).
Det fanns alltså ett antal personer, och bland dem även respekterade vetenskapsmän,
som menade att deras undersökningar stödde förekomsten av övernaturliga feno�
men. Visst fanns det fuskare och charlataner, det var även spiritismens anhängare
tvungna att gå med på, men samtidigt ansåg de ändå att det fanns händelser som inte
kunde förklaras på annat sätt än som tecken på kommunikation med någon form av
bortomjordisk andevärld.
Problemet är bara att det inte var möjligt att skapa någon enighet kring detta. För
varje anhängare fanns en eller flera skeptiker, och en viktig anledning till att intres�
set för spiritismen falnade en bit in på 1900-talet var trots allt den stora mängden
avslöjanden av bluffande medier. Det visade sig vara långt svårare att med säkerhet


belägga andevärldens existens än att fastställa färgen på en kråka, och kråkmetaforen
blir i den bemärkelsen missvisande. Den vita kråkan framträdde inte oklanderligt
snövit i fullt dagsljus för alla att beskåda, utan snarare spräcklig eller med någon
svårdefinierad färgnyans som inte med säkerhet kunde konstateras som vare sig det
ena eller det andra. Såvitt jag vet lyser den vita kråkan fortfarande med sin frånvaro.
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Utvecklingssociologi

Eduardo Naranjo

Chile – Sverige

En jämförelse baserad på jordbruket,
mellan ca 1500-1800

Introduktion
Chile och Sverige var länge till stor del traditionella jordbrukssamhällen. Det tog
tid i båda länder innan drivkraften, som utvecklingsekonomerna kallar take-off, sti�
mulerade de första stegen mot ett dynamiskt, urbant och industriellt samhälle. I
Sverige skedde en gradvis omvandling mot nya metoder inom jordbruket och en be�
gynnande industrialisering under perioden 1750-1870. I Chile dröjde motsvarande
utveckling till långt in på 1900-talet. I den här artikeln försöker jag skissera några
förklaringar till dessa skillnader i utveckling.
Den strategi jag har valt att följa är att genomföra en jämförelse mellan Sveriges och
Chiles ekonomiska utveckling med särskild tyngdpunkt på jordbruket. Jämförelsens
syfte är att visa på möjligheter, svårigheter eller försummelser i de två ländernas ut�
veckling och tillväxt, genom att huvudsakligen leta efter de mest utmärkande ekono�
misk-historiska faktorerna. Under den studerade perioden var Chile en spansk ko�
loni, och det var den spanska kronan och erövrarna som kulturellt gestaltade kolonin,
Sverige var däremot en självständig stat, och svenskarna hade inte erövrat landet från
andra folkgrupper.
Jämförelsens valda tidsperiod vilar på omständigheten att de båda länderna då
formades till nationer; ett begrepp med djupare innebörd än det mer formella ”stat”
(Bauman, 1992:200). Nationen är en imaginär gemenskap och staten en realitet
(Bauman, 1992:210-211). Mitt arbete baseras huvudsakligen på sekundärt material,
inte på arkivstudier av originalkällor. Arbetet gör inget anspråk på fullständighet,
eftersom komparativa studier kan problematiseras ur flera olika kulturella perspek�
tiv. Min studie bör i första hand uppfattas som ett bidrag till en diskussion inom de
komparativa studierna, där Sverige och Chile analytiskt och metodologiskt kan tjäna
som fallstudier.



Några metodologiska och teoretiska överväganden
a) Metodologi
Att jämföra innebär, enligt Real Academia Española (1994:521, Band I), att fästa
uppmärksamhet på två eller flera objekt för att ta reda på hur dessa objekt är relatera�
de till varandra, eller att uppskatta skillnaderna eller likheterna dem emellan. Enligt
Nationalencyklopedins ordbok (1996:92, Band II) är begreppet jämföra att ”bedöma
något i förhållande till något annat för att hitta skillnader eller likheter”. Människan
har under historiens gång gjort olika jämförelser mellan imperier, nationer och per�
soner genom att använda sig av ett antal metaforer eller myter. Grekerna, till exempel
Herodotos, Platon och Aristoteles, gjorde en distinktion mellan hellener och barbarer. Kriterierna som låg till grund för att skilja de två folkslagen från varandra var
språkrelaterade, moraliska, politiska och tekniska (Touchard, 1981:54). Karl Marx
genomförde någonstans en jämförelse ur ett intellektuellt och ytligt perspektiv mel�
lan de största europeiska nationerna i början av 1850-talet. På detta sätt klassades
Frankrike som politiskt, Tyskland som filosofiskt och England som ekonomiskt.
Max Weber genomförde komparativa studier inom religionssociologin. Hans frå�
geställning var annorlunda än de föregåendes, nämligen huruvida den moderna väst�
världen var betydelsefull ur ett universellt perspektiv (Weber, 1990:7; Weber, 1996).
Weber urskuldade sig emellertid för några av de svårigheter som genomförandet av
dessa komparativa studier innebar, och han var således inte säker på att ha uppnått
sitt ideal i jämförelse med experterna: sinologer, egyptologer, semitologer eller indo�
loger (Weber, 1990:14). Anledningen till att han inte var nöjd med genomförandet
av studierna var att han i sin undersökning hade använt sig av översättningar och låtit
sig styras av dokumentära och litterära källor utan att själv ha kunnat bedöma deras
trovärdighet (Weber, 1990:14).
Inom sociologin är Émile Durkheims studie om självmord och Max Webers ovan
nämnda forskning om olika religioner klassiska exempel på komparativa forsknings�
studier (May, 2001:244-245). Dessa studier har inte fått stå oemotsagda. Kritiska syn�
punkter mot Webers verk har exempelvis formulerats av Werner Sombart, i böckerna
Der Bourgeois (1913/1998) och Luxus und kapitalismus (1913/1979). Alternativa hu�
vudorsaker till självmord, utan att direkt citera Durkheim, kan påträffas i Självmordet
som samhällsfenomen (2000:69-87) av Pitrim Sorokin, samt i Sigmund Freuds psyko�
analys, särskilt i hans diskussioner om Thanatos och Eros (Freud 1948:1089-1117,
Band I). Modern kritik till Durkheim finns bl.a. i Arne Jarricks bok Hamlets fråga
(2000:171).
Idag är komparativa studier vanligast inom de akademiska ämnena Historia och
Ekonomisk historia. Perry Anderson genomförde till exempel en komparativ stu�
die om den europeiska absolutistiska statens utveckling. Denna studie innefattade
de västeuropeiska länderna Spanien, Frankrike, England, Italien och Sverige. Dessa
länder ställde han sedan mot Preussen, Polen, Österrike, Ryssland och ”Islams hem”.
Anderson definierade dock inte några bestämda kriterier för jämförelsestudien, han


hänvisade enbart läsaren till sina två böcker Övergångar från antiken till feodalismen
(1980a) och Den absoluta statens utveckling (1980b). Hans jämförelse grundade sig
snarare på vad han kallade tre ”avvikelser” från den ortodoxa historieskrivningen.
Den första avvikelsen var framställningen av absolutismen som en äldre företeelse,
den andra var ett relativt systematiskt försök att ge en likvärdig och komplementär
behandling av Öst- och Västeuropa och den tredje en tidsmässig artikulering som
skiljer sig från historieskrivningens ortodoxa genre (Anderson, 1980b:9-12).
Efter denna kortfattade introduktion kan det konstateras att komparativa studier
mellan nationer vanligtvis är svåra att genomföra, i synnerhet om studierna inte
endast innebär en statistik baserad jämförelse mellan länderna. Statistik kan utan
tvekan ta fram betydelsefulla likheter eller olikheter mellan nationer, men kan även
dölja, medvetet eller omedvetet, fenomen som inte lätt kan urskiljas endast genom
en lek med siffror.
En jämförelse mellan Sverige och Chile kan vid första anblicken tyckas något
olämplig. Sverige var en mäktig absolutistisk stat och Chile var enbart en av många
kolonier till ett av de mäktigaste imperierna efter medeltidens slut. Kanske hade en
jämförelse mellan Spanien och Sverige varit mer lyckad, men tyvärr hade då nya
svårigheter tillkommit, medan vissa hade fallit bort. Sverige genomgick radikala för�
ändringar utan att först passera genom en övergångsperiod, till exempel övergången
från små ”stater” till upprättandet av en absolut stat under Gustav Vasas ledning
(Anderson, 1980b:184) samt den häftiga övergången från katolicismen till protes�
tantismen. Trots att jag är medveten om de olika svårigheterna anser jag att det både
är genomförbart och fruktbart att jämföra de två länderna, för att – delvis genom
kontrastverkan – kasta ljus över de framgångar och motgångar de två nationerna har
upplevt.
Det finns många olika tolkningsmöjligheter samt flera olika perspektiv som vore
möjliga att fördjupa sig i. Man skulle till exempel kunna ägna mycket tid åt att
analysera huruvida de båda länderna genomgick ett feodalt stadium eller enbart
passerade merkantilismen på vägen mot industrialism/det moderna samhället. Jag
kommer visserligen att nämna just den frågan, men det kommer inte att bli något
huvudtema. I stället kommer jag att operera på en mer övergripande nivå, med ett
antal jämförelser. Jag kan till exempel nämna att Anderson angående Sverige påstår
att böndernas deltagande i riksdagen var anmärkningsvärt passivt och att de inte
lade fram några egna lagförslag och att de dessutom svarade bifallande på kungens
alla förslag (Anderson, 1980b:193). Andersons kulturhistoriska avstånd från Sveriges
sätt att organisera samhället hindrar honom från att förstå det kollektiva tänkandet
i Sveriges kultur. Ett annat exempel kan vara att ingen av de två kulturerna, den
svenska eller den chilenska, har existerat inom ramen för ett feodalsamhälle, vilket
har skapat en del problem för vissa forskare. Lars Magnusson hävdar till exempel att
det har funnits en slags feodalism eller nyfeodalism i Sverige (Magnusson, 1997:89),
och Iréne Andersson Flygare påstår att det har funnits en svag feodalism i Sverige
(Andersson Flygare i Larsson et al., 1998:183). Perry Anderson själv skriver om en
påtaglig ofullständig feodalisering av jordbruksekonomins produktionsförhållanden
(Anderson, 1980b:189). I Sverige infördes, enligt Janken Myrdal, aldrig livegenskap


(Myrdal, 1999:15). I Chile har många forskare vidhållit att det har funnits feodala
samhällsrelationer i landet. Bland dessa kan nämnas Hernán Ramírez Necochea
(1956:49) och Julio Alemparte (1940:84-85). Dock motverkade flera historiska fak�
torer feodalismens uppkomst i Chile. De spanska erövrarna närde drömmar och
förhoppningar om att organisera sina ägor som herresäten, men det visade sig omöj�
ligt att etablera sådan kontroll över jorden och människorna (Góngora, 1970:8).
Mapucheindianerna var inte livegna, utan blev kungens undersåtar. Dessa indianer
anförtroddes erövrarna för en begränsad period på de storgods – encomienda – som
förärats de erövrare och kolonisatörer som utmärkt sig i monarkens tjänst och ansetts
värdiga att utföra de plikter som denna medförde (Véliz, 1984:60). Till dessa plikter
hörde åtminstone i teorin att tillvarata dessa indianers intressen.
Å andra sidan, kan jämförelser oavsiktligt ge upphov till vissa godtyckligheter, till
exempel att den ena nationens framsteg framhålls på bekostnad av den andras. Då
jag är medveten om denna svårighet ska jag i den mån det är möjligt försöka undvika
denna ideologiska fälla, utan att för den skull ge en alltför förvrängd bild av verklig�
heten. Den komparativa studien som avses genomföras i detta arbete utgår ifrån en
historisk rekonstruktion, vilket innebär att man inte kan berätta det som har hänt
som det var, utan bara som det är. Mitt arbete vilar inte på normativa påståenden.
Låt Georg W. F. Hegel hjälpa mig att förklara problemet med rekonstruktioner:
Men man tillskriver filosofins egna tankar, vilka spekulationen frambringar ur
sig själv utan hänsyn till det som är, och med dem går till historien, behandlar
den som ett material, inte låter den vara sådan som den är, utan inrättar den i
enlighet med tanken, konstruerar en historia a priori (Hegel, 1987:17).
För att kunna ge en utförlig beskrivning av såväl Sveriges som Chiles jordbrukshis�
toria krävs det att faktaurvalet görs med stor omsorg. Urvalet har i den mån det har
varit möjligt gjorts utan ideologiska fördomar. Denna komparativa studie grundar
sig, som nämnts ovan, inte på egna undersökningar, om med detta menas att man
utgår ifrån primära informationskällor. Den grundar sig istället på studier av sekun�
därt material. Till skillnad från Weber har det dock inte rört sig om översättningar,
utan litteraturen har lästs på originalspråken. Denna jämförelse grundar sig på olika
forskares studier, men går inte in i någon diskussion avseende dessa forskares poli�
tiska ideologier eller deras intellektuella auktoritet. Kriterierna som har använts i
valet bland en så stor mängd litteratur har varit hur väl underbyggd litteraturen varit
och hur pass relaterad den varit till ämnet. Dessa kriterier kan naturligtvis diskuteras.
All relevant litteratur för en jämförelse av detta slag har dock inte kunnat konsulteras,
men som Weber uttrycker det; människans arbetskapacitet har sina begränsningar
(Weber, 1990:15). Målet med detta arbete är endast att presentera de viktigaste jäm�
förelsevariablerna. Trots det faktum att ett flertal omständigheter och faktorer av
olika slag försvårar denna jämförelse, finns det även ett antal som underlättar genom�
förandet av studien. Det faktum att jag har bott i båda länderna under en lång tid
kan kanske vara skäl nog för att jämförelsen ska betraktas som väl underbyggd. Jag
har studerat, om icke fullständigt, de båda ländernas historia.


Jämförelsens tyngdpunkt vilar på jordbruket. Anledningen till att jag har valt
jordbruket är dels att det är min specialitet, dels att jag där har observerat några
intressanta företeelser som kan motivera en jämförelse mellan de båda nationerna.
För att bara nämna ett exempel; godsägarna i de bägge länderna agerade mer eller
mindre på samma sätt, medan böndernas agerande skilde sig helt och hållet. Av
denna anledning kommer arbetet huvudsakligen att vara inriktat på ”avstampsögon�
blicket”; det vill säga den tidpunkt då förutsättningarna för ett ekonomiskt avstamp
skapades och som behandlats teoretiskt i verk som Paul Rosenstein-Rodans Problems
of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe (1943), Walt W. Rostows
The Stages of Economic Growth (1960) eller Alexander Gerschenkrons Economic
Backwardness in Historical Perspective (1962). Gerschenkron visade t.ex. att bristen
på förutsättningar i ett avseende kan ersättas med institutionella lösningar, där staten
kan vara en central aktör (Naranjo, 1997).
Mitt val av historisk period för jämförelsen kan förklaras och motiveras på ett
antal olika sätt. Under denna period upprättades vad som skulle bli de viktigaste
grundpelarna i de bägge ländernas framtida utveckling. Utgångspunkten, år 1500,
innebar för Sveriges del att landet blev en nationalstat under ledning av Gustav Vasa
och för Chiles del bildandet av en kolonialstat som sedan skulle ligga till grund för
bildandet av en republikansk nationalstat. Slutdatumet, år 1800 (båda årtalen är gi�
vetvis ungefärliga), innebar för Sveriges del ett avstamp mot industrialiseringen och
för Chiles del ett bevarande av merkantilsystemet.
Vad skulle i allmänna termer kunna klassas som likheter respektive skillnader mel�
lan Sverige och Chile? Likheterna och skillnaderna skulle kunna sammanfattas på
följande sätt. Dessa punkter har samtidigt varit de kriterier som har använts i genom�
förandet av studien.
Likheter
�. Ingen av nationerna har haft ett feodalt samhällssystem.
�. Det fanns aldrig någon samhällsklass som kunde utmana kungamakten.
3. De svenska storgodsägarna och de chilenska ”encomenderos” hade samma inställ�
ning till jordbruket.
�. En viss osäkerhet vad det gäller innehavet av jordäganderätten.
�. Svårigheter att sätta igång en industrialiseringsprocess.
6. Svårigheter vad gällde utvecklingen av en särskild borgarklass.
�. Det avskilda läget (om ock i varierande grad) såväl geografiskt som geopolitiskt.
Skillnader
�. Den svenska ekonomin var öppnare än den chilenska.
�. De chilenska godsägarna var aldrig lika mäktiga som de svenska.


3. Kyrkans roll var olika i de båda länderna.
�. I Chile fanns ingen välorganiserad bondeklass som i Sverige.
�. I Sverige ägde många bönder en jordlott.
6. De chilenska bönderna var aldrig representerade i parlamentet.
�. Motsättningarna mellan de två huvudklasserna i samhället var mer oklara i
Chile.
Specialisterna blir säkert förnärmade över denna typ av jämförelse och klassar den
säkerligen som alltför essäistisk och dilettantisk, men som Weber uttrycker det, då de
inte själva har gjort det känner jag mig tvungen att kasta mig in i denna svåra uppgift
(Weber, 1990). Dessutom är det tänkt att detta arbete ska överträffas av framtida
arbeten, avsikten med arbetet är enbart att introducera ämnet. Till viss del är det
mycket snarlikt en essä, med de fördelar och begränsningar detta innebär. Det är en�
dast det övergripande perspektivet som är intressant, vilket betyder de övergripande
dragen i den svenska och chilenska jordbrukshistorien.

b) Teori: Institutionella ramverk
Institutionell analys är intressant inom samhällsvetenskap eftersom institutionerna
tillhandahåller ett ramverk för det politiska och socioekonomiska livet i ett givet
land, vilka är förkroppsligade i en rättsstat, demokrati, parlament, marknadseko�
nomi etc. Institutionerna är både kulturella och historiska produkter. Det brukar sä�
gas att kulturella artefakter gestaltar landets mentalitet. I Louis Bonapartes adertonde
Brumaire uttryckte Marx explicit de första grunderna för en institutionell analys,
exempelvis när Marx ansåg att:
Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnan�
de, inte under omständigheter som de själva valt utan under omständigheter,
som är omedelbart för handen givna och redan existerande. Traditionen från
alla döda släktled trycker som en mara på de levandes hjärna (Marx, 1981a:1112).
Marx gav dessutom på flera sätt uttryck för den institutionella konflikten inom de
olika produktionssätten. Han framhävde den rådande motsättningen mellan pro�
duktionskrafternas utveckling och ägandeförhållandena, och följaktligen ansåg han
att lösningen på konflikten skulle leda till framväxten av en ny institutionell ordning.
I detta hänseende är det institutionella ramverket – i form av samhälleliga spelregler,
normer och skrivna eller oskrivna lagar – viktigt för ländernas utveckling och tillväxt.
Douglass C. North anser till exempel att:
Institutionerna minskar osäkerheten genom att ge struktur åt vardagslivet. De
utgör en vägledning för samspelet människor emellan så att vi vet (eller lätt kan


lära oss) hur vi ska bära oss åt när vi vill hälsa på våra vänner på gatan, köra bil,
köpa apelsiner, låna pengar, bilda en firma, begrava våra döda eller vad det nu
kan vara. Vi skulle snart lägga märke till att institutionerna skiljer sig åt om vi
skulle utföra samma transaktioner i ett annat land – till exempel Bangladesh.
Med ekonomernas jargong säger man att institutionerna anger och begränsar
antalet val för individen (North, 1997:17).
Staten har varit och är en av nyckelinstitutionerna och dess betydelse har ökat och
ökar under samhällets utveckling och tillväxt (Naranjo, 1997). Staten har stått och
står för stabilitet och långsiktiga perspektiv i ett samhälle under socioekonomiska för�
ändringar. Äganderätten har varit och är en annan fundamental institution. Tydliga
regler för äganderätter brukar stimulera till investeringar som ökar avkastning av
egendom. För industrialiseringens tidiga förlopp har samspelet mellan jordbrukets
utveckling och industrin varit av oerhört betydelse. Koncentration av egendomen till
en minoritet har regelbundet visat sig vara ett hinder för ett sådant samspel (Naranjo,
1997).
Samhällsinstitutionernas fortlevnad är i grund och botten beroende av det styrke�
förhållande som finns i samhället och den reaktion som en förändring av institutio�
nerna ger upphov till. Vid vissa tidpunkter i historien kan vissa institutioner ha hin�
drat en fortsatt materiell tillväxt och utveckling, till exempel egendomsförhållandena
på landsbygden. Enligt North skulle det finnas två slags institutionella förändringar
– kontinuerliga och diskontinuerliga. Den förra åstadkoms genom politisk konsen�
sus, och den senare följdes av krig, revolutioner, erövringar och naturkatastrofer och
medför en radikal förändring av de formella reglerna (North, 1997:136-137), det
vill säga kontrakt och politiska, juridiska och ekonomiska regler (North, 1997:79).
Statskupperna brukar i alla avseenden förändra de formella spelreglerna (Naranjo,
1997). Norths teori förutsätter att ”ineffektiva institutioner med tiden kommer att
försvinna och att de effektiva kommer att överleva” (North, 1997:142). Mycket av
vad som följer i den här artikeln behandlar just spänningsfältet mellan effektiva och
ineffektiva institutioner.

Materiella och immateriella förutsättningar
Den återkommande frågan om huruvida den materiella basen är avgörande för en
nations utveckling, får åtminstone delvis sitt svar när man ser på vissa grundläggande
förhållanden i de två länderna. Gustav II Adolfs Sverige hade säkerligen varit annor�
lunda utan järn- och kopparhanteringen. Chile hade, utan jordbruksproduktion mot
koloniala marknader på 1600-talet, särskilt vad gäller spannmålsproduktionen, också
varit annorlunda. Även om ovanstående exempel haft stor betydelse, har dock andra
faktorer spelat in; faktorer som måhända varit mer avgörande än de rent materiella
eller geografiska. Georg W. F. Hegel ansåg, i enlighet med idén om folkandan, att


de materiella förhållandena inte var avgörande för de olika folkens karaktär. Enligt
honom var det religionen, vetenskapen och konsten som utgjorde de grundläggande
faktorerna för en nations eller en folkandas utveckling (Hegel, 1982:69). Weber fö�
respråkade en liknande idé när han utforskade religionernas betydelse för kapitalis�
mens utveckling och klassernas utformning (Weber, 1990; Weber, 1996). Weber
upptäckte samtidigt en rad andra avgörande faktorer i Västvärlden; till dessa hör en
systematisk världsåskådning och vad Weber betecknade som den äkta vetenskapen,
det vill säga en vetenskap som baseras på kunskap och observation, som har matema�
tisk grund och kännetecknas av experimentell metod och – återigen – systematiska
tankeformer (Weber, 1990:7). Detta innebär inte att det på andra kontinenter eller i
andra länder inte har skett en filosofisk och vetenskaplig utveckling, utan snarare att
det i dessa länder inte har uppnåtts en tillräcklig systematisering, rationalisering och
artikulering inom filosofi, teknik och forskning.
De två länder som analyseras i detta arbete visar att både de materiella och de im�
materiella förutsättningarna har spelat en viktig roll för deras ekonomisk-historiska
utveckling. Chiles ekonomiska utveckling hade antagligen varit annorlunda under
protestantismens rationella etik, och om landet geografiskt befunnit sig närmare de
västerländska handelscentrerna. Sverige, å andra sidan, hade inte utvecklats på sam�
ma sätt under katolicismens ekonomiska principer, särskilt inte under skolastikens
ekonomiska doktrin,67 och om Sverige hade legat i ett perifert område.
Det sägas ofta att de mest ”underutvecklade” regionernas utveckling kastar ljus
över de mest ”utvecklade” regionerna och att de vanligtvis för upp nya problem till
ytan (Anderson, 1980b:9). Det skulle emellertid även gå att hävda det motsatta och
påstå att de mest utvecklade samhällena tar fram de underutvecklade samhällenas
baksidor.
Man kan anföra Marx och upprepa med honom:
Det borgerliga samhället är den mest utvecklade och mångsidiga produktions�
organisationen i historien. Förståelsen av dess struktur innebär därför samti�
digt insikt i strukturen och produktionsförhållandena i alla fallna samhälls�
former – samhällsformer, av vilkas rester och element det borgerliga samhället
byggts upp. […] Den borgerliga ekonomin ger alltså nyckeln till den antika
etc. (Marx, 1975:39).
Historiens utveckling pendlar ofta mellan att dölja och att göra nya upptäckter.
Medan Karl Marx avslöjade kapitalismens inre ekonomiska processer, dolde Adam
Smith analytiskt kapitalismens inre dynamik. Han talade om den osynliga handen
som styr allt till det bästa. Även Marx har oavsiktligt bidragit till att dölja ett ekono�
miskt fenomen. Den latinamerikanska historien har vanligtvis beskrivits med den
litterära metaforen Latinamerikas öppna ådror (Galeano, 1992). På den latinameri�
kanska kontinenten har en idé odlats som slagit rot hos vissa poeter, författare, politi�
ker och forskare, nämligen att den europeiska civilisationens rikedom och utveckling
67 Det bör nämnas att den katolske kungen Sigismund var nära att genomföra ett paradigmskifte i
Sverige, när han år 1604 ville återta makten (Anderson, 1980b:186-189).



grundas på den latinamerikanska kontinentens ruiner. Enligt Ruy Mauro Marini bi�
drog Latinamerikas rikedom till det europeiska manufaktursystemet och banade väg
för storindustrin (Marini, 1977:17). Dessa fakta, omständigheter och litterära bilder,
vilka ofta visar en del av sanningen, döljer samtidigt Latinamerikas verkliga historia.
Marx har som sagts utan avsikt bidragit till att upprätthålla denna uppfattning. I
kapitlet Den så kallade ursprungliga ackumulationen i Kapitalet berättade han att:
Upptäckten av guld- och silverfyndigheter i Amerika, utrotningen och försla�
vandet av den infödda befolkningen, som levande begravdes i gruvorna, den
begynnande erövringen och utplundringen av Ostindien, Afrikas förvandling
till en jaktmark för handel med negerslavar – allt detta kan betecknas som
den kapitalistiska produktionsprocessens morgonrodnad. Dessa idylliska till�
dragelser utgör en väsentlig del av den ursprungliga ackumulationen (Marx,
1981b:660, Band I).
Men i Marx egen framställning var Latinamerikas bidrag till den ursprungliga acku�
mulationen underordnad den interna europeiska ackumulationsprocessen. Denna
process konkretiserades genom att lantbefolkningen fördrevs från gård och grund, la�
gar stiftades för att hålla arbetslönerna nere, en våldsam expropriation av det katolska
kyrkogodset, det kapitalistiska arrendesystemets uppkomst, etc. (Marx, 1981b:628636). I Manifestet hade Marx och Engels sagt att:
Storindustrin har skapat den världsmarknad, som upptäckten av Amerika för�
beredde. Världsmarknaden har gett handeln, sjöfarten och landskommunika�
tionerna en omätlig utveckling (Marx & Engels, 1973:28).
Den Nya världen bidrog utan tvekan i hög grad till det kapitalistiska världssystemets
expansion och reproduktion, liksom till Spaniens storhetstid. Men från och med
1600-talet blev Spaniens inkomster från Nederländerna mer betydelsefulla och var i
vissa fall tio gånger större än de inkomster som utvanns ur andra källor, inklusive det
som fraktades från den Nya världen (North & Thomas, 1997:167).
Under den studerade perioden gjorde den immateriella utvecklingen större fram�
steg i Sverige än i Chile. Sverige stötte dock på några svårigheter som hindrade en
ännu starkare utveckling. John Lockes idéer nådde Sverige 1726 och delar av Two
Treatises of Government översattes i – Oförgripeliga tankar om werldslig regerings rätt
ursprung, gränttsor och ändamål (Norberg, 1998:21). En av de många svårigheterna
kan ha varit de auktoritära regimerna i landet. Här kan man återigen nämna Hegel
som betonar betydelsen av en nations spirituella utveckling och ser frihet som en
förutsättning för att den ska kunna utvecklas (Hegel, 1987). Den intellektuella verk�
samheten i Chile mellan 1500- och 1800-talen var begränsad och var huvudsakli�
gen koncentrerad till krönikor, poesi och kompendier (Solar, 1945). Verksamheten
bedrevs, med undantag för Pedro de Valdivia; Alonso de Ercilla; Pedro de Oña och
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñáns arbete, nästan uteslutande av jesuiterna. Vi
bör dock inte glömma att jesuiterna utvisades från det spanska imperiet år 1767,
vilket innebar decennier av ”intellektuell ensamhet” i kolonierna.


Medan man i Sverige och i Chile diskuterade, på såväl bred basis som på ett mer
sporadiskt sätt, hur man skulle ta sig ur de prekära omständigheterna som hindrade
utvecklingen, skrev Adam Smith i England Wealth of Nations (1776). Enligt Smith
var en avreglering av handelssystemet, frihandel och tillgång på företagsamma per�
soner mer än tillräckligt för att skapa de optimala förutsättningar som kunde ge
upphov till rikedom i ett land. Innan Smith började sprida sina idéer hade emellertid
Anders Chydenius börjat sprida liberala idéer i Sverige, om än inte lika väl under�
byggda och systematiska som Smiths. Chydenius förespråkade också frihandel och
att bönderna skulle ha rätt att sälja sina produkter i vilken hamn som helst (Norberg,
1998:19). Dock var merkantilismen starkt förankrad i den svenska statens mentalitet
(Magnusson, 1997:248-249). Det var också då den svenska staten under 1600- och
1700-talen inrättade manufakturer (Magnusson, 1997:253). Vid denna tidpunkt
fanns det ingen som ledde den ekonomiska liberala debatten i Chile. Man skulle
kunna nämna Juan José de Santa Cruz och hans Nyheter angående det chilenska riket
år 1791, trots att hans inflytande var obetydligt inom alla områden. Han ansåg att
man borde upprätta handel med alla länder, i synnerhet när handeln var helt bero�
ende av Spanien (Naranjo, 1997:352). År 1796 återupptog Manuel de Salas denna
ekonomiska debatt, och krävde bland annat några begynnande liberala åtgärder; fri�
handel bland de spanska provinserna, stöd för industrins utveckling samt subsidier
för export (de Salas, 1910:193-199, Band I).

Forskares resor i Sverige och Chile
År 1799 besökte den engelske prästen och ekonomen Thomas Robert Malthus
(1766-1834) Sverige. Syftet med besöket var att samla in material för att vidareut�
veckla sin tes avseende sambandet mellan befolkningsmängd och tillgång på jord.
Intrycket han fick av besöket var att landet präglades av en enorm fattigdom som
var utbredd över hela riket (Magnusson, 1997:9). Om Malthus vid samma tidpunkt
hade besökt Chile skulle han säkert ha fått ett liknande intryck. Han kunde även ha
fått andra föreställningar om länderna, som kanske hade varit avgörande för hans
egen teoris framtid och för de två nationernas ekonomiska utveckling.
År 1830 besökte en annan forskare Chile, den franske botanikern och zoologen
Claude Gay (1800-1873). Hans besök var av en annan karaktär. Han var inte intres�
serad av att bevisa eller vidareutveckla någon teori, utan han avsåg istället att på ett
vetenskapligt sätt och i vetenskapens intresse utforska en avlägsen och okänd nation.
Gays arbete var begränsat till att studera Chiles flora och fauna, vilket han gjorde
genom att använda sig av Carl von Linnés klassificeringsmetod och genom att utgå
ifrån landets geografi, geologi, klimat och demografi. I Gays uppdrag ingick också
att förse den chilenska staten med statistik avseende landets produktion, handel och
demografi. Tack vare hans undersökningar kände Chiles styrande till de materiella
förhållandena i landet under den senare delen av 1800-talet.


Enligt Malthus klassiska teori så resulterar en ökad befolkning i bristande tillgång
till jord, vilket i sin tur leder till fattigdom, svält och brist på utveckling. Jag hävdar
att den modellen inte är applicerbar vare sig på Sverige eller Chile, snarare tvärt�
om. Speciellt vad gäller Sverige så anser jag att förhållandena bättre överensstämmer
med Ester Boserups modell, enligt vilken befolkningstillväxten stimulerar arbets�
fördelningen, kommunikationerna, utbildningen samt de tekniska innovationerna
(Boserup, 1970:118; Magnusson, 1997:211). Således är det inte befolkningsmängden
som har orsakat fattigdomen i de två länderna, utan snarare de sociala och ekonomis�
ka förhållandena. Under den studerade perioden var Chiles folkmängd ännu mindre
än Sveriges, men var ändå ett land med utbredd misär (de Salas, 1910:153-157,
Band I). Sveriges befolkning var ca 3,5 miljoner på 1800-talet (Eklund, 2007:381),
däremot hade Chile knappt 1 miljon invånare (Hurtado, 1966:49). Chile har dock
aldrig drabbats av sådan svält som den som rådde i Sverige på 1860-talet (Magnusson
1997:11). Då som nu är det ett annat förhållande som råder i svältdrabbade länder,
hävdar Amartya Sen, nämligen ett samband mellan auktoritära regimer och svält
(Sen i Drèze et al., 1997:50-66). Enligt Sen ger avsaknad av politiska rättigheter
och yttrandefrihet upphov till katastrofer av detta slag. Samtidigt innebär interna
och externa krig eller konflikter att stora resurser tas i anspråk för detta, snarare än
att investeras produktivt i till exempel infrastruktur. Dessa förhållanden rådde delvis
i de bägge länderna under den studerade perioden (Anderson, 1980b; Véliz, 1984;
Norberg, 1998).
Försök att ta sig ur fattigdomen har gjorts på olika sätt och vid olika tidpunkter
i de bägge länderna. I Sverige startades till exempel en debatt på 1700-talet om
vilka förutsättningar som krävdes för att skapa rikedom i ett land. En ökning av
befolkningen sågs då som en grundläggande förutsättning för att öka landets rike�
dom. En större befolkningsmängd antogs bidra till en ökad förädling av råvaror och
därigenom en mer dynamisk produktions- och konsumtionsprocess, vilket skulle
driva fram nya initiativ, odlingar och näringar (Melin et al., 1997:141; Magnusson,
1997:250-251). I Chile har viljan att komma ur fattigdomen varierat mer och den
har vanligtvis inte varit så stark att den har gett upphov till ett kollektivt tänkande.
Inte förrän Sverige började skörda frukterna av uppbyggnaden av välfärdssamhället
fann Chile nya lösningar som skulle få igång landets utveckling. Historiskt sett har
två ekonomiska paradigm konkurrerat i Chiles och Sveriges moderna historia: mer�
kantilismen och liberalismen (Naranjo, 1997; Norberg, 1998).

En kort historisk överblick
Mellan år 1250 och 1319 fick Sverige en statsapparat liknande den som staterna på
kontinenten hade (Melin et al. 1997:45). Vidare, under 1500-talet upprättades en
nationalstat i Sverige. Den svenska kronan integrerade inte bara svenskar ekono�
miskt och demografiskt utan även samer, finnar och ester (Larsson & Österberg i


Behre et al., 2003:14). Dessutom har Sverige varit och är fortfarande ett kungarike,
medan Chile endast var en koloni, en provins. Detta trots att kolonin förklarades
vara ett ”reyno” – ett kungarike – när tronföljaren av Spanien, Filip, enligt ett avtal
var tvungen att gifta sig med tronarvingen till det engelska riket, Maria. Följden blev
att Filip utnämndes till kung av Chile på 1550-talet (Fernández, 1996:61).

Krigets påverkan i de två länderna
Krig var en återkommande faktor i de bägge ländernas historia under den studerade
perioden.
I Chile utspelades enbart ett lokalt krig, nämligen Arauca-kriget, mellan span�
jorer och mapucheindianer. Det brukar därför sägas att Chile var ”ett krigsland”
(Góngora, 1990:29), eftersom mapucheindianerna under 343 år bekämpade den
spanska invasionen, och tvingade Spanien att upprätta en fast organiserad armé i lan�
det år 1601 (de Ramón & Larraín, 1982:58). Följden av detta var att storgodsägarna
inte längre var tvungna att delta i krig, vilket innebar att de kunde ägna sig åt att
odla sina storgods – haciendor (Eyzaguirre, 1989:23). Chile lyckades aldrig bli någon
militär stormakt i regionen, även om landet var en ”relativ” stormakt gentemot ma�
pucheindianerna.68
Sverige var en militär stormakt mellan 1611-1721, då de svenska krigshärarna
drog fram över kontinentens slagfält. Detta innebar att Sverige under 1600-talet
spelade en mer aktiv och dominerande roll i ”Europas liv än någonsin vare sig förr
eller senare” (Larsson & Österberg i Behre et al., 2003:74). Viktigt att påpeka är att
andra länder såsom England lyckades mellan år 1559 och 1610 behålla freden inom
landet under en period som präglades av oro på kontinenten framför allt på grund
av religions- och bondekrigen. Sociala oroligheter var då frekventa på kontinenten,
t.ex. fronderna i Frankrike, katalanska revolter i Spanien och bondekrig i Böhmen
och Ukraina (Larsson & Österberg i Behre et al., 2003:75). England saknade dess�
utom en organiserad nationell armé. Dessa omständigheter förklarar delvis landets
industriella framgång (Wallerstein, 1979:332). Varken i Sverige eller i Chile förekom
något religionskrig, men Sverige deltog däremot i många krig utanför landets grän�
ser, till exempel i Trettioåriga kriget. Den organiserade svenska armén bildades 1634,
vilket gjordes genom att soldater och officerare tilldelades en bit mark som de skulle
livnära sig på (Florén et al., 1997:60). Gustav Vasa hade emellertid bildat en armé
redan år 1540 då allmän värnplikt infördes i Sverige (Anderson, 1980b:194).
68 Den stora ojämlikheten, militärt och på andra sätt, har inneburit att mapuchekulturen inte blivit
något betydande inslag i landets majoritetskultur. Det har dock uppstått en hybrid med drag av
båda kulturerna, en hybrid som enligt Carlos Keller symboliseras av huason, småbonden – Chiles
motsvarighet till den argentinska gauchon – som varken tillhör mapuchekulturen eller den spanska
kulturen (Keller, 1956:83). Det kolonialspanska och kreolska folket började till exempel konsumera
potatis, majs, bönor, pumpa, peppar, tobak, cherimoya, papaya, avokado etc., som var typiska
mapucheindianska jordbruksprodukter (Keller, 1956:81).



Finansieringen av krigen gjordes på olika sätt i de två länderna. De vanligaste åt�
gärderna som tillämpades var ökat skattetryck, reducerat penningvärde, utförsäljning
av statens egendomar samt reduktioner, vilket innebar att staten återtog de egendo�
mar de tidigare hade donerat till adeln. Ytterligare en åtgärd var ökad upplåning. I
Sverige tillämpades alla de nämnda åtgärderna för att finansiera krigen. Den första
beskattningen av de svenska bönderna hade införts redan under den senare delen av
1200-talet (Melin et al., 1997:46). Förändringarna inom krigsföringen fritog dem
dock från plikten att delta i krig. Det var endast de rika bönderna som ägde hästar
och vapen som var tvungna att delta i krig, men de blev därmed också befriade från
skatteplikten. Kyrkan var inte heller tvungen att betala skatt, vilket innebar att det
framför allt var bönderna, såväl de som ägde sin egen mark som de som arrende�
rade den, som fick stå för notan vad det gällde finansieringen av den svenska staten
(Melin et al., 1997:47). Detta ändrades av Gustav Vasa, som använde olika metoder
för att finansiera statens utgifter och krigskostnader; bland annat konfiskerade han
den katolska kyrkans marker, vilket gav upphov till en rad uppror runt om i Sverige,
till exempel Dalaupproret mellan åren 1524-1533 och Dackefejden i Småland 1529
etc. (Melin et al., 1997:86). Två stora reduktioner genomfördes i Sverige; den s.k.
fjärdepartsreduktionen år 1655 samt Karl XI:s stora reduktion 1680 (Magnusson,
1997:80; Myrdal, 1999:338-339). Mer om dessa reduktioner och deras följder för
jordbruket återupptas senare.
I Chile var det däremot det spanska kungadömet som externt finansierade kriget
genom Real Situado – ett bidrag från den spanska monarkin som skulle finansiera
den militära verksamheten och sedan även den administrativa, liksom lönerna till
högre tjänstemän såsom överbefälhavare, domare med flera (Góngora, 1971:40; de
Ramón & Larraín, 1982:163-165).

Jordbrukets utveckling
Några markanta skillnader mellan Sverige och Chile historiskt sett är olikheterna
vad det gäller jordens besittning samt sättet att bruka jorden. De materiella förut�
sättningarna tvingade Sverige att gradvis mellan 1200- och 1700-talen införa nya
odlingsmetoder med inslag av växelbruk och en intensivare bearbetning av jorden
med hjälp av plog, harv och vält. Två till tre olika odlingar ingick i trädessystemet
och av dessa låg alltid en i träda (Myrdal, 1999:62-63; Magnusson, 1997:55). Vindoch vattenkvarnar var också relativt vanliga i Sverige. Olaus Magnus hänvisade till
dessa i sin bok Historia om de nordiska folken (1555) (Magnusson, 1997:57). Under
1400-talet genomgick det svenska jordbruket en rad förändringar. Bland dessa kan
särskilt nämnas befolkningsökningen men även produktionsökningen som skedde
samtidigt. Befolknings- och produktionsökningen hade sin grund i en rad tekniska
innovationer, bland annat utvecklingen av den järnskodda spaden som förbättrade
dräneringen av jorden, vilket därmed innebar att ett större antal marker kunde upp�


odlas (Melin et al., 1997:58; Myrdal, 1999:43-50 ). Från 1500-talets början hade
plogen blivit ett alltmer vanligt redskap, speciellt bland bönderna i Västergötland,
Östergötland, Dalarna och i norra Sverige. Med hjälp av plogen kunde man plöja
djupare ner i jorden. Även krattan med järnpinnar började bli vanlig från 1500-talet
(Kritz i Larsson et al. (red.), 1998:145). Mellan 1500- och 1800-talen pågick sålunda
en långsam men beständig förnyelseprocess inom jordbruket då ny jordbrukstekno�
logi infördes. Utvecklingen ledde dock inte till att jordens avkastning förbättrades
nämnvärt (Magnusson, 1997:48). Mellan 1600- och 1720-talen berodde produktio�
nens tillväxt inte främst på förbättrade metoder utan snarare på nyodling (Heckscher,
1976:133). Den svenska jordens avkastningsgrad var fortfarande låg mellan 1760och 1800-talen (Magnusson, 1997:50).
I fallet Chile verkar det som att erövrarna hanterade jordbesittningarna på ett
oorganiserat sätt, och utan att man bekymrade sig i någon större grad om hur de
bäst kunde utnyttjas. Denna försumlighet berodde delvis på det som Carlos Keller
pekade på:
Livsmedelsproblemet fick praktiskt taget en idealisk lösning: det fanns ett så�
dant överflöd [...] att jordbruksprodukterna inte kostade någonting. Under
hela den spanska perioden kunde man resa runt i Chile utan att dra på sig
några utgifter (Keller, 1956:81-82).
Trots dessa fördelaktiga omständigheter blev storgodsägarna tvungna att ägna sig åt
jordbruk när guldfyndigheterna tagit slut. Arbetsredskapen som användes på egen�
domarna var emellertid föråldrade. Ett av de viktigaste redskapen var ”plogen” som
var en kraftig stubbe som var försedd med en lätt böjd gren och som ibland var täckt av
en enkel metallplatta (Gay, 1973:218). I stället för plogen användes på ön Chiloé
en lång spetsig påle som man förde ned i jorden med hjälp av kroppstyngden. I
hålen som bildades planterade man sedan frön. Övriga redskap var i samma grad
föråldrade. Krattan bestod av ett par spetsiga grenar som tyngdes ned med hjälp av
några stenar och skäran bestod av en halvcirkelformad, på insidan vass, järnbit och
ett handtag av trä (Gay, 1973:221). På 1850-talet användes fortfarande träplogar, i
bästa fall järnskodda, med vilka man bara kunde plöja jordens översta lager. Frånvaro
av redskapens utveckling berodde på jordbrukets sociala struktur. Å ena sidan hade
storgodsägarna en total avsaknad av intresse för innovativa lösningar eller teknolo�
gisk utveckling. Å andra sidan innebar böndernas exploatering att dessa inte hade
något intresse av att utveckla plöjningsredskapen; en utveckling som i så fall enbart
hade gynnat deras förtryckare.
Vid 1500-talets början var hälften av Sveriges jordbruksmark fortfarande i de själv�
ständiga småböndernas besittning (Heckscher, 1976:34-37; Anderson, 1980b:189).
Den andra hälften av den odlade jorden ägdes av ”det kungligt-kyrkligt-adliga kom�
plexet” (Anderson, 1980b:189). Kronans mark brukades av bönder och adelns mark
av arrendebönder. De sistnämnda var juridiskt sett aldrig bundna av någon livegen�
skap (Anderson, 1980b:189-190; Rojas, 1996:18). Bland bönderna var det ingen
som var befriad från skatteplikten (Florén et al., 1997:45). Med hjälp av icke-ekono�


miska påtryckningsmetoder kunde man emellertid uppnå en bättre avkastning och
en större arbetsinsats från dem (Ågren i Larsson et al., 1998:278). Dessa metoder in�
kluderade böter, konfiskationer, extra skatter och reduktioner (Larsson & Österberg
i Behre et al., 2003:41-43). Skatt betalades huvudsakligen in natura (Melin et al.,
1997:118).
I Chile tvingades de ”pacificerade” indianerna arbeta på storgodsen.69 År 1561
preciserades denna skyldighet genom den så kallade Tasa de Santillán, till att gälla
de indianer som var mellan 18 och 50 år (Naranjo, 1997:109). Man införde även
ett system med skiftarbete på storgodsen. År 1635 fick indianerna möjlighet att välja
mellan att betala skatt i pengar, in natura, eller genom arbete. Skatten var tio pe�
sos per år, vilket motsvarade fyrtio arbetsdagar (Keller, 1956:86). 1575 exporterades
för första gången vete till Peru. När den regionala marknaden blev mer dynamisk
omvandlades och intensifierades bruket av jorden och en ny juridisk form för mark
exploatering uppstod: arrendena. Intensifieringen av vetehandeln skapade två slags
arrendatorer. Å ena sidan fanns de rika storgodsägarna och affärsmännen som arren�
derade storgodsen för att odla vete och vindruvor för vinframställning. Å andra sidan
fanns den fattiga befolkningen, framför allt spanjorer som kommit på 1700-talet
och mestiser, som arrenderade jordlotter inom storgodsen. Den förra arrendeformen
frambringade i vissa fall nya markägare och den senare formen gav upphov till en
klass av arrendatorer (Borde & Góngora, 1956:75-76, Band I; Bengoa, 1988:57-61,
Band I). Arrendatorklassens utveckling var långsam och sträckte sig genom århund�
raden. Genom skuldsättning förvandlades dessa arrendatorer från fria småbönder till
närmast livegna – dock inte i feodal bemärkelse – en beroendeform som brukar kall
as inquilinaje-institutionen. Jordbrukaren – inquilino – arrenderade jordbruksmark.
Den ursprungliga betydelsen av inquilino är en bonde som besitter en jordlott som
han inte äger (Góngora, 1974:84). De chilenska bönderna har sitt ursprung i inquilinaje-institutionen. Till en början var det främst bönderna, inquilinos, och småbön�
derna som odlade vete, och veteodling betraktades vid denna tid som plebejisk. För
storgodsägarna på sina egendomar, haciendorna, estanciorna, latifundierna och fundierna, d.v.s. aristokratin i den chilenska samhällshierarkin, var det länge enbart en
aktivitet som ansågs värdig, nämligen boskapsskötsel (Keller, 1956:94). Det var först
när exporten av vete till Peru i slutet av 1600-talet ökade som denna ekonomiskt
och kulturellt betingade fördom avseende veteodling försvann. Därefter bedrev de
chilenska storgodsägarna olika slags ekonomiska aktiviteter som till exempel mine�
ralutvinning, hantverk och lantbruk, förutom den traditionella och prestigefyllda
boskapsskötseln.

69 Enligt det spanska rättssystemet kunde inte mestiserna arbeta på storgodsen, då de var av spansk
härkomst (Keller, 1956:86).



Kristendomens inflytande
Omvändelsen av folket till kristendomen genomdrevs på helt olika sätt i Sverige
och i Latinamerika. Vikingarnas framfart över Europa ledde i början av 800-talet
till att frankerrikets kung sände missionärer till norra Europa i ett försök att kristna
dessa hedningar. Det man främst ville uppnå var emellertid att göra dem civiliserade
och att få dem att upphöra med sina härjningar längs Europas kuster (Melin et al.,
1997:28). Det var sedan engelsmän och tyskar som avslutade omvändelsen av nord�
borna till kristendomen. Kristendomen infördes under 1000-talet i Sverige, men
även därefter förekom hedniska motrörelser, i synnerhet i Uppsala där den gamla
religionens säte fanns (Uppsalatemplet) (Melin et al., 1997:43).
Nya testamentet började översättas till svenska år 1526 och låg färdigt 1541 (Melin
et al., 1997:77; Larsson & Österberg i Behre et al., 2003:40). År 1527 förlorade den
katolska kyrkan all sin makt i Sverige. Vid riksdagen i Västerås övergick kyrkan till
att bli en del av staten, vilket innebar att dess rikedomar konfiskerades av Gustav
Vasa. Olaus Petri och Laurentius Andreae införde det lutherska evangeliet i Sverige
efter denna riksdag och kungen blev den svenska kyrkans överhuvud (Melin et al.,
1997:75; Larsson & Österberg i Behre et al., 2003:63-64). Efter översättningen till
svenska spelade såväl Bibeln som andra religiösa skrifter en central roll i folkets bild�
ning. Enligt kyrkolagen från år 1686 kontrollerade kyrkan läskunnigheten och note�
rade den i husförhörslängder (Melin et al., 1997:183).
Det verkar dock inte som om övergången från katolicismen till protestantismen
hade någon direkt betydelse för Sveriges ekonomi, även om Gustav Vasas reforma�
tionsverk hade ett ekonomiskt syfte och ”inriktat sig på kyrkans jordegendomar”
(Larsson & Österberg i Behre et al., 2003:63). Det finns inget som tyder på att
den nya ideologin innebar att en ny företagaretik eller protestantisk etik à la Weber
uppstod. Protestantismen hade emellertid en stor inverkan på utbildningen av det
svenska folket. Ett tecken på protestantismens begränsade inverkan inom den eko�
nomiska sektorn är införandet av religionsfriheten år 1781 i Sverige. Syftet med
införandet av religionsfriheten var inte att tillåta folket att tillämpa vilken religion de
ville utan att få fram specialiserad arbetskraft och företagare, vilket var svårt att finna
bland lutheranerna (Melin et al., 1997:147).
Att införandet av evangeliet i Latinamerika, och speciellt i Chile, genomfördes på
ett mycket brutalt sätt är allmänt känt. Det sätt på vilket kristendomen infördes var
helt annorlunda i Sverige respektive Chile; i det ena landet användes en övertalnings�
taktik och i det andra en påtvingningstaktik. I Chile införde erövrarna en enhetlig
och likformig religion, och det var det spanska kungahuset och inte Vatikanen som
styrde de frågor som rörde katolicismen i Chile. Bibeln hade översatts till spanska
redan år 1280, men det var den s.k. alfonsiska bibeln, en av kyrkans icke accepterade
översättning, och gudstjänster hölls även framgent på latin.70 Viktigt att notera är
att det inom kyrkan aldrig framträdde någon slags heretiker i Chile, det vill säga
att några dissidenter aldrig uppstod. Katolicismen överförde till Chile ett filosofiskt
70 Den första officiella versionen på spanska kom år 1967; sedan dess har mässor hållits på spanska.



system eller en doktrin, skolastiken, vars karaktäristiska drag var traditionalism och
underkastelse under auktoritet (Naranjo i Naranjo (red.), 2008:114). Skolastikens
ekonomiska principer vilade på traditionella ekonomiska organisationer, bland an�
nat skrån, och merkantilistiska principer (Naranjo i Naranjo (red.), 2008:120), vilket
innebar att storgodsägarna eller de katolska företagarna inte var genomsyrade av nå�
gon ’innovativ och kreativ förstörande mentalitet’, i Joseph Schumpeters bemärkelse.
Vad gäller skolastiken hävdade Hegel att den varit en ointressant och obsolet doktrin
redan på 1500-talet (Hegel, 1977:104-105, Band III). I Chile har den katolska kyr�
kan varit en viktig faktor i politiska processer, både som fördröjande och pådrivande
kraft i samhällsförändringarna. Ända sedan kolonialtiden har den katolska kyrkan
haft stort immateriellt och materiellt inflytande, och kyrkan var och är fortfarande
en storgodsägare (Naranjo, 1997:44-47).

Statens organisation – statistik
Statistiken över jordbruksproduktionen i Sverige var före 1720 mycket otillförlitlig,
och merparten av studierna var enbart baserade på överslagsberäkningar (Magnusson
1997:183). På 1700-talet pågick en diskussion i Sverige om hur man skulle göra
för att landet skulle bli rikt. Många hävdade att en befolkningsökning var en av de
viktigaste förutsättningarna för att skapa rikedom i landet, eftersom en större befolk�
ningsmängd skulle göra det möjligt att bättre utnyttja naturrikedomarna (Melin et
al., 1997:75). Diskussionen ledde till att statistikerna och deras verksamhet – den
politiska aritmetiken – fick en mer framträdande roll i samhället. Deras uppgift var att
föra statistik över ett lands viktigaste faktorer, det vill säga födelsetal, dödstal, produk�
tionskapacitet, produktion och konsumtion (Melin et al., 1997:141). Ur dessa siffror
kunde man sedan finna samband och dra generella slutsatser. Som ett led i dessa dis�
kussioner och inspirerade av statistikerna i England – t.ex. John Grant och William
Petty – bildades 1749 Tabellverket (sedermera Statistiska Centralbyrån), som förde
statistik över antalet födslar och dödsfall i landet, och 1756 gjordes den första folk�
räkningen (Melin et al. 1997:142). Enligt Tabellverket uppgick Sveriges befolkning
år 1779 till 1,78 miljoner. År 1815 hade landet 2,45 miljoner invånare och 1860
hade denna siffra ökat till 4 miljoner (Melin et al., 1997:170). Den kraftiga befolk�
ningsökningen hade sin förklaring i freden, vaccinationerna och potatisen (Melin et
al., 1997:170-171). Befolkningsökningen tvingade fram förändringar inom jordbru�
ket, då denna sektor inte klarade av en större befolkningsmängd. Följden blev att det
växte fram en arbetarklass – landsbygdens proletariat – bestående av torpare, pigor,
drängar, statare, backstusittare och inhyseshjon (Melin et al., 1997:171). Samtidigt
tvingade denna befolkningsökning många bönder att flytta till städerna, eller som
sista utväg att emigrera.
I Chile dök de första jordeböckerna upp under 1830-talet, som en följd av att kyr�
kans tiondeskatt hade ersatts av en beskattning av produktionsvärdet för varje jord�


bruksegendom. 1834 års jordebok visade att det fanns 10 386 jordbruksegendomar;
7 529 små, 2 531 medelstora och 326 stora. Värt att notera är att denna uppdelning
enbart rör storgodsen, de övriga egendomarna räknas inte ens som ”små” i denna ka�
tegorisering (Mellafe i Garrido (red.), 1988:23). År 1848 grundades Oficina Central
de Estadística, den chilenska motsvarigheten till Tabellverket/Statistiska centralbyrån,
och från och med detta år genomfördes regelbundet folkräkningar och registrering av
lantegendomar. 1852 års jordebok var det första tecknet på att dessa undersökningar
gjordes regelbundet. Anledningen till att denna jordebok togs fram var att man hade
infört en fastighetsskatt som var fastställd till 3 procent. De egendomar med en
jordränta som understeg 25 pesos var enligt lagen av den 23 oktober 1834 befriade
från fastighetsskatten, vilket framför allt gynnade de små egendomarna enligt upp�
delningen ovan (Mellafe i Garrido (red.), 1988:23).
Chiles folkmängd har vanligtvis uppskattats till 1 miljon invånare innan spanjo�
rerna kom till landet (Retamal et al., 1992:45). När Chile erövrades 1540 kom 154
spanjorer, 10 afrikaner och 300 lojala indianer till landet för att permanent bosätta
sig där (Retamal et al., 1992:45). År 1594 fanns 1 050 spanjorer och 50 spanjorskor
i Chile (Keller, 1956:80). Den uppskattade befolkningsmängden i Chile 1810 skilde
sig sedan inte i någon större utsträckning från den som landet hade innan spanjo�
rerna kom dit; det vill säga närmare 1 miljon invånare. Det var endast den etniska
sammansättningen och den geografiska spridningen som hade förändrats. Den del
av befolkningen som bestod av indianer utan spanskt påbrå hade då reducerats till
200 000 invånare. Den återstående delen av befolkningen bestod av mestiser och di�
rekta ättlingar till européer och de var främst bosatta i Chiles centrala del (Hurtado,
1966:49). År 1865 hade antalet invånare ökat till 1 819 223 personer (Hurtado,
1966:144). De miserabla arbetsförhållandena på latifundierna och på fundierna un�
der 1800-talet, där tillfälligt arbete, tvångsarbete och arbete enligt inquilinaje-institutionen var vanligt, tvingades bönderna att flytta till städerna eller att arbeta med
väg- och brobyggen eller att ägna sig åt gruvarbete och utbyggnad av järnvägsnätet
(Ramírez, 1956:69; Collier & Sater, 1998:159).

Avsaknaden av ett feodalt samhällssystem
Ett vanligt sätt att uppdela historien i intellektuellt hanterbara portioner är att följa
Marx schema, där antiken efterträds av feodalismen, vilken i sin tur efterträds av
kapitalismen. Ett vanligt synsätt är också att karakterisera Chiles och Sveriges tidiga
agrara samhällen som feodala. Jag delar inte det synsättet.
Jag hävdar i stället att såväl Sverige som Chile hade välutvecklade administrativa,
juridiska och politiska system efter medeltidens slut och till skillnad från många andra
länder gick de aldrig igenom en period med ett feodalt samhällssystem (Magnusson,
1997:154-157; Naranjo, 1997:118). Feodalismen utgjorde aldrig en del av den
politiska och kulturella traditionen i varken Sverige eller Chile. De sociala, ekono�


miska och politiska relationerna fick inte heller någon feodal utformning i de båda
länderna. På samma sätt var den juridiska makten hela tiden förbehållen såväl den
svenska (Magnusson, 1997:154-157) som den spanska staten (Góngora, 1971:118119). Det fanns aldrig några storgodsägare som satte sig emot centralmakten genom
att införa egna skatter och organisera egna arméer. De sociala relationerna mellan
storgodsägare och bönder i Sverige och i Chile saknade det feodala produktionssät�
tets karaktäristika, vilket innebar att det aldrig förelåg ett förhållande av livegenskap
dem emellan (Rojas, 1996:18; Bernitz et al., 2008:22).
Grunden till den svenska staten anses vanligtvis ha lagts av Birger Jarl, då han
grundade staden Stockholm ungefär år 1252. Under 1300-talet ersatte sedan Magnus
Erikssons landslag de gamla landskapslagarna (Melin et al., 1997:50). Dessa lagar,
vissa så gamla som från vikingatiden, var lokala och gällande inom i viss utsträck�
ning självstyrande landskap (Bernitz et al., 2008:19). Som ovan nämnts utvecklade
Gustav Vasa en central stat i Sverige, en utveckling som sedan fortsatte, inte minst
under Gustav II Adolfs och Axel Oxenstiernas regeringsperioder. Då började man
ställa krav på att de högre tjänstemännen, domarna och prästerna skulle ha en aka�
demisk utbildning och den byråkratiska sektorn växte sig allt starkare (Melin et al.,
1997:94).71
Vad gäller Chile, så får man först titta på Spanien. När södra Spanien återerövra�
des från morerna och Amerika erövrades hade feodalsamhället i Västeuropa, och där�
igenom även i Spanien, nästan försvunnit. Av denna anledning infördes inte denna
samhällsform i de återerövrade och erövrade territorierna (Góngora, 1951:17). Chile
ingick i det spanska imperiet som centralstyrdes av Kastilien, som ledde kolonierna
in i denna nya tidsepok (Véliz, 1984:27). Den chilenska kolonialstaten och staden
Santiago bildades inte på begäran av någon prins och de var heller inte ett resultat
av handels- och industriutvecklingen. I december 1540 grundade Pedro de Valdivias
expedition i Mapochodalen den stad som skulle komma att bli den nya kolonialsta�
tens huvudstad och stadens första municipalråd bildades. Den 12 februari 1541 blev
Santiagos grundande officiellt och Chile blev i juridiska termer en kolonialstat. I
mars samma år utnämnde Valdivia stadens borgmästare, stadsfullmäktigeledamöter,
förvaltare och sakförare. Efter denna första utnämning var det emellertid munici�
palrådets uppgift att utnämna stadens borgmästare och stadsfullmäktigeledamöter,
i enlighet med den medeltida lagstiftningen och traditionerna. Municipalrådet var
den högsta instansen efter guvernören (Naranjo, 1997:108).
	1830-talet besökte Charles Darwin Chile. I hans bok En naturforskares resa omkring jorden beskrivs några fältobservationer rörande Chiles jordbruk, där Darwin
observerade fria småbönder (Darwin, 1945:75-76; Collier & Sater, 1998:22), vilka
genom skuldsättning förvandlades till livegna, dock inte i feodal bemärkelse (Darwin,
1945:323; Naranjo, 1997:129). I Chile uppkom alltså inget feodalsystem, utan ett
merkantilistiskt samhälle som var juridiskt, administrativt, politiskt och ekonomiskt
beroende av det spanska imperiet (Naranjo, 1997:113). Den huvudsakliga ägan�
71 Uppsala universitet, Nordens första, hade grundats 1477. Chiles första universitet, Universidad de
Santo Tomás, grundades 1622.



deformen inom det chilenska kolonialsamhället, encomienda (mer om den senare)
omfattades av ett modernt byråkratiskt imperium (Góngora, 1971:118-119).
Sammanfattningsvis – centralmakten i de bägge länderna inskränktes aldrig av
några feodalherrar eller någon ”perifer adel”. I Sverige fanns många ”mäktiga herrar”
men de utgjorde aldrig något hot mot centralmakten. I Chile fanns däremot aldrig
några ”mäktiga herrar”. Det fanns alltså ingen tung motvikt till kungamakten, efter�
som inte heller borgarklassen utgjorde något hot mot kungamaktens monopolställ�
ning inom politiken. Såväl Sveriges som Chiles samhällssystem var relativt stabila så
länge de inte utsattes för några påtryckningar utifrån. Under dessa omständigheter
var det relativt lätt att bygga upp såväl den svenska nationalstaten som den chilenska
staten, i det senare fallet först som koloni och sedan som egen nationalstat.

Jordinnehavet
Jordinnehavet reglerades, såväl i Sverige som i Chile, först av germansk rätt och
följde därefter traditionerna enligt romersk rätt (Magnusson, 1997:74; Góngora,
1951:230). Förutom de administrativa tjänsteutnämningarna utvecklades i både
Sverige och Chile utnämningar som innebar vissa privilegier i form av förvärvande
av egendomar. Dessa egendomar gav rätt till jordinkomsten och kunde i vissa fall är�
vas. Utnämningarna var underställda kungamakten och kontrollerades till viss del av
olika administrativa organ. Denna juridiska apparat försvarade familjeegendomen,
rätten att ärva egendom och att sälja den. I Sverige var det tvunget att vid försäljning
av jordegendom först erbjuda köpet till familjemedlemmarna (Magnusson, 1997:74;
Ågren i Larsson et al. (red.), 1998:272; Af Kleen, 2009:11-61). Under medeltiden
var rättigheterna som rörde jordegendom först specificerade i landskapslagarna och
sedan från 1350 i Magnus Erikssons landslag, som utan några större förändringar
gällde fram till 1734 då riksdagen godkände en ny lag (Ågren i Larsson et al. (red.),
1998:271-272).
I Sverige fanns sex olika sätt på vilket man kunde förvärva och bli ägare till jord�
egendomar. Ett sätt var att genomföra vissa tjänster i utbyte mot egendomen och
då var förläning vanlig, dock utan någon feodal utformning. Syftet med förläningen
var bland annat att inkassera skatt för statens räkning. Ett annat sätt att bli jordä�
gare var genom donationer från kungen, vilka oftast gavs i utbyte mot tjänster till
exempelvis långivare och finansiärer. Man kunde även bli jordägare genom gåvor
från kungen, men dessa gavs framför allt till kungens vänner. Det fanns även två sätt
att bli jordägare som hade ett direkt samband med krig. Både Karl X Gustav och
Karl XI byggde upp och återuppbyggde sina arméer genom att dela ut jordlotter till
soldaterna, så att de skulle kunna försörja sig själva och sina familjer (Florén et al.,
1997:60). Officerarna fick också jordlotter av varierande storlek beroende på deras
rang (Melin et al., 1997:121). Krigspensionerna betalades ofta med kronans jord.
Till sist fanns det även självständiga bönder som var jordägare och som betalade skatt


till staten. Vid sidan av dessa ägandeformer fanns även de gemensamma markerna
vilka användes till betesmark och för att samla in ved. På dessa marker bodde även
de jordlösa. På 1600-talet sålde den svenska staten ut delar av sin jordäganderätt,
vilket även innebar en utförsäljning av rätten att ta ut skatt. Jordäganderätten och
därmed även rätten att ta ut skatt köptes av adeln. Denna utförsäljning innebar att
statens skatteintäkter minskade efter hand (Ågren i Larsson et al. (red.), 1998:278).
Den svenska adeln var emellertid alltid fåtalig, sett över hela riket, och mellan 1300
och 1600-talen bestod den endast av några hundra familjer (Magnusson, 1997:87).
År 1850 uppskattade man att nästan sextio procent av gårdarna ägdes av skattebön�
derna (Ågren i Larsson et al. (red.), 1998:282).
I Chile var jordinnehavet juridiskt reglerat i Den allmänna rätten och i Den kastilianska rätten (Góngora, 1951:101). Det spanska kungahuset sökte med lagstiftning
minska den extrema jordkoncentrationen hos erövrarna, men krigstillståndet i Chile
satte stopp för dess goda intentioner.
I Chile fanns två former av jordegendomar. En var den tidigare nämnda encomiendan, storgodset, som existerade mellan 1541 och 1791, och den andra var merceden, smågodset, den enda egendomsform där äganderätten hade juridisk giltighet,
vilket innebar att ägaren innehade ett kungligt dokument som gav honom rätt att
överta och äga mark på den erövrade kontinenten. Mellan år 1495 och 1497 infördes
Merceden av det spanska kungahuset, då föreställningen om ”koloni” dök upp för
första gången och med denna uppfattning att det var nödvändigt att forma en rik
klass av bofasta invånare. Från merceden utvecklades sedan estancian, haciendan och
latifundiet.
Encomiendan var en av de viktigaste ekonomiska institutionerna som utveckla�
des såväl i Chile som i resten av Latinamerika. Encomiendan var en rättighet som
erövrarna av Latinamerika fick av den spanske kungen, och innebar att de och deras
omedelbara efterträdare hade rätt att ta ut skatt av indianerna, eftersom dessa ansågs
vara undersåtar till den spanska kungamakten. I utbyte mot denna rätt skulle de
sörja för indianernas utbildning inom den kristna tron, deras säkerhet samt delta i
försvaret av landet. Encomiendan innebar dock inte något övertag av äganderätten
till jordegendomen. Denna rättighet varade enbart två generationer och gällde en�
bart encomendisten – storgodsägaren – och hans omedelbara efterträdare. Indianerna
var inte bundna till jorden som de livegna i ett feodalt samhällssystem och stod hel�
ler inte under encomendisternas makt. De var fortfarande det spanska kungadömets
direkta undersåtar vilket innebar att encomendistens rättigheter när som helst kunde
upplösas om han missbrukade sin ställning. Kungadömet vägrade permanenta en�
comiendan och förhindrade därmed uppkomsten av ett feodalt system. I Pedro de
Valdivias expedition år 1540 ingick 154 medlemmar av vilka 132 blev encomendister
i olika delar av Chile (Jara, 1987:22). År 1655 fanns det 164 encomendister i Chile
(Góngora, 1971:104). År 1720 hade den spanska staten behov av resurser och av�
skaffade av denna anledning de latinamerikanska encomiendorna för att därigenom
inkassera den skatteintäkt som indianerna betalade till encomendisterna. Denna åt�
gärd gav upphov till häftiga protester från de drabbade i Chile, vilket ledde till att
encomiendan återinfördes 1724. År 1791 avskaffades dock encomiendan för gott


(Góngora, 1974:16). Dock behöll storgodsägarna rätten över jordinnehavet. Under
nästan hela den koloniala tiden föredrog dock en majoritet av de spanska erövrarna
att bosätta sig i städerna istället för på landsbygden, vilket innebar att storgodsen var
relativt övergivna.
Den andra formen av jordegendom var alltså merceden – smågodset. Denna egen�
dom gavs i utbyte mot utförandet av vissa tjänster och den kunde ärvas av nästkom�
mande generation. Merceden kunde vara en plats inne i staden, en liten gård strax
intill staden eller ett storgods – estancia – där man odlade spannmål och djurfoder.
Till en början övergick inte äganderätten till estanciorna utan de fick endast an�
vändas som betesmark och för att hämta vatten. Merceden och encomiendan var
två olika juridiska institutioner som kompletterade varandra (Jara, 1987:18; Keller,
1956:85). Mellan åren 1578 och 1604 hade 53 merceder utdelats i Chiles centrala
dal (de Ramón & Larraín, 1982:55). Detta innebar till en början varken ägande�
rätt eller besittningsrätt till jorden. Fullständiga rättigheter avseende smågodsen fick
man inte förrän 1570 (Góngora, 1971:42). Förutom dessa jordegendomar tillät den
spanska staten genom lagstiftning att det förekom allmänna marker med skogs- och
betesmark, där det endast fanns inhägnade vinodlingar och trädplanteringar och där
boskapen kunde ströva fritt (Góngora, 1971:41). Sålunda återupptogs det gamla
spanska Mesta-systemet, men inte i dess ekonomiska form. Mestan var ett slags skrå
som hade tillåtelse att bedriva uppfödningen av får på ett traditionellt sätt i Spanien.
Jordägarna i Spanien fick finna sig i att deras marker när som helst blev uppätna
eller nedtrampade av kringströvande fårhjordar (North & Thomas, 1997:15-16).
Under denna period bildades också i norra och södra Chile små egendomar – minifundierna – ägda av fattiga småbönder. Dessa minifundier var dock relativt ovanliga
i Centraldalen. I Chile avslutades processen med marköverlåtelse till erövrarna från
den ”koloniala staten” år 1621. Därefter förändrades jordinnehav genom privata ju�
ridiska handlingar, såsom försäljning, arv, gåva och hemgift (Naranjo, 1997:127).

Jordäganderättens osäkerhet
Jordäganderätten i Sverige var till skillnad från i Chile, förbunden med en viss osä�
kerhet. Detta gällde i synnerhet för adeln, sedan Karl X Gustav tagit över makten
i riket, först som riksföreståndare 1599-1604, sedan kung mellan 1604-1611. Han
försökte sanera rikets finanser genom att kräva tillbaka de egendomar som tidiga�
re donerats. Denna reduktion som adeln utsattes för började 1655 (Melin et al.,
1997:109). Reduktionen kallades fjärdepartsräfsten, eftersom adeln accepterade att
”återlämna en fjärdedel av den donationsjord som avsöndrats efter 1632” (Larsson
& Österberg i Behre et al., 2003:100). Dock utsattes den katolska kyrkan först av re�
duktionspolitiken genom den konfiskation av kyrkans egendomar som Gustav Vasa
genomförde 1527.


Under det karolinska enväldets tid (1680-1718) var Sverige i mycket dåligt skick,
såväl i ekonomiskt som i militärt hänseende. För att återupprätta rikets finanser
införde Karl XI återigen en reduktion. År 1680 tog han hjälp av riksdagen för att av�
skaffa Riksrådets traditionella privilegier och därigenom återta de tidigare avyttrade
egendomarna samt de intäkter som dessa var förbundna med. 1682 års riksdag gav
kungen tillräckligt med makt för att bedriva denna politik. Reduktionen – Karl XI:s
stora reduktion – var mycket omfattande. Den svenska staten återtog åttio procent av
de tidigare avyttrade egendomarna utan att ägarna fick någon ersättning (Anderson,
1980b:199). Andelen uppodlad jord som tillhörde adeln reducerades därigenom
med femtio procent (Melin et al., 1997:118). När denna politik hade genomförts
var jorden uppdelad i tre lika delar mellan kronan, adeln och bönderna (Melin et
al., 1997:118). Här har vi också en av de mer betydande skillnaderna mellan de två
länderna, eftersom de chilenska storgodsägarna aldrig, till skillnad mot deras svenska
motsvarigheter, drabbades av någon reduktion. Deras rättigheter förbättrades istället
kontinuerligt under perioden mellan 1570 och 1800.
Viktigt att notera är att det institutionella ramverket i Chile var olikt det svenska.
Äganderätten och jordegendomarnas utveckling var relativt stabil under perioden
1570-1800 (Borde & Góngora, 1956:58-90, Band I). Detta har sin förklaring i den
konservativa politik som främst familjerna på estanciorna och därefter även famil�
jerna på haciendorna följde,72 och som gick ut på att man inte delade upp jorden
i små jordlotter. En annan förklaring var det rådande juridiska systemet som gav
jordägarna ekonomisk och social makt samt politiskt inflytande. Framväxten av in�
terna och externa marknader bidrog även till denna stabila utveckling. Genom bo�
skapsuppfödning och vinodling kunde man förse den kungliga armén i södra Chile
och sedermera även den peruanska marknaden med talg, läder och vin.
Efter jordbävningen i Lima år 1687 blev vetemarknaden i Peru mer dynamisk.
Den ökade dynamiken på denna marknad ledde till att jordbruket i Chile förändra�
des och blev mer intensivt. Den gav även upphov till en ny juridisk form för jord�
bruk; arrendejordbruk. Som tidigare nämnts fanns två olika grupper av arrendatorer.
Den ena gruppen bestod av de rika storgodsägarna och importhandlarna som arren�
derade haciendor för att ägna sig åt vete- och vinodling. Den andra gruppen arren�
datorer var fattiga människor, till största delen spanjorer som anlände på 1700-talet,
samt mestiser. Denna grupp arrenderade små jordlotter på haciendorna. Den första
arrendeformen gav i några fall upphov till nya jordägare medan den andra arrende�
formen gav upphov till inquilinaje-institutionen (Borde & Góngora, 1956:75-76,
Band I; Bengoa, 1988:57-61, Band I).
Arrendekontraktet innebar dock ingen som helst säkerhet för arrendatorn och
kunde upphävas med endast åtta dagars uppsägningstid. Arrendatorn hade då rätt att
samla in skörden men fick ingen ersättning för eventuella nyplanterade träd eller ut�
förda förbättringar (Góngora, 1974:14). Inom ramen för denna osäkra ägandeform
kunde det ekonomiskt och historiskt finnas en låg stimulans till att öka investering�
arna, införa ny teknologi och nymodigheter.
72 Skillnaden mellan en estancia och en hacienda rörde sig enbart om en skillnad i storlek, där
haciendan var den mindre.



En annan institution som stärkte äganderätten och som hindrade de produktiva
resursernas rörlighet var fideikommissen. De första fideikommissen bildades i Chile
1693 (Eyzaguirre, 1989:46). Denna institution avsåg att se till att vissa egendomar
stannade inom familjens ägor genom att dessa ärvdes av den äldste sonen. Den syf�
tade även till att säkra familjens stabilitet och status. De andra familjemedlemmarna
fick emellertid inte ärva någon egendom. De söner som inte fått ärva någon egen�
dom fick tillgång till den genom att arrendera den av fadern eller av hans arvtagare.
En gemensam begränsning vad gäller utvecklingen mot en kapitalistiskt inriktad
jordbrukspolitik var att den fria handeln med jordbruksmark var ytterligt begränsad i
såväl Sverige som i Chile. I Sverige blev handeln med jordbruksmark helt fri år 1860
(Ågren i Larsson et al. (red.), 1998:283); medan motsvarande inträffade i Chile först
1978 (Naranjo, 1997:243-244).

Den agrara revolutionen
Avslutningsvis vill jag kortfattat ta upp något som enbart påverkade ett av de här
jämförda länderna, men då desto starkare – den jordreform (eller snarare de jord�
reformer) som genomfördes i Sverige på 1700-talet. Någon motsvarighet till detta
fanns inte i Chile förrän i den senare delen av 1900-talet, och faller således utanför
tidsramarna för den här behandlade perioden.
Från ca 1720-talet kan man finna orsakerna till jordreformen i förändringarna i
böndernas sociala, ekonomiska och politiska ställning. Ett viktigt steg i en lång rad
av förändringar var att bönderna nu kunde köpa statliga egendomar. Detta innebar
att de kunde låta sina barn ärva egendomen samt att de kunde använda marken som
en handelsvara (Magnusson, 1997:207). Adelns övergång till att bli en tjänsteman�
naklass var en annan viktig faktor som bidrog till jordreformen, vilket även kan sägas
om skattereformerna som drabbade alla sektorer lika, i synnerhet Karl XII:s reform
1713 (Magnusson, 1997:204).
På 1740-talet effektiviserades jordbruket genom att jorden delades upp i ett få�
tal större delar, i enlighet med storskiftesstadgan (Heckscher, 1976:174). Storskiftet
innebar dock inte att byarna som sådana försvann (Melin et al., 1997:135). Parallellt
med denna genomgripande strukturella förändring, uppstod på 1700-talet en tek�
nisk innovationsanda inom jordbrukssektorn och flera institutioner deltog i arbetet
med att sprida de påkomna nyheterna. Patriotiska Sällskapet och Vetenskapsakademin
för att nämna några koncentrerade sig på att informera om nya arbetsredskap och på
att modernisera jordbruket (Magnusson, 1997:194). Från 1750-talet ökade antalet
nyodlingar och därmed ökade behovet av bättre arbetsredskap. År 1803 började t.ex.
C. G. Stjernsvärd i Engeltofta i Skåne tillverka den s.k. skotska plogen (Magnusson,
1997:193). Plogen användes av alltfler bönder och började sedan masstillverkas.
Patriotiska Sällskapet fick delvis inspiration från fysiokraterna, vars grundidé vilade
på att jordbruket var vad som verkligen alstrade rikedom och värden, till skillnad från


hantverk, manufaktur och handel som enbart summerade värden och var improduk�
tiva. Samtidigt förespråkade dessa institutioner auktoritära regimer eller despotiska
monarkier (Naranjo, 1997:75). På 1780-talet förkroppsligade Rutger Maclean fy�
siokratins filosofi. Maclean bar, enligt Heckscher, ”i alla hänseenden den upplysta
despotismens prägel – allt för folket, intet genom folket” (Heckscher, 1976:175).
År 1827 gick man ett steg längre i effektiviseringsprocessen inom jordbruket ge�
nom ännu en ny lagstiftning avseende jordens uppdelning. Följden blev att egendo�
marna koncentrerades ytterligare till en stor enhet – enskiftet. Tidigare hade en ägare
haft sina egendomar utspridda i jordlotter på olika platser (Melin et al., 1997:170).
En annan viktig faktor i jordreformsprocessen var förändringarna avseende hur
jordbruket organiserades. Det gamla trädessystemet med två eller tre jordlotter ersat�
tes av växelbruket, vilket användes utan några förändringar fram till 1850 i Sverige
(Magnusson, 1997:197).
Trots alla dessa nydaningar ska vi dock inte glömma att under en väsentlig del av
1800-talet var Sverige ännu ett jordbrukssamhälle, där en kapitalistisk produktions�
organisation ännu hade en svag position. Dock skedde industrialiseringens genom�
brott under 1870-talet, och en tiondel av befolkningen bodde i städerna (Eklund,
2007:381). I Chile fortfor jordbearbetningen på ett rudimentärt sätt fram till ca
1800-talet. Det förekom sporadiska industriella genombrottsförsök som misslycka�
des på grund av marknadens storlek och latitud, samt produkternas kostnader och
kvalitet (de Salas, 1910:171, Band I). Jesuiterna i Chile bedrev vissa ekonomiska
verksamheter som till exempel apotek, textil, keramik och glasbruk, och ägde femtio
av storgodsen (Collier & Sater, 1998:31). Dock utvisades jesuiterna från det spanska
imperiet 1767, därefter följde decennier av ”ekonomisk ensamhet” i den spanskta�
lande världen (att läggas till den ”intellektuella ensamheten” jag nämnt tidigare). Till
de misslyckade försöken till industrialisering bidrog också det faktum att det lång�
variga kriget slog hårt mot indianbefolkningen. Decimerandet av denna befolkning
ledde till en brist på arbetskraft, vilket förhindrade bildandet av t.ex. textilindustrier
(Góngora, 1971:40; de Ramón & Larraín, 1982:167-174).

Slutsatser
Artikelns syfte var att diskutera möjligheter, svårigheter eller försummelser i de två
ländernas utveckling och tillväxt, genom att huvudsakligen leta efter de mest utmär�
kande ekonomisk-historiska faktorerna, där analysens kärna vilar på en jämförelse
baserad på jordbruket, mellan ca 1500-1800. Här kan vi observera hur det dåvarande
institutionella ramverket bromsade en mer dynamisk utveckling av kapitalismen.
Som tidigare nämnts var båda länderna redan tidigt stater med väl fungerande
rättssystem och administration. I båda länderna kunde man även finna drag av en
begynnande infrastrukturell omvandling, som i Sverige främst påverkade utbild�
ningssystemet (Richardson, 1973) och i Chile uppbyggnaden av städerna (Lorenzo,


1986). I dessa stater fick emellertid aldrig någon motsvarighet till den moderna ka�
pitalismen fäste, frånsett att det som senare skulle eskalera i högt tempo under 1900talet så smått började introduceras i Sverige under det sena 1800-talet. Kapitalismen,
som ett dominerande system, kom ca 1870-talet till Sverige men inte förrän år 1985
till Chile. I övergången från ett merkantilt samhälle till ett kapitalistiskt var båda
länderna först tvungna att gå igenom en jordreform, om med jordreform menas att
nya jordäganderättsformer bildas, nya produktionsformer tas i bruk samt att jord�
bruket blir mer integrerat i marknadsekonomin. Denna process skedde i Sverige
mellan 1782 och 1827. En liknande process i Chile dröjde ytterligare tvåhundra år
och genomfördes inte förrän mellan 1967 och 1982. Detta innebar emellertid inte
att jordreformen genomfördes på ett fredligt sätt i Sverige och med hjälp av vålds�
metoder i Chile. Tvärtom användes våld i båda länderna för att genomföra jordre�
formen och det skedde under ledning av auktoritära regimer. År 1782 genomförde
Rutger Maclean med hjälp av våldsamma metoder sin jordreform på Svaneholm i
Skåne (Heckscher, 1976:175-180; Asplund, 1985:154) och upplöste därmed byala�
gen (Stenseke, 1996:6). De andra godsägarna i Skåne följde hans exempel. Genom
ett kungligt dekret från år 1803 spreds sedan reformen över hela riket och upplöste
därmed delvis byalagssystemet, som dock inte avskaffades helt förrän till följd av ett
dekret som kom 1827 (Asplund, 1985:154). En av de viktiga institutionella föränd�
ringarna till följd av denna reform var övergången från kollektiv till privat egendom,
dvs. som en dominerande ägandeform.
En av anledningarna till att kapitalismen infördes i ett så sent skede i de båda
länderna är således jordbrukssektorns karaktär, som delvis var begränsad av olika
faktorer som hade med andra sektorer att göra. De faktorer som hade en bromsande
effekt på införandet av kapitalismen var å ena sidan avsaknaden av resurser inom
jordbruket och å andra sidan bristen på marknadens dynamik. Därtill kan nämnas
krigen, ägandeförhållandena samt bristande grad av integrering i det världsomspän�
nande kapitalistiska systemet.
Som tidigare nämnts fanns det vissa likheter mellan de bägge länderna, men även
stora skillnader. En avsevärd skillnad var byalagssystemet i Sverige och encomiendasystemet i Chile. Båda dessa system förhindrade en mer dynamisk utveckling av
jordbruket. Det svenska byalaget var en samhällsorganisation med strikta normer
avseende inte enbart själva bruket av jorden, utan även moralen och sederna och hur
dessa skulle bevaras. Bönderna hade en viss begränsad självständighet, trots att den
var begränsad av den världsliga och själsliga makt som exempelvis staten, storgodsä�
garna och kyrkan hade.
Ovan poängterades att institutionella ramverk är betydelsefulla för att ge struktur
åt vardagslivet. Här kan vi iaktta vissa konkreta exempel såväl i Sverige som i Chile.
De kollektiva tendenserna – bytvånget – var djupt rotade i det svenska bondesamhäl�
let och hindrade de privata initiativen och de tekniska innovationerna (Magnusson,
1997:71). Ett exempel på detta var ”byordningarna” som blev kungligt fastställda
år 1742. Byordningarna innehöll anvisningar om hur man skulle sköta boskapen,
betesmarken och fisket. I byordningarna fanns även bestämmelser som avsåg festerna
och arbetet i byn. Bystämman var det verkställande organet i byn och bevakade och


reglerade såväl de enskilda aktiviteterna som de kollektiva, såsom plogningen, göds�
lingen, skördandet etc. (Magnusson, 1997:71). Den utformade även strikta regler
rörande odlingsformer och produktionskvantitet. Mellan 1500- och 1700-talen var
de teknologiska framstegen inom det svenska jordbruket få. Produktionen per capita
var låg och räckte endast till bybornas behov och till att betala skatterna (Magnusson,
1997:181). Problemet som det svenska jordbruket drogs med gällde inte menings�
skiljaktigheter avseende privat eller kollektivt jordbruk, utan problemet låg istället i
de resultat man uppnådde med byalagssystemet. Enligt ett flertal forskare var dessa
resultat dåliga (Magnusson, 1997:45).
När Chile erövrades ville de spanska erövrarna först organisera det nya territo�
riet efter det feodala system som fortfarande fanns i vissa länder i Europa. Landets
egenskaper tillät emellertid inte detta varför något liknande system inte infördes
(Góngora, 1971:8). De olika äganderättsformerna hindrade andra erövrare från att
bli ägare till och att odla jorden. Bristen på arbetskraft inom jordbruket gav upphov
till nya nyttjanderättsformer. För de som inte hade tillräckligt med kapital till att
arrendera jord gavs en möjlighet att få tillgång till en bit mark genom lånesystemet.
Jordinnehav via lånesystemet gav varken någon besittningsrätt eller äganderätt till
jorden och innebar stor osäkerhet för låntagaren (Góngora, 1974:35). Det förekom
ingen uppsägningstid och nyttjanderättsinnehavarna kunde när som helst bli ut�
slängda från egendomen. I utbyte mot att få nyttja jorden var bönderna tvungna att
sköta boskapen och sörja för att egendomen avgränsades mot annan ägares egen�
dom. Genom detta system började gränserna mellan de olika egendomarna utstakas.
Lånesystemet var inte lika vanligt som arrendesystemet. Betalningen av arrendesys�
temet gjordes i vete eller i pengar och hyran via lånesystemet betalades med tjänster
(Góngora, 1974:93).
Framväxten av en jordbruksföretagarmentalitet bland erövrarna, encomendisterna,
ägarna av haciendorna och estanciorna samt latifundierna, innebar en problema�
tisk ekonomisk process. Till skillnad från de engelska godsägarna, som utvecklade
en stabil aristokrati på landet och gick in i rollen som godsägare, var de spanska
och kreolska storgodsägarna i Chile oftast stadsfolk och stadsbyggnadsmän. De tog
emot inkomster från sina egendomar och besökte dem ibland, men då huvudsakli�
gen i förströelsesyfte. Urbaniseringen och industrialiseringen skedde inte samtidigt
i Chile. Städerna växte fram före industrin och det var från dessa som storgodsägar�
na administrerade sina jordbruksföretag. Detta samhällsfenomen kallas ausentismo
– frånvarande – och det syftar på storgodsägarnas tendens att bo i städerna och att
överlåta skötseln av jordbruket till sina anställda. Följden blev att varken storgodsä�
garna själva eller deras ställföreträdare på storgodset visade något större intresse för
att förbättra egendomens avkastning.
I båda länderna fanns dock de som såg utanför de gällande förhållandena och
normerna. Listan på dessa kan göras lång, och kanske skulle den bli längre för det
ena landet än för det andra. Jacob Faggot som var sekreterare i Vetenskapsakademin
(1739) var en av initiativtagarna till jordreformen i Sverige. I hans Svenska lantbrukets
hinder och hjälp (1746) kritiserade han det gamla jordbrukssystemet – byalaget – och
uppdelningen av odlingarna i jordlotter (Heckscher, 1976:173-175; Magnusson,


1997:198). Faggot ville att jordegendomen skulle koncentreras till större områden
och att det gamla jordbrukssystemet skulle avskaffas (Asplund, 1985:152). I mitten
av 1700-talet landade också liberala idéer i Sverige, Anders Chydenius (1729-1803)
var en av pionjärerna (Norberg, 1998), men hans tankar fick till en början inte mer
än en begränsad spridning.
I slutet av 1700-talet frågade sig den kreolska ”eliten” i Chile, bland annat Manuel
de Salas, hur man skulle kunna förbättra jordbruket i landet. År 1796 skrev de Salas
en Rapport avseende förhållandena inom jordbruket, industrin och handeln i vilken
han påpekade det motsägelsefulla förhållande som fortfarande rådde i Chile, ett land
som var rikt på naturtillgångar men som ändå präglades av en enorm fattigdom, lågt
invånarantal och dåligt utvecklad handel och industri (de Salas, 1910:152, Band I).
Han föreslog ett antal förändringar som skulle leda till att förhållandena förbättra�
des: införande av förbättrad teknik, uppbyggnad av bevattningssystem, undersök�
ning av jordbruksprodukternas avsättningsområden, förbättring av boskapsskötseln,
förbättring av kvaliteten på fröerna, försök med nya odlingar, speciellt de som kunde
användas i industrin, samt export av de produkter som odlades på ett traditionellt
sätt (de Salas, 1910, Band I). De Salas var själv storgodsägare men så vitt jag vet satte
han själv aldrig några av sina förslag till verket, med undantag för linodling som han
startade på sina ägor. Liberala ekonomiska idéer kom först år 1856 till Chile, framför
allt genom den franske ekonomen Jean Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892), elev
till Frédéric Bastiat (1801-1850) (Naranjo, 1997:200).
Den merkantilistiska politiken som bedrevs såväl i Sverige som i Spanien och
till stor del även i Chile, skilde sig avsevärt från den politik som bedrevs i Holland,
England och till viss del även i Frankrike. Skillnaderna låg i att i dessa länder skapa�
des ett institutionellt ramverk som skulle underlätta för den växande kapitalismens
utveckling. Detta gjordes genom att makten delades upp mellan kungen och parla�
mentet, äganderättsformerna specificerades på ett tydligt sätt och effektiva politiska
och ekonomiska institutioner skapades.
I England tog de institutionella förändringarna flera hundra år. The Statute of
Merton (1235) gav rätt att sätta upp inhägnader, och Quia emptores (1290) gav rätt
att avyttra egendom. Genom Statute of Wills (1540) avskaffades de feodala sederna
och vissa formella juridiska förändringar genomfördes. I Statute of Artifices (1563)
fastställdes lönerna för lantbruksbefolkningen och i Statute of Monopolies (1624) för�
bjöds de kungliga monopolen. I Statute de Tenures (1694) blev bildandet av aktiebolag
tillåtet och i Navigations Acts (1651 och 1660) fastslogs att England hade monopol
på handeln med kolonierna. I Great Reform Bill från 1832 avskaffades spannmålsla�
garna och vissa kvarlevor från de merkantila lagarna (Naranjo, 1997:114).
Såväl i Spanien som i Sverige var maktfördelningen mer oklar och de representa�
tiva organen fråntogs gradvis sina traditionella befogenheter. Äganderätten var mer
oskyddad av lagstiftningen och man utvecklade ett system som främjade de lokala
och regionala monopolen. Innovationskraften och de produktiva faktorernas rörlig�
het hämmades. De ständiga finanskriserna tvingade länderna att föra en utplundrar�
princip och att hela tiden söka efter nya tillgångar. Den ekonomiska politiken var



snarare av skattemässig karaktär och strävade inte efter att främja industrialiserings�
processen.
I kolonialstaten Chile fanns det ingen makt att fördela. Den chilenska kolonialsta�
ten reglerade dock produktionen och exporten, upprättade handelsregler, fastställde
arbetsvillkoren för jordbruksarbetarna och hantverkarna och sörjde för skötseln av
städerna. Jordbrukets effektivitet kan dock begränsas av de ideologier som finns i vis�
sa länder och som påverkar ländernas ekonomi, arbetsförhållanden och levnadssätt. I
den spanska delen av världen rådde ett katolskt och merkantilt tänkesätt medan det i
Skandinavien rådde ett protestantiskt och merkantilt tänkesätt. I båda områdena var
dock produktionsökningarna och vinsterna begränsade, vilket innebar att livsfiloso�
fin var av liten betydelse.
Englands jordreform var, som ovan nämnts, trög och tog sex århundraden. I så�
väl Sverige som i Chile tog jordreformen endast några decennier. Dock tog det två
århundraden innan förhållandena inom jordbruket förändrades i Chile, men när
jordreformen väl satte igång gick den likväl mycket fortare än i England.
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Organisationssociologi

Solveig Perjos

Samtal i en byråkratisk
kontext
Inledning
Språk och samtal
Det sociala livet präglas av kommunikation. Vi samtalar med varandra på flera olika
sätt och i alla möjliga situationer. Vi har det offentliga samtalet som förs på konfe�
renser, i politiska församlingar och i media av olika slag. Dessa samtal är riktade åt
allmänheten, läsarna, lyssnarna och tittarna. Samtalen sker på arbetsplatser och i
det privata livet. Samtalen är nödvändiga i kontakten mellan klient och närbyrå�
krat. Samtalet är en del av den sociala responsiviteten (Asplund, 1987), det vill säga
viljan att interagera med andra men också det oundgängliga behovet att göra det.
Kommunikation och språk är oupplösligt förenade med social responsivitet. Social
responsivitet kan också uttryckas inte endast i samtal, utan även med beteende vilket
innebär hur vi framträder i förhållandet till andra. Vårt beteende är fullt av normer
och konventioner om hur man gör och förhåller sig till sin omgivning. Våra rörelser
har blivit både rutiniserade och ritualiserade, vi känner till det utan att behöva prata
om det. Ett barn vet det inte men lär sig det av att iaktta och få respons.
Symboliska interaktionister menar att livet i form att identitet, medvetande och
socialt liv börjar med samtal. Samtalet för det nyfödda barnet börjar visserligen inte
med ett språk men dock med vissa utrop och ljud. ”The conversation of gestures is
the beginning of communication” (Mead, 1972:205). I den mån som barnet kan röra
sig självständigt kommunicerar det också med hjälp av gester och mimik. Samtalet,
den språkliga interaktionen är själva grunden i sociala livet och är ett resultat av den
sociala responsivitet som alla människor har i barndomen (Asplund, 1987).
Med hjälp av språket uppstår vårt medvetande om oss själva och om andra. Med
hjälp av språket uppstår band mellan familjemedlemmar och med andra människor
utanför familjen. Orden är symboler för objekt omkring oss och samtidigt kommer
vi också att under vårt liv berikas av språket och företeelser får nya innebörder.


The mental processes do not, however, lie in words any more than the intel�
ligence of the organism lies in the elements of the central nervous system. Both
are part of a process that is going on between organism and environment.
The symbols serve their part in the process, and it is that which makes com�
munication so important. Out of language emerges the field of mind (Mead,
1972:133).
Skillnader som finns i språkets innebörder är kulturellt och socialt betingade. Det
lilla barnet kommer genom härmning, försök och misslyckanden lära sig sina föräld�
rars språk. George Herbert Mead måste har upplevt detta att se barnet utveckla sina
språkliga förmågor via interaktionen med den närmaste omgivningen. Jaget är sub�
jekt och blir sedan med språkets hjälp, objekt. Om språket medför ett medvetande
”consciousness” kommer det också att medföra ”self-consciousness” det vill säga jag
blir objekt för mig själv.
Vi föds in i ett språk, växer upp med det, utvecklar det framför allt genom skola
och utbildning. Vår begreppsmässiga värld vidgas genom språk och kommunika�
tion och vår medvetenhet om oss själva och vårt samhälle ökar. Vi lär oss ständigt
nya ord och begrepp tillförda genom läsande och kontakt med människor. Genom
att använda och utveckla språket kommer både språket och vi själva att förändras.
Kommunikativ förmåga är delvis beroende av våra språkliga möjligheter men också
hur vi vill hantera detta redskap. För att hänvisa till Jürgen Habermas (1987) så är
vår vilja att kommunicera och att göra det på ett sådant sätt att det främjar rationell
dialog avgörande. Det ostörda rationella samtalet präglas av sannhet, sannfärdighet,
uppriktighet och legitimitet. Språklig förmedlad kommunikation förutsätter kon�
sensus, skriver Habermas, men vi kan ändå använda språket för att manipulera an�
dra. Det strategiska handlandet leder till en systematiskt förvrängd kommunikation
(omedveten) eller till (medvetet) vilseledande kommunikation, dvs. manipulation.
Vi kan använda handlande för ostörd rationell kommunikation, vilken ställer krav
på det handlande subjektet moraliskt sett, att vilja den ostörda kommunikationen
(Habermas, 1987:168ff ).
Kontakten med språket påverkar vårt medvetande, tänkesätt och handlingar. Varje
text strävar efter att förföra sina läsare, även det vetenskapliga språket. Språket inte
är neutralt och statiskt, det påverkar våra föreställningar om världen och det används
för att vidarebefordra dessa föreställningar. (se t ex Johannesson, 1990; Alvesson et
al., 1994; Bjerrum Nielsen, 1994)
Allt språk är påverkan, den som talar vill alltid styra och forma andras tankar och
känslor (Johannesson, 1990, i Förord).
Även om målet i t ex en myndighet är att förvalta politiska beslut och direkt/indi�
rekt att stödja allmänheten, så finns det också hos människor i organisationen egen�
nyttiga intressen som status och makt. Ett viktigt maktintresse som varje medlem i
en organisation kan ha är kontroll av information och kunskap, kontroll över arbete
och ekonomiska resurser visavi olika aktörer inom och utom organisationen (Lipsky,
1980). Interaktionisten Erving Goffman (1994), socialfilosofen Jürgen Habermas
(1987) och sociologen Michel Foucault (2006) hävdar att användandet av språkliga


diskurser är centrala för att vidmakthålla och utöva makt, disciplinera och kontrol�
lera.

Att samtala är att möta andra
Samtalets verktyg är språket varmed vi kan meddela oss till varandra, påverka, knyta
sociala band, uttrycka oss inför omvärlden. I alla sammanhang använder vi språk men
hur språket används skiftar beroende på var vi befinner oss, i familjen, på arbetet, i
studiesituationen etc. Språket har en förmåga att forma människans tänkande och
hennes syn på sig själv och världen. Exempel på detta är inte svåra att hitta. Klassiska
symboliska interaktionister (t ex Mead, 1972, 1984; Hewitt, 1981; Blumer, 1986)
hävdar att den sociala delen av självet, begreppet identitet är intimt förknippad med
språket. Språket spelar en avgörande roll i socialisationen och hur ett barns själv�
uppfattning formas och hur den senare förstärks och utvecklas under vuxenlivet. I
linje med detta resonemang är språket det främsta verktyget i konstruktionen av våra
institutioner (Berger och Luckmann, 1966). Språket deltar i varje social process som
överförare av normer och kunskap. Institutionerna är ett resultat av överenskom�
melser i socialt liv. Inom grupper och organisationer/institutioner med ständig och
pågående samspel pågår alltid språkliga processer. Varje ord och mening vi yttrar
har innebörder och vidhäftas av värderingar, normer, intressen och diverse anspråk.
Hur vi använder och uppfattar ord och tankars innebörder bestäms av den diskurs vi
socialiseras inom och hur vi utvecklar denna vidare. Diskursens gränser definieras av
de institutioner vari den utvecklas. Diskursen är en institutionell företeelse i högre
grad är en individuell.
Mitt syfte är att i detta papper granska samtalet/diskursen i en byråkratisk institu�
tion och dess eventuella betydelse för närbyråkraters självuppfattning/identitet och
uppfattning av byråkratin som institution. Byråkratin är i enlighet med symboliskt
interaktionistiskt perspektiv en socialisationsagent.
För den fortsatta framställningen kommer jag alltså att använda båda begrep�
pen, samtal och diskurs. Jag betraktar dem inte som synonyma: samtal är det vi för
i akt och mening att utbyta information och har en praktisk administrativ funktion.
Ordet diskurs kommer ursprungligen från latinet discu’rsus. Det betecknar snarast en
helhet av sammanhängande konventioner, en normativ och kulturell kontext dvs.
institution. Exempel på sådana diskurser finns inom den vetenskapliga världen till
exempel i byråkratier, i kyrkor, skolor, företag etc. Foucault (1987) hävdar att det
kontrollerande samhällets företädare använder diskursen som ett medel för kontroll
av sociala relationer, kunskap och makt.
The word ‘discourse’, then, in the sense of certain kinds of actual language use,
has a variety of meanings not least in its relation to formal and informal lan�
guage use. Thus ‘discourse’ may refer to the spoken word only, or all utterances
written and verbal, or a particular way of talking delineating a specific domain
with its own particular vocabularies and sets of meaning such as legal discourse,


medical discourse, scientific discourse; in other words, a ‘regulated practice
which accounts for a number of statements’ (Foucault, 2006).
In such a regulated practice, for instance in interaction with a call centre opera�
tor in the case of telephone banking, the interactional steps between operator
and customer may be highly, indeed fully, prescribed, with definable charac�
teristics and features established and maintained through the regulations that
govern what you can and cannot utter as part of these interactions ����������
(Griffin,
2007).
Ett samtal innebär konkret och praktiskt att människor möts och för en dialog med
hjälp av tal och skrift, antingen det sker ansikte mot ansikte, via telefon eller i form
av blanketter och brev (pappers- och/eller e-brev). Varje samhällsmedlem som är
arbetslös, sjukskriven, ska rehabiliteras vänder sig i regel till någon av våra välfärds�
myndigheter för ekonomiskt stöd och hjälp. Det kan vara unga som söker arbete
eller socialbidrag. Det kan vara vuxna som blir långtidssjuka och behöver hjälp att
klara sin försörjning.
Varför är det intressant att skriva om samtal i en byråkratisk kontext? Stat och kom�
mun ställer villkor för att ge bidrag och stöd till samhällsmedlemmar. Den huvud�
sakliga uttalade politiska ambitionen är att var och en ska arbeta och försörja sig själv,
den så kallade arbetslinjen, för att minimera belastningen på samhällets gemensamma
resurser. För att ekonomiskt stöd ska kunna ges till enskilda gäller det att den sökande
uppfyller de villkor som ställs enligt gällande regler. För att kunna få grepp om i vilken
mån som en sökande är berättigad till stöd görs utredningar av olika omfattande slag.
Efter formell ansökan via blanketter följer olika slag av intyg, från vård och arbetsgi�
vare. Därefter följer personlig kontakt och samtal. Det är inget kontroversiellt i sig att
både blanketter och samtal präglas av den byråkratiska diskursen.
Samtalet, antingen det sker via brev, telefon eller ett möte ansikte-mot-ansikte
handlar om detta att utröna om den sökande är berättigad till samhällets stöd. Brevet,
antingen det gäller blanketten, det skrivna brevet eller e-brevet, är rums- och tids�
förskjutet. Det som kännetecknar samtalet ansikte-mot-ansikte, är att det är direkt,
det sker i nuet. Den skillnad som det kan innebära är att brevet kan diskuteras med
omgivningen, funderas över och ge en möjlighet att utarbeta strategier för hur man
ska svara. Ett samtal på en myndighet ger inte utrymme för detta och dessutom är
det en främmande miljö vilket kan bidra till osäkerhet för klienten. I denna artikel
kommer dock dessa samtalsformer att behandlas som likvärdiga.

Metod
I studien användes semistrukturerade bandade intervjuer, informella samtal och del�
tagande observationer. Samtalen genomfördes i mitten och slutet av 1990-talet på


försäkringskassan med rehabiliteringshandläggare. Samtal har också förts på arbets�
förmedlingen i Sandviken och Växjö och även på dessa kommuners arbetsmark�
nadsenheter 1998. Under 1998 genomfördes också intervjuer med arbetslösa ung�
domar på orterna Sandviken i Gästrikland och Växjö i Kronobergs län. Ungdomarna
i fråga var delaktiga i en av dåvarande AMS arbetsmarknadspolitiska åtgärder, den
så kallade Utvecklingsgarantin. Denna åtgärd utvärderades på regeringens uppdrag
av Ungdomsstyrelsen 1998-1999 (Perjos, 1999). Vid några mer informella samtal
och observationer i möten med handläggare på socialtjänst och arbetsförmedling
förekom inga bandade intervjuer. Mötenas och samtalens förlopp noterades genom
anteckningar vid samtalstillfället. Dessa observationer tillsammans med de formella
intervjuerna med handläggare på försäkringskassan och arbetslösa ungdomar ligger
till grund för empirin i detta papper. Sammanlagt rör det sig om ett tiotal observa�
tioner och ett 30-tal intervjuer.

Byråkratisk kontext
Sociologen och filosofen Max Weber såg byråkratin som ett effektivt instrument för
förvaltningen av det moderna kapitalistiska samhället. Byråkratin har fasta kompe�
tensområden som regleras genom lagar och regler, produkterna är skrivna dokument
och administrationen kan beskrivas som en tjänstehierarki, dvs ett organiserat system
av under- och överordnade där de lägre kontrolleras av de högre. Tjänster tillsätts
på rationella grunder, framför allt kvalifikationer inom specifika områden, inte efter
godtyckliga kriterier (Weber, 1987:58ff, Del 3). Ju mer effektiv byråkratin är och
ju mindre enskilda människor är personligt engagerad i sina arbetsuppgifter desto
mer lik en maskin blir hon. Denna effektiva administrationsmaskin såg dock Weber
(1978) som ett hot mot det sant mänskliga: empati och förståelse för medmännis�
kan. Genom att arbeta i byråkratin kan människan snart blir främmande för andras
människors behov och känslor. Det är en variant av det förfrämligande av människan
som Karl Marx tidigare beskrivit i sin alienationsteori.
Enligt Göran Ahrne (1995) är det maskintanken, det rationella hanterandet av
olika ”fall” som är utmärkande. Människorna i den byråkratiska organisationen mås�
te avskärma sig från privat ställningstagande för att byråkratin ska fungera optimalt.
Ahrne berör två huvudsakliga problem för människor som arbetar med klientarbete i
den byråkratiska organisationen. Det första är specialiseringen som ständigt fortskri�
der. Det andra problemet som Ahrne tar upp har med rättigheter och skyldigheter att
göra, vilket innebär att handläggaren ska kontrollera att inte fusk förekommer och
samtidigt hjälpa denna person. Motstridiga krav kan också finnas mellan arbetsled�
ning, klient, arbetsgivare och från den egna familjen.
Byråkratin är enligt Johansson (1992:36-37) en organisationsform för utövande
av auktoritet. Byråkratin är inte endast ett sätt att organisera en offentlig verksamhet
utan är också en hållning mot omvärlden (Weber, 1983:153, Del 1; Hummel, 1982)


Klientrelationen består av en social interaktion men den har en dubbel karaktär.
Den innebär en kontakt mellan två människor men också en kontakt mellan orga�
nisation och klient. Klienten ges en byråkratisk identitet. Organisationen har hand
om en liten del av en klients behov men en ganska viktig del, ekonomisk trygg�
het. Specialisering i sakområden möjliggör masshantering. (Johansson, 1992:55-57;
Kullberg, 1994:154).
Normen inom organisationen är att varje möte och samtal sker på ett likartat sätt,
att det går relativt snabbt att handläggaren får information av klienten, och att den är
rätt, i betydelsen av rätt karaktär. Med rätt karaktär avses att den är avgränsad, saklig
och faktamässig. Mötet handlar om styrning av situationen där närbyråkraten är den
styrande parten. Konstruktionen av klienten är också ett medel för att ge klienten
service. Det är ett sätt att sakligt lägga fram problemet så att det kan lösas. Detta
möjliggör också att klienten får lättare att se på vilka fakta beslut är fattade och på
vilka grunder.
Det administrativa mottagandet är grunden för objektiveringen. Både Jeffrey
Prottas (1979) och Michael Lipsky (1980) anser att denna kontakt är problematisk
ur flera synvinklar men främst för att det är ett ojämlikt maktförhållande ifråga om
information och beslutanderätt. Men Ralph Hummel (1982) ger en bild av vad det
innebär för den enskilde personen att vara i byråkratin och att möta byråkratin.
Genom sitt ställningstagande framställer Hummel privatlivet som den idealiska livs�
sfären, som genomsyras av känslor, kreativa infall och spontanitet.
Några strukturella variationer av klientrelationen beskrivs av Roine Johansson;
regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseorientering och avstånd
(1992:55ff ):
Regel-bundenhet innebär att arbetet i byråkratin styrs av lagar, förordningar och
anvisningar. Att vara bunden till regler består av motsatsparen ramstyrning-detalj�
styrning och strikt-flexibel tillämpning. Ramstyrningen och tillämpningen inom re�
habiliteringsområdet anges huvudsakligen av Lagen om allmän försäkring (AFL) kap
22 vilken ger ramarna
Specialiseringsgrad innebär att inom varje byråkratisk organisation är både vertikal
och horisontell specialisering nödvändig. Socialförsäkringsområdet är inget undan�
tag. Snarare har det blivit nödvändigt med en ökad specialisering av verksamheten
eftersom försäkringkassornas arbetsområden har ökat och fler arbetsuppgifter till�
kommit, reglerna förändrats och blivit mer komplicerade. I organisationen skapas
överordnade avdelningar som fungerar som tolkar för statens intentioner med lag�
stiftningen
Tid per ärende: Tiden är en viktig faktor när det gäller att hinna behandla ärenden.
Den stora anhopningen av ansökningar innebär att man måste fatta beslut utan för
stor tidsåtgång. Ju större specialiseringsgrad desto snabbare kan ärendena handläg�
gas.
Intresseorientering: I relationen mellan närbyråkrat och klient finns motsättningar
och intressekonflikter. Kontroll innebär att man fastställer om klienten är berättigad
till ersättning och dess omfattning. Detta kräver att även klienten följer anvisningar,
regler och direktiv. Klienten innebär att motsättning finns i rollen.


Avstånd: Kontakten mellan handläggare och klienter kan betraktas i begreppsparet
avstånd-närhet. Kontakt sker via brev, telefon och möte ansikte mot ansikte. Ärendet
är på något sätt ett pappersärende. Människan är dold bakom en bunt papper och
det skapar distans. Distansen, att inte se människan och möta hennes frågor, lidande
och önskningar gör det lättare att meddela avslag. Ju närmare man kommer andra
människor och ju mer varaktig en relation blir desto svårare att hålla distans och
neutralitet vid bedömningar och beslut (Johansson, 1992:43ff.).

Disciplinering
Dessa kriterier som kännetecknar den byråkratiska organisationen tillsammans med
mängden ärenden innebär att kraven på disciplinering ökar. En närbyråkrat måste ta
itu med att utreda många ärenden inom sitt specialområde och snabbt fatta beslut.
Rutiner, specialisering, regel-bundenhet och avstånd till klienten underlättar disci�
plineringen av sitt eget arbetssätt och hur ärendet behandlas.
Foucault (2006) nämner några faktorer som är centrala i disciplineringsprocessen:
1) den slutna miljön, skapandet av en specifik plats som inte har samband med andra
platser och som är sluten om sig själv. Som de främsta exemplen för det slutna rum�
met nämner han fängelset, klostret och soldatkasernen. Därefter kommer fabriken
där tider för öppnande och arbete sker under uppsikt. 2) Den slutna miljön är inte
tillräcklig så därför måste principen för den elementära lokaliseringen eller inrutningens princip tillgripas. För varje individ finns det en plats och för varje plats, en
individ. Det disciplinära rummet delas upp i bitar. Det handlar om att ha kontroll
över hur människor förflyttar sig, om de är närvarande eller frånvarande, bevaka
beteendet och därmed straffa eller belöna det. Det handlar om att fördela indivi�
derna så att de är lätta att se och samtidigt som de är isolerade. 3) Regeln om de
funktionella placeringarna har med producerande av nyttigheter att göra. Det gäller
att hitta en kod som kan fördela rummet på så sätt att det underlättar de arbetsupp�
gifter som behöver utföras. Vid det löpande bandet kommer övervakaren att både
kunna se vad individen utför och jämföra kvaliteten, samtidigt som det blir möjligt
att se vad hela gruppen åstadkommer. Produktionen och arbetsuppgifterna delas
upp vilket minskar en improduktiv oreda. ”Varje variabel i denna kraft – styrka,
snabbhet, skicklighet, uthållighet – kan iakttas och därmed karaktäriseras, värderas,
bokföras och rapporteras till den som särskilt sysslar med den” (Foucault, 1987:171).
4) Individen blir utbytbar genom den placering eller rangordning som han intar i
systemet. Rangordningssystemet finns i skolan, på arbetsplatsen och i varje samman�
hang där ordning, övervakning och nyttigheter produceras. Olika typer av individer
ska placeras på sin givna plats. Detta kan sägas vara utmärkande för den byråkratiska
organisationen där var och en har sin givna plats och sitt område att arbeta med.
Individerna blir i varje sådan organisation utbytbara och krävs att de producerar nyt�
tigheter. Följande fem citat visar att närbyråkrater blir fostrade till lydiga arbetare i
byråkratin:


Om man inte känner sig erkänd eller att man inte behärskar det så tror jag inte
man klarar av att jobba med detta jobb, och det tror jag mig ha belägg för [...].
Vi är ju fostrade vet du, från början. (Eva)
Man önskade att vi vore funtade så att vi hade ork och förmåga att säga ifrån.
Det skulle man önska många gånger [...]. Vi har varit här så länge så vi sväljer
det mesta [...]. (Anna)
[...]. Vara chefen till lags då han har en chef som ställer krav på honom.
Verksamheten ska vara effektiv utifrån de medel vi har [...]. (Martin)
Det är viktigt att ha ett regelverk som stöd. Man vill att människor ska bedö�
mas likartat och ha samma möjligheter så gott det går. (Pia)
Det är inte så att jag har piskan på mig, utan det jag tycker är jobbigast är de
krav jag har på mig själv. (Sven)
I citaten ovan finns mycket av byråkratins kultur: att socialiseras in i byråkratiska
dogmer och utan disciplineringen blir det svårt att stanna kvar. Hierarkin speglas i
andra citatet där det handlar om att lyda order, efter lång tid sväljer man det mesta.
Disciplineringen är genomförd. Lojalitet, disciplin och effektivitet ser vi i det tredje
citatet. Om någon mot alla odds skulle vilja fatta något slags annat beslut är det
skönt att ha regler att luta sig mot. En order ska åtlydas. Likheten inför lagen betonas
också. Det sista citatet speglar byråkratins krav att känna solidaritet med samhället
men uttrycket att ”piskan”, säger en del om den kultur som finns i organisationen.
Trots att handläggare anpassat sig till byråkratiska värderingar, har de svårt att se
sig själva som byråkrater. De tycker arbetet är omväxlande, utvecklande, det finns en
frihet i att fatta beslut. Det ser mer ut som ett försvar att inte vilja framstå och att inte
acceptera en byråkratisk identitet.
Jag tycker inte om att använda personnummer. Det är fruktansvärt men jag frå�
gar, men det fungerar ju så datasystemet så att man inte får reda på nåt annat.
Jag brukar inte säga personnummer. Jag frågar när dom är födda? Ta det lite
pö om pö. Dom där fyra sista med? Jag tycker inte om registrering egentligen,
det är otäckt, men det fungerar ju så vårt samhälle. Och ringer nån till mig och
frågar nåt så frågar jag inte det förrän det är av nöden påkallat att dom måste
ha en uppgift.
Tycker du ni kanske frågar lite för mycket efter personnummer? (Solveig)
Det är nog många som kastar sig på den frågan precis som landstinget frågar
efter patientkort. Det är jag allergisk mot, jag tar aldrig med mig mitt bara för
det. (Mona, intervju nr 5)



Det är ett tydligt sätt att undvika det språk och den jargong som finns inom byråkra�
tin. Det ligger till en del i arbetsuppgifterna att försöka få kontakt i och med att de
arbetade med rehabilitering och att ett förutsättningslöst samtal var nödvändigt.
Jag försöker bemöta den försäkrade på ett trevligt sätt. Inte vara som en byrå�
krat utan som en medmänniska. Prata lite om ditt och datt. Inte vara bakom ett
skrivbord utan som du och jag. Mänskligt. Som jag själv skulle vilja bli bemött
om jag kom in. Jag tänker ofta på det. Hur det än är, så ibland så kommer man
in på andra [...] var det nu är nånstans. Man blir snorkigt eller kort bemött och
jag tycker det är ganska otrevligt. Jag möter mina försäkrade som jag själv skulle
vilja bli bemött. Trevligt, vänligt, mänskligt. (Irene, intervju nr 9)
Att ”inte vara som en byråkrat” är ett uttryck för den roll som man tar på sig i mötet
med sin klient. Min fråga om hur de uppfattar den byråkratiska kontexten påvisade
att de insåg att de arbetade i en byråkrati men hade inte själva upplevelsen av detta.
Flera uttrycker en otillfredsställelse med arbetssituationen, på hög arbetsbelast�
ning, ensidighet och på återkommande utvärderingsinstrument som mäter deras tid,
utredningars kvalitet och beslut. Detta påverkar engagemang för enskilda klienter
och att de har svårt att frigöra sig från sitt arbete på fritiden. Alienationen har två
viktiga dimensioner, skriver Lipsky: arbetet handlar om ett isolerat segment av pro�
cessen/produkten, inte produkten i sin helhet och man hanterar symptom, kvalifika�
tioner och kapaciteter.

Samtalstyper
Samtalens karaktär skiftar från en situation till en annan, ett sammanhang till en
annat och vilket syfte de har. Jag vill ytligt orientera läsaren om några samtalskarak�
tärer:
�. det vardagliga samtalet som kännetecknas av att vi ses, vi pratar med varandra
och vi känner oss ganska sociala. Ett sånt samtal är sällan standardiserat så att vi
talar efter ledning av en mall även om många samtals form utgår från konven�
tioner och praxis. Våra vardagliga samtal har ofta en informell språkkaraktär är
ofta är innehållet karaktäriserat som socialt och emotionellt. Ett samtal har flera
funktioner som att skapa och behålla sociala band, att informera, att påverka etc.
Det vardagliga samtalet ger ett ömsesidigt utbyte och dess form är informell och
ibland ostrukturerad (Nilsson, 1999);
�. det hjälpande/terapeutiska samtalet som händer när en terapeut eller psykolog
träffar sin patient. Han eller hon har förhoppningsvis syftet att hjälpa sin patient.
I det fallet kan man nog med fog påstå att samtalet har ett syfte, att det är både
standardiserat och strukturerat. Det förutsätts att den som leder samtalet har
en professionell kunskap och erfarenhet vilket innebär att han eller hon leder
samtalet utifrån kunskap och erfarenhet. Det terapeutiska samtalet refererar till


de möten som terapeuten/sjukvårdspersonalen har med klienten/patienten som
kommer till vården för hjälp. Det är en typ av samtal som utmärks av en viss
struktureringsgrad. I det terapeutiska eller hjälpande samtalet är en central punkt
klientens möjlighet att uttrycka sig och få stöd eller bli lyssnad till. Terapeuten
leder samtalet men inom ramar som ställs av den problematik som är aktuell
(Crafoord, 1994; Engquist, 1996);
3. det administrativa samtalet mellan närbyråkrat och klient är både standardiserat
och strukturerat. Anledningen till det är framför allt den tidspress som närbyrå�
krater har att hinna med många ärenden. Den tredje typen, det administrativa
samtalet syftar till information och sker i en kontext som är administrativ. Att
införa rutiner och med ökad tidspress innebär det att samtalet behöver bli mer
precist och helst snabbare. Sanningshalten är också central i detta samtal och
närbyråkraten behöver tillräckliga underlag för att fatta beslut. Tidspressen och
kontrollen förutsätter en hög grad av strukturering och standardisering. Ett tyd�
ligt exempel på detta är blanketten från försäkringskassan, skatteverket, arbetsför�
medlingen, socialtjänsten osv. Det administrativa samtalet är i brev- och blankett�
form strukturerat och standardiserat men även samtalet i telefon eller ansikte mot
ansikte är strukturerat och har som syfte att informera. Som regel är det närby�
råkraten som ställer frågorna och klienten som svarar. Samtalet kännetecknas av
distans och kontroll snarare än informellt och personligt vilket kan göra klienten
tveksam och återhållen med information (Nordberg, 1995; Jonsson, 1997).
�. den sista samtalskaraktären är förhöret – ett samtal som sker i tvingande situa�
tioner där syftet är att söka information. Ett polisförhör med en misstänkt är
numera inte tvingande i själva samtalssituationen utan man försöker etablera en
personlig kontakt med den som förhörs för att få dennes förtroende för att lät��
tare få den information som eftersträvas. Utöver detta anpassas förhöret till olika
samtalsfaser som kan vara orientering, lyssnande, frågor och svar och rådgivande
(Christiansson et al., 2007:229 ff ). Ändå är det så att detta samtal är tvingande
oavsett att det sker med milda metoder eller ej. Rätten att vägra delta i samtalet
finns inte. Polis- och domstolsförhöret är ett samtal på i huvudsak en parts vill�
kor.

Administrativa samtal
Pedagogen Jan-Erik Perneman (1999) har analyserat möten och mötens karaktärer.
Möten, menar han, präglas av divergens, av samverkan och av medskapande. Det divergenta mötet kännetecknas av avstånd mellan parterna, av att det delvis är okända
ting som tas upp, av rädsla och slutligen separation. En av parterna har makten och
samtalet är ofta en monolog. Denna typ av möte liknar det administrativa samtalet
där ordningen ligger fast och frågorna är standardiserade. Den andra typen av möte
är det samverkande där människor från olika kulturer möts. Mötet kännetecknas av
parternas medskapande, av att förstå den andra parten men också av nyfikenhet och


integrationssträvande. Man möts och utbyter erfarenheter och kommer att enas om
riktning och mål. Samtalet har vardaglig form utan att för den skull vara vardagligt.
Det administrativa samtalet ingår i en administrativ kontext. Alla organisationer,
både offentliga och privata, har administrativa rutiner. Inom administrationen är
rutinen för ett ärende att söka information, utreda, fatta beslut, meddela beslutet och
att arkivera det (Nordberg, 1995).
Det kännetecknande för det administrativa samtalet är följande: samtalen är fokuserade dvs tidsbestämda, avgränsade och schemalagda men en tydlig början och
ett tydligt slut. De administrativa samtalen är agendastyrda, vilket innebär att de är
inriktade på ett visst ämne och de är fasindelade med tydlig struktur för samtalets
förlopp; undersökningsfas för faktainhämtande, direktivfas där råd, anvisningar och
planering för framtiden ingår, rapportfas vilket innebär att samtalet registreras, eller
protokollförs (Nordberg, 1995:87f ).
Elisabet Cedersunds avhandling Talk, text and institutional order (1992a) be�
handlar mikropocesser i sociala offentliga organisationer med tyngdpunkt på kom�
munikation mellan byråkrat och klient. Telefonen är det huvudsakliga medlet för
kommunikationen, men Cedersund studerar även samtal på tjänsterum mellan
myndighetsperson och klient och de processer som bär upp rutiner och dagliga be�
slut. Avhandlingen består av en analys av telefonkontakter mellan föräldrar och den
tjänsteman som har hand om väntelistan för daghemsplats. Cedersund menar att det
finns en kommunikativ dominans från myndigheten vilket innebär att tjänsteman�
nen styr samtalet genom att vara den som ställer frågorna och i samtalet använda ett
tidsbesparande språk.
Cedersund (1992b) skriver att byråkraterna gör en etikettering vars syfte är att
vara stöd för hur klienten ska kategoriseras och bedömas vid ersättning och ersätt�
ningsnivå. Etiketteringen innehåller en bedömning av klientens situation och av
denna som person. Under etiketten finns också bedömning av vilka status klienten
har ifråga om rättigheter.
Roger Säljö (1992) presenterar i artikeln Att ringa till myndigheten en studie som
berör samtal mellan tjänsteman och privatpersoner som söker barnomsorg. Analysen
visar att samtalen är på myndighetens villkor och att samtalens innehåll fokuseras
på den enskildes problem istället för på de regler som gäller för kommunal barn�
tillsyn. Säljö anser att tjänstemannen styr samtalet till att uppfylla administrativa
krav på registrering och dokumentation. Inom de flesta avgränsade sociala miljöer
uppstår det speciella språkbruk, diskurser, vars terminologi har ett effektiviserande
syfte inom gruppen samtidigt som det markerar tillhörighet och gränser för gruppen.
Denna diskurs används även i kommunikationen med utomstående och markerar
därmed maktskillnader och utanförskap för den part som kommer utifrån (Säljö,
1992:140ff ).
Säljö (1992) och Cedersund (1992) har studerat kommunikation mellan myn�
digheter och enskilda. De benämner dessa samtal och kontakter som administrativa
samtal. Syftet är att registrera uppgifter. Tjänstemannen på barnsomsorgen domine�
rar samtalet genom att ställa en rad frågor till personen som ringer och söker dag�
hemsplats, problemet diagnostiseras. Trots att samtalet inte är konfliktfyllt på något


sätt, menar Säljö att det finns aspekter i samtalen som innebär att de som ringer upp
myndigheten inte känner sig nöjda efteråt. Denna känsla kan komma från att det
finns olika utgångspunkter i samtalet. Föräldern vill ha hjälp men tjänstemannen
registrerar. Det kan också bero på att man talar olika språk, tjänstemannen det ratio�
nella neutrala och föräldern det personliga. Tjänstemannen följer det formulär som
finns på dataskärmen, först personnummer, sedan namn och adress. Föräldern har
en känslomässig och personlig utgångspunkt medan tjänstemannen har en adminis�
trativ (Säljö, 1992:145-149).

Byråkratiskt språk
Det byråkratiska språket är ett specialiserat administrativt språk. Det är inte färgat
av känslor, stämningar eller bilder. Ralph Hummel (1982) anser att det byråkratiska
språket har stora likheter med dataspråket, det är direkt, sakinriktat och opersonligt.
Det byråkratiska språket syftar inte till kommunikation, utan till informationsutbyte
(Säljö, 1992; Nordberg, 1995). Däremot bygger det sociala responsiva på ett tvåvägs�
utbyte mellan människor, i ett ömsesidigt givande och tagande.
Det byråkratiska språket är också, enligt Säljö (1992) och Cedersund (1992), inte
i första hand laddat med krångliga termer, utan ett sätt att tala och ge och få infor�
mation. Det innebär att varje känsloyttring oavsett som den är positiv eller negativ
i förhållande till klienten, inte bör komma till uttryck. Christian Kullberg (1994)
har dock i sin avhandling visat att det är svårt att komma ifrån sina värderingar och
attityder till klienterna. Bland annat visade det sig att beslut till kvinnor var ofta mer
positiva är beslut som rörde manliga klienter. Kvinnor definierades oftare som offer
och män som ansvariga för sin situation.
Ralph Hummel (1982) hävdar att det finns gemensamma värden inom byråkratin
som alla medlemmar lär sig att värna om som precision, stabilitet, disciplin, förutsäg�
barhet, rationalitet, opersonlighet och likabehandling. Det byråkratiska värdesyste�
met avviker från det vi uppfattar som viktigt i det civila samhället: rättvisa, frihet och
lycka och att vi kan och får uttrycka känslor och ha åsikter. Livet i det civila samhället
är varken effektivt eller rationellt och klienter som behöver myndighetens stöd är
främmande för den byråkratiska hållning de möter och upplever den ofta negativ.
Om språk och att språket bär värden säger han så här angående det byråkratiska
språket:
For a client who has learned the language is a client who has accepted the bu�
reaucrat’s values ���������
(Hummel, 1982:154).
����������
Att acceptera byråkratins värden sker genom en process där närbyråkraten interna�
liserar rutiner, normer, uppfattningar om klienter och om sin uppgift. Detsamma
gäller klienten som efter ett tag vet hur han eller hon ska bete sig. Närbyråkraten är
mån om att klienten anpassar sig till de rutiner som finns i byråkratin. Det rationella
sakinriktade språket med dess prägel av intellekt och distans sätter sin prägel och om


man använder symbolisk interaktionistiskt synsätt är konsekvensen att denna har
en direkt påverkan på självuppfattning och identitet. Identitet definieras som ”me”,
det sociala självet, vilket är resultatet av interaktion med signifikanta andra i omgiv�
ningen (Mead, 1972). Det innebär att inträda i en kultur och länge befinna sig där
kommer att förändra den sociala identiteten. Även klienter som kommer i beröring
med byråkratier under en längre tid lär sig att bli klienter, dvs de blir disciplinerade
att uppföra sig på ett för byråkratin korrekt sätt (Jonsson, 1997, Johansson, 1992).
Gemensamma verklighetsdefinitioner och innebörder av symboler är centrala ele�
ment i grupper, organisationer och samhällen (Alvesson et al., 1994:43). Här kan
vi också knyta an till interaktionister; ordning skapas genom förhandling, diskurser
skapas genom förhandling. I allt socialt liv sker köpslående, överläggning, överens�
kommelse och liknande kommunikativa aktiviteter.
Samtalen sker rutinmässigt. Numera har internet blivit en viktig kanal i hante�
ringen av ärenden. Blanketter kan klienter skriva ut hemma, e-post kan skickas och
tas emot. Blanketten kan betraktas som ett samtal men ett samtal som inte är tids�
mässigt och rumsligt samordnat. Det underlättar hanteringen och det minskar den
tid som kan användas till varje ärende.
En benämning av klienten som används av hela försäkringsadministrationen in�
klusive personalen på kassorna är ”den försäkrade”, i dagligt tal ”df ” eller kort och
gott ”den”. Det är också vanligt att personnummer istället för namn används.
Blanketten är så vanlig att de flesta av oss förmodligen inte tänker på den som ett
samtal. Samtalet i denna form är ett krav på information. Men formen skulle kunna
vara mindre formell. I ett samtal med ambitionen till ömsesidig kommunikation,
ett medskapande samtal, skulle varje klient uppmanas att skriva på egen hand eller
berätta på egen hand, till exempel:
Skriv vad du heter och vad du har för personnummer och adress och berätta
om dig själv och dina problem och varför du behöver hjälp av oss. Sen kommer
vi här på myndigheten att svara och så kan vi ha ett litet samtal via mail eller
brev eller om du hellre vill på telefon.
Blanketten är ett redskap för disciplinering av närbyråkraten och konstruktion av kli�
enten. Den är tydligt strukturerad och standardiserad vilket förbereder för inläsning
via dator eller annan teknisk apparatur. En fråga man kan ställa är: Blir blanketten
lättare och bättre för klienten än ett personligt brev? Ett personligt brev skulle inne�
bära att klientens personlighet lättare uttrycks. Hela den förvaltningsbyråkratiska
idén är att personen inte är viktig. Det är fallet, ärendet som är viktigt. Personliga
band ska inte och får inte spela en avgörande roll.
Blanketten är alltså ett instrument inte endast för information utan ett avancerat
sätt att avskärma sig från klienter.
De [klienterna] tycker det är jättebesvärligt. Sen ska man veta att, blanketter i
all ära, det är ju så att med alla blanketter som kommer från samhället, myndig�
hets. [...] och [...] det är ju som ett rött skynke för de flesta. (Pia, intervju 2)


En annan handläggare antydde att det kunde vara ett hinder i kontakten med klien�
ten så hon undvek att vid det personliga mötet ha blanketten framme. Frågorna hade
hon, som hon sa, i huvudet. Vid möten antecknade hon istället samtliga uppgifter
på ett block. Formuläret fanns med trots allt vilket sannolikt ändå kom att styra frå�
gorna. Detta är ett sätt att minska det byråkratiska intrycket. Samma handläggare var
mycket mån om att försöka ha en så naturlig kontakt med klienterna som möjligt.
Det är en helsikes massa blanketter / / Men man kan ju använda dom med
förstånd. Du behöver ju inte använda alla blanketterna i ett samtal så den för�
säkrade ser blanketten. Men jag undviker som sagt var, att ha blanketter som
styr mig, att ha dem liggande framme. Sen är det som jag säger, jag har dem i
huvet, förhoppningsvis. (Pia, intervju 2)
Blanketten är trots allt del av ett samtal mellan närbyråkraten och klienten även om
det sker via ett papper med skriven text. Citatet ovan visar också att det är ett hin�
der för personliga samtal som är viktiga i rehabiliteringsärenden. Den här citerade
handläggaren var mån om att ha en personlig touch vid besöken och undvek allt som
kunde andas formalitet. Hon förstod att avståndet mellan henne som närbyråkrat
och den sjukskrivne måste överbryggas för att samtalet ska bli meningsfullt.
Unga arbetslösa kvinnor och män som hade kontakt med arbetsförmedling och
kommunernas socialtjänst hade en delvis annan syn på hur de uppfattar att de fak�
tiskt möter en byråkratin.
Det är värdelöst. Det flyter inte på, det är en massa krångel hela tiden. Det är
svårt att få en tid på soc. Det är ju bara skit. Paragrafrytteri. Nån gång ringde
jag och fråga, för jag hade glömt min tid. Då började hon fråga mig hur det
gick och jag svarade på allt det där. Så fick jag ändå en tid. Jag sa, varför ska jag
ha en tid, du vet ju redan. Ja, men det är viktigt att vi träffas. Så går man dit och
hon säger så här, jag har redan pratat med dig på telefon så du kan bara lämna
papperna. (”Jonas” 21 år Sandviken)
”Jonas” en ung man boende i Sandviken hade en mycket bestämd uppfattning om
hur det var att gå till socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Han var negativ till den
kontroll som tog sig uttryck i telefonsamtal och krav på besök. Han upplevde det
som onödigt och kränkande.
Ja, det känns både jobbigt och det känns som en trygghet. (”Mats” 24 år
Växjö)
Man känner sig pressad på nåt sätt. Man måste vara hit och dit och lämna in
papper på allt. (”Julie” 24 år Sandviken)
Det är lite mycket papper ibland bara. Annars är det bra. (”Dan” 22 år Växjö)



Ofta känns det som att det är ganska mycket byråkrati mer än socialt liksom,
att se människa för människa. Så är det ett enda stort som ska malas om och
om. (”Erika” 20 år Växjö)
Att se en människa som en människa sa ”Erika” till mig. Hon uppfattade den oper�
sonliga hållningen och var kritisk mot den.
Du är bara ett nummer för dom. Jag kan ju snacka med min handläggare väl�
digt bra men ändå så är det: jaha vad har du för personnummer. Så man är ett
personnummer, man är en i mängden. (”Ulrik” 22 år Växjö)
Dom frågar ju vad man har för inriktning och så sen får man delvis informa�
tion om den inriktning man har. Men om man säger att man kan tänka sig vad
som helst. Då blir dom ju nästan ställd liksom. ”Åååh, jaha vad ska jag knappa
in för kod på datorn då? Har du ingen inriktning”. (”Maja” 24 år Sandviken)
Ungdomar inom en av arbetsförmedlingens arbetslöshetsåtgärder, den sk utveck�
lingsgarantin visade att de sökandes, ungdomarnas attityder, hållning, språk och be�
teende, gentemot närbyråkraten var väsentlig för att de skulle få beviljat stöd (Perjos,
1999). Det bekräftas i flera intervjuer med sökande på arbetsförmedlingen, i social�
tjänsten och sjukskrivna försäkrade.
Det betyder mycket hur du är. Vill du verkligen ha ett jobb så är det inte svårt
att hitta. Om man har den sitsen att man är arbetslös och går till arbetsförmed�
lingen då gäller det verkligen att smöra så att säga. För det är dom som ser till
att man får ett arbete.
Det personliga mötet är viktigt, säger flera av de intervjuade ungdomarna. Man kan
påverka genom sitt beteende och genom det man säger. Det är ett sätt för klienten att
maximera service både i form av information, hjälp och ekonomiska bidrag. Känslan
av att vilja uttrycka sig som individuella personligheter är viktigt för ungdomarna.
De ser skillnaderna mellan det privata och det som sker i myndigheterna som främ�
mande och obehagligt. Vid de tillfällen som de möter en handläggare med personlig
attityd som visar empati och lyssnar finner unga att det har varit ett bra möte och att
de fått bra service.

Slutsats
Mina intervjuer har visat att det sker en disciplinering av närbyråkraternas arbete
genom den formalisering som sker av arbetsuppgifter, tidspress, specialisering och
regel-bundenhet. Det förstärks också av en omfattande uppföljning och kontroll
av enskilda närbyråkraters arbete. Det visar sig genom att enskilda närbyråkrater i


stor utsträckning identifierar sig med den institution vari de verkar. Mycket av ut�
trycken under intervjuerna var tydligt byråkratiska och flera uttryckte sin lojalitet
med myndigheten. Ändå visar närbyråkrater en slags kluvenhet i sitt förhållande till
myndigheten å ena sidan och klienten å den andra.
Genom de samtal, som exemplifieras av blanketterna, och de intervjuer med
klienter som jag utfört framkommer det att samtalen är sin karaktär divergerande
(Perneman, 1999). De skiljer människor åt och de skapar en osäkerhet hos båda
parter om huruvida den andra parten förstår, men kanske mest hos klienten. De är
också agendastyrda, fasindelade och fokuserade (Nordberg, 1995). Blanketterna och
det strukturerade samtalet är ett uttryck för byråkratisk disciplinering: klienter ko�
das, ärendet sorteras och bedöms i fråga om rätt till stöd. Även de personliga sam�
talen per telefon och vid ett sammanträffande har en tydlig struktur och är mycket
fokuserade.
Närbyråkraters självuppfattning är påverkad av den byråkratiska diskursen men
det finns dock en medvetenhet hos de intervjuade att de är, och betraktas som just
byråkrater av flera av klienterna särskilt av unga människor som för första gången
möter denna form av institution. Det visar sig genom att närbyråkrater skiftar språk
och attityd när de möter sina klienter och att de är medvetna om detta, att den by�
råkratiska diskursen kan vara ett hinder för det goda samtalet i mötet med en klient.
Medvetenheten gör att de försöker undvika den byråkratiska jargongen och istället
”prata om ditt och datt”, vilket är en föreställning av vad klienten önskar.
Många av närbyråkraterna hade arbetat länge inom samma myndighet och de
uppfattade inte längre att det var en byråkrati eller att de själva var byråkratiska. Det
hade blivit ett normaltillstånd. Kontrasten är tydlig när vi läser intervjuerna med
ungdomarna i mötet med arbetsförmedlingen.
Samtalen är effektiva redskap för disciplinering av både närbyråkrater och klien�
ter. Den viktigaste slutsatsen av mina undersökningar är den dubbla identitet som
närbyråkrater uppvisar: representant för samhälle: ordning, saklighet, åtlydnad och
lojalitet mot samhället, och dess motsats förståelse för mänskliga behov och mänsk�
ligt lidande. Men till syvende och sist är identifikationen med myndigheten och som
representant för samhället starkast.
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Kriminologi

Miguel Inzunza och Fredrik Svensson

Granskning av ”Hårdare
tag”
En inblick i den kriminalpolitiska
utvecklingen

Att bygga fler fängelser för att bemöta brottslighet är som att bygga fler kyrkogårdar
för att komma tillrätta med en dödlig sjukdom. R. Gangis

Inledning
Artikeln tar sin övergripande utgångspunkt i att belysa hur och varför sociala möns�
ter som resulterar i hårdare straffåtgärder kan uppstå.
Kriminalpolitik är ett synnerligen tacksamt fält att befinna sig inom som politiker,
särskilt mot bakgrunden av att kriminalitet kan ses som en oändlig ”naturresurs”.
Med detta menas att det finns obegränsat med handlingar som äger en inneboen�
de möjlighet till att betraktas som kriminella (Christie, 2005). Denna obegränsade
naturresurs bör ses som ett samhällsfenomen, vilket möjliggör ett fabricerande av
både lite eller mycket kriminalitet. ”Handlingar är inte, de blir, deras mening skapas
medan de uppstår” (Christie, 2005:28).
Med ordet fabricerande på näthinnan, samt Nils Christies (2005) uttalande om att
handlingar inte är, de blir […] vill vi föra in ytterligare aspekter kring varför och hur
kriminalpolitik blivit ett särskilt tacksamt fält för politiker att verka inom, nämligen
att en stor del av senare strategier med ökande kriminaliseringstendenser (fler lagar,
hårdare lagar och law against law) bygger på en strävan efter en omöjlig säkerhet,
som paradoxalt skapar osäkerhet (Ericson, 2007). Detta nutidsfenomen är konstru�


erat av en nyliberal politisering kring en allmän imaginär osäkerhet och otrygghet,
som till största del är baserade på framtidsprognoser (Ericson, 2007).
De kriminalpolitiska diskussionerna mellan konservativa och liberala ideologier
kommer inte att ges något större utrymme i denna artikel. Vår ansats grundar sig i
stället på den politiska konsensus som allt mer framträder inom den kriminalpoli�
tiska diskursen.
Kriminalisering och lagändringar har kommit att bli ett verksamt vapen (Andersson
& Nilsson, 2009; Ericson, 2007), där konsensus tjänar personliga och partipolitiska
syften. Den initiala konsekvensen kring denna populärpolitiska konsensus kring kri�
minalitet och kriminalisering återfinns i överfyllda fängelser, men de mer långtgå�
ende sekundära effekterna är svårare att åskådliggöra. Robert Andersson och Roddy
Nilsson (2009) beskriver det nya kriminalpolitiska skeendet som en symbolpolitik,
där det moraliska fördömandet sätts i fokus snarare än eventuella brottspreventiva ef�
fekter. Det finns allt fler intressegrupper som ges utrymme för att tycka till via media
på den kriminalpolitiska arenan. Denna nya mångfald fyller inte bara ett granskande
syfte, utan allmänhetens inflytande kopplat till lokala och isolerade händelser tende�
rar att få både nationellt och ibland även internationellt genomslag. Den politiska
och moraliska betydelsen av att visa handlingskraft har allt mer kommit att handla
om konsten att kommunicera, med en hänvisning till dagsaktuella undersöknings�
barometrar och ” […] den ständigt ökade närvaron och betydelsen av medierande
teknologier som television, datorer och liknande” (Andersen & Kaspersen (red.),
2007:395). En politisk konsensus och kortsiktig kriminalpolitik öppnar även upp
för intresseorganisationers egenintresse, som genom lobbying driver egna agendor
som anspelar på tilltalande problemformuleringar som t ex hårdare tag och nolltolerans, vilka anlägger sin trovärdighet på bl a hotbilder och framtidsanalyser utan
understödd empiri och baserad på sk sunt förnuft eller ”common sense”.
Syftet med artikeln är att problematisera kring hur och varför sociala mönster
som resulterar i hårdare straffåtgärder kan åstadkommas. För att åskådliggöra denna
bild bakom bilden ikläder vi oss en social röntgensyn, vars syfte är att tränga bakom
det sunda förnuftets föreställningar och stundtals klichéartade bild av den sociala
världen (Collins, 2008).
Utgångsläget tar vi i det synliga och omedelbara, vilket utgörs av ett påtagligt
samstämmigt och samhälleligt krav på en allt hårdare linje kring kriminalitet, där
lösningsmodellen kort och gott består av ändring av straffskalor och hårdare straff,
bl a skall återfall i brott leda till hårdare straff (SOU 2008:85). I rapporten lyfts det
även fram att det inte finns några belägg för att skärpta straff påverkar förekomsten
av dessa brott, eller att det begås fler allvarligare brott idag. Argumenten motiveras
mer utifrån en jämförelse med andra länders straffnivåer, samt hur acceptansen för
våld i samhället har minskat.
Mot bakgrund av en ökad kriminaliseringsdiskurs (SOU 2008:85) som motiveras
utifrån jämförelser med andra länders straffnivåer, inleds vår ansats med samlings�
begreppet hårdare tag mot brottsligheten, som har sitt ursprung i USA för att sedan
förflytta sig till Europa och Sverige. Den straffrättsliga ”modevågen” tar nämligen
sitt ursprung i Amerika och implementeringen till bland annat Sverige sker på grund


av att den politiska eliten och opinionsbildarna hyser en avundsjuk och hänförd
beundran till Amerikas ekonomiska framgångar (Wacquant, 2004). Andersson och
Nilssons (2009) reflekterar över att en stor del av forskningen ägde rum i bl a USA
och att USA även under en längre tid har ansetts som ett dåligt exempel gällande
kriminalpolitik.

Den nypolitiska entrén
Samlingsbegreppet hårdare tag mot brottslighet inkluderas av brottsstrategierna
”Three strikes and you’re out” (vidare three strikes) och ”Zero tolerance” (vidare nolltolerans). Nolltoleransen är den strategi som främst kommit att få utrymme i den
svenska bekämpningen av kriminalitet.
För att åskådliggöra och konkretisera förskjutningen från vetenskaplig expertis
inom kriminalpolitiken, till att allt mer inrymmas under populärpolitiska ställnings�
taganden, kommer lagförslaget three strikes att behandlas.
En anledning till att kriminaliteten hamnat i fokus för den politiska uppmärk�
samheten förklara Christie (2005) med att det finns så få viktiga arenor kvar, som
kan exponera såväl politiker och partipolitik på nationell nivå.
När det allt dominerande livsmålet utgörs av pengar, och den dominerande
tanken innebär att den oreglerade marknadsekonomin är vägen till målet, i
ett sådant system utgör kriminalpolitiken en central arena för det som återstår
av politiken själv. Här blir det möjligt att presentera sig själv som en person
som förtjänar röster, en med värderingar gemensamma med de flesta (Christie,
2005:70).

Three strikes (and you’re out)
Särskilda lagar kunde appliceras vid en tredje fällande dom och leda till livstids fäng�
elsestraff. Men den positiva effekt som tillämpningen av sådana lagar skulle innefatta
för att allmänheten skulle känna sig säkrare visade sig vara liten.
En studie av Norval Morris visade på att de flesta brott återfallsförbrytarna be�
gick resulterade i icke alltför ansenliga sociala konsekvenser. Studien visar även att
många återfallsförbrytare skiljer sig från andra kriminella genom mindre smickrande
karaktäristika som oftare resulterade i snabb upptäckt. Detta handlar till stor del om
småskaliga brottslingar och att oförmågan till att hålla sig undan lagens långa arm
efter en kriminell gärning skulle leda till livslånga fängelsestraff, ansågs som en något
korkad kriminalpolitik att föra. Även om three times (den benämning som gällde


innan three strikes) lagarna kvarstod i lagböckerna, så praktiserades de inte frekvent
och inte heller hade de något politiskt maktintresse, fram till 1990-talet (Zimring,
Hawkins & Kamin, 2001).

Lagförslagets tillkomst
Lagförslaget three strikes var exceptionellt ur flera aspekter, dess drivkraft kom från
mindre intressegrupper utan någon ansenlig valkrets eller finansiering bakom. Ändå
blev det en lag som utan några större ändringar eller tillägg, vilket är anmärkningsvärt
i sig, passerade genom de lagstiftande organen. Förslaget fick ett omfattande erkän�
nande som lag på kort tid, och ett massivt genomslag bland allmänheten (Zimring,
Hawkins & Kamin, 2001). Hur kunde ett radikalt förslag som detta få ett sådant
genomslag hos allmänheten, trots att första gången förslaget presenterades för den
allmänna säkerhetskommittén (the Assembly Committe on Publik Safety, 1993),
saknades bl a en kostnadskalkyl, inte heller framfördes några egentliga fördelar med
förslaget. Förmodligen var det aldrig tänkt att förslaget skulle passera kommitténs
granskning. Jeff Long, lagstiftningsanalytiker, säger följande om första gången för�
slaget presenterades:
The first time it came around, we never really did any fiscal assessment of it be�
cause it didn’t pass the so-called giggle test. It wasn’t worth the effort because this
wasn’t going to go anywhere – it was so patently stupid ��������
(Kieso, ����������
2005:187).
Att processen till stor del utelämnade expertutlåtanden och vetenskaplig gransk�
ning är även det alarmerande och anmärkningsvärt. Lika anmärkningsvärt är att
tillvägagångssättet har rönt så lite uppmärksamhet. Slutsatsen landar i att hela pro�
cessförfarandet var ett extremt exempel på ett populärpolitiskt förhållningssätt till
rättsväsendet (Kieso, 2005). Vad som framträder är en populärpolitisering av krimi�
nalpolitiken, samt en omdefiniering av kriminalpolitikens rationalitet och legalitet.
Omdefinieringen kom att innebära att den kriminalpolitiska forskningen margina�
liserades till förmån för politiska visioner (Andersson & Nilsson, 2009). I praktiken
innebar det att långsiktigheten inom t ex resocialisering, byttes ut mot en kortsiktig
handlingskraft fokuserad på att förhindra tillkomsten av kriminogena situationer.
Från ”att ha varit ett samhälleligt misslyckande blev brottsproblemet något som
man måste skydda hederligt folk från att bli utsatta för” (Andersson & Nilsson,
2009:151).



Från doldis till allmän acceptans
Före november 1993 var inte three strikes någon ledande politisk fråga i Kalifornien.
Fallet Polly Klaas förändrade detta totalt.
Polly Klaas var en 12-årig flicka från Petaluma (Marin County, Kalifornien),
som i oktober 1993 blev kidnappad från sitt hem. Hon blev sexuellt utnytt�
jad och mördad av en återfallsförbrytare med ett våldsamt förflutet (dömd två
gånger tidigare), och som nyligen hade blivit villkorligt frisläppt från fängelset.
I över en månad efter att Polly Klaas blivit sexuellt utnyttjad och dödad var
hennes öde inte känt och de värsta farhågor tillsammans med en allt mer inten�
sifierad medieövervakning tilltog. Gärningsmannen tillfångatogs och avslöjade
var kroppen fanns. Ett våldsamt brott hade begåtts i hjärtat av en välmående
och blomstrande liten stad i Marin County. Polly Klaas var ett offer som väl�
digt många kunde identifiera sig kring, en oskyldig liten flicka, en dotter el�
ler en syster, och gärningsmannen var en våldsam återfallsförbrytare (Zimring,
Hawkins & Kamin, 2001).
För att erhålla en fullständig och legitim officiell offerstatus har Nils Christie
(Åkerström & Sahlin, 2001) skapat en idealtyp av ett ”idealiskt offer”. För att lät��
tast erhålla denna offerstatus efter brott skall individen eller kategorin som drabbas
av brott kunna inrymmas i så många av följande villkor som möjligt: Offret är svagt
(Sjuka, gamla och mycket unga människor), Offret är upptaget med ett respektabelt
projekt, Offret är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på, Gärningsmannen
är stor och ond samt att Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till
offret samt att offret på något vis kan framgångsrikt kräva en idealisk offerstatus, vilket
implicerar att offret inte möter opposition från starka motkrafter.
Det framgår med tydlighet att Polly Klaas utgör ett perfekt idealiskt offer utifrån
villkoren ovan. Till detta ska det nämnas att det ideala offret både behöver och skapar
den idealiska gärningsmannen, de två är beroende av varandra (Åkerström & Sahlin
(red.), 2001).
	1994 inleddes en kampanj i Kalifornien där three strikes blev en valfråga för all�
mänheten att ta ställning till. Förutom händelsen Polly Klaas, kom kampanjen att
involverade bl a två starka intresseorganisationer: The California Correctional Peace
Officer´s Association (fängelsevakternas fackförening), vilka var anhängare av hår�
dare tag och en ökning av fängelsepopulationen, och gruppen The National Rifle
Association, en grupp bestående av vapenägare som välkomnade olika straffrelaterade
åtgärder och program för våldsbrott, främst för att inte vapenindustrin och vapenä�
garna skulle behöva känna sig upprörda eller obehagliga till mods för att vapen an�
vänds i samband med brott.
	80 procent av den tillfrågade allmänheten i Kalifornien anser att ställningstagande
kring nya lagförslag är ytterst problematiskt. Foldrar på flera hundra sidor skrivna på
ett byråkratiskt och fackmannamässigt sätt skickas ut några veckor innan det är dags
för att rösta. En annan faktor är att i USA: s straffsystem förlorar nästan alla fångar


sin rösträtt under intagningstiden, frigivnings- och skyddstillsynsperioden. Ett van�
ligt klagomål bland medborgarna var att de inte visste att three strikes förslaget kunde
appliceras på icke-våldsbrott, eller att den sista och avgörande domen kunde gälla
vilket brott som helst (Kieso, 2005).
Sue Reams, moder till Shane Reams, berättar att hon röstade för three strikes
förslaget, för hon trodde att det endast var inriktat mot grova våldshandlingar.
Hon säger att hon inte hade någon som helst aning om att hennes son, som
hade två fällande domar för inbrott, endast var en fällande dom från att riskera
25 år till livstids fängelse. Vilket han ådrog sig efter att lagen börjat gälla, då han
fälldes för att ha hållit utkik vid en 30 dollar drogförsäljning (Kieso, 2005).
Trots att åtskilliga studier och rapporter visar att brottsligheten minskat sedan 1990talet och att en redan hög fängelsepopulation fördubblades under detta decennium
(Garland, 2001b), ökar allmänhetens tilltagande rädsla för brottsutsatthet. En faktor
i denna icke helt logiska ekvation utgörs av medias roll. Ett brott begånget i t ex
Petaluma (Kalifornien), kunde leda till rädsla hos människor i New York osv. Ett an�
nat bidrag till denna rädsla för utsattheten kring brott är den politiska och mediala
exploateringen av isolerade, lokala och ovanliga brott. Den relativt långa rättsprocess
som följer öppnar även den upp för långa mediebevakningar och politiska utspel,
som i fallet Polly Klaas. Budskapet implicerar att du inte är trygg någonstans mot
slumpmässiga och oprovocerade våldshandlingar. Budskapet säger även att varken
polisen eller rättssystemet klarar av att skydda dig. Detta kan i sin tur både implicit
och explicit komma att influera och påverka den lokala kriminalpolitikens inriktning
(Shichor & Sechrest (eds.), 1996).
För att kriminalpolitiken skall kunna exploateras för populärpolitiska ställnings�
tagande, krävs det att en ”passande” och åskådbar bild implementeras i det dagliga.
Denna bild kombineras av dels en underliggande och tillsynes osynlig process, som
utgörs av ett mer långsiktigt normaliserande av politisk-strategiska värden, och dels
av mer kortsiktiga insatser där honnörsorden är förebygga, förekomma och preven�
tion, vilka alla anspelar på att behärska och bemästra framtiden. Men kanske vik�
tigast av allt är det ständiga implicerandet av det sunda förnuftet (common sense) i
politisk retorik, kopplat till kortsiktiga åtgärder.

Nolltolerans
Nolltolerans som strategi förekommer inom flera områden, när det gäller dödlighet i
trafik strävar man efter att uppnå nolltolerans eller när det gäller mobbing i skolmiljö,
det som är betydelsefullt är att det vid första tillfället låter som en lovande strategi.
När det förekommer i det kriminalpolitiska fältet är det ett användbart exempel för
att visa hur retoriska strategier kan utvecklas till handlingsformade strategier som


ger en del oväntade konsekvenser. Hur parollen har använts varierar. Sociologer och
kriminologer belyser skillnader i dess användande. En av de mest framträdande skill�
naderna kan synas mellan dess retoriska och dess praktiska användande i polisiära
strategier.
Nolltolerans har använts som paroll i kriget mot narkotika. I artikeln Symbolizing
crime control: Reflections on Zero Tolerance framgår det hur det framförallt använts
som ett retoriskt verktyg i kriget mot narkotika. Det finns ett antal aktiva orga�
nisationer som förespråkar att den enda lösningen i narkotikadebatten är absolut
motstånd. Användande av nolltolerans mot narkotika startades med Ronald Reagans
kampanj i kriget mot narkotika och har därefter förekommit i flera andra politiska
kampanjer som i exempelvis kriget mot terrorismen (Newburn & Jones, 2007).
Sandra Walklate och Karen Evans (1999) lyfter fram hur nolltolerans som paroll
använts av feministiska grupper i Canada och broken windows anhängare i USA. De
feministiska grupperna med mål att skydda kvinnors och barns intressen när det
gäller utsatthet för våld. Utgångspunkten finns i en våldshändelse där flera kvinnliga
studenter mördades 1989 och fokus ligger på förhindrande, förberedande och skydd.
När det gäller nolltoleransens koppling till broken windows, görs den till George L.
Kelling och James Q. Wilsons (1982) idéer som framhåller att även mindre brott
som skadegörelse leder till acceptans för grövre brottslighet, fokus ligger på förhin�
drandet av omgivningens förfall (Walklate & Evans, 1999).
Med artikeln Fixing Broken Windows argumenterar Kelling och Wilson för hur
polisiära strategier kan utvidgas (Kelling & Coles, 1996). Huvudargumenten som
belyses i deras resonemang är flera men för att förstå hur den tillämpades i polisiära
strategier bör en mer ingående beskrivning göras. Poliser ska inte endast bry sig om
straffbara brott utan också se till att det finns en fridfull miljö för samhällets respek�
tabla medborgare. Detta genom att exempelvis hindra oönskat gatufolk från att göra
ordentliga områden som parker till sitt tillhåll även om de inte direkt begår något
brott (Kelling & Coles, 1996). Författarna skyddar sig med att denna strategi inte
ämnar lösa sociala samhällsproblem utan överlämnar det till politiker. De menar
även att i det påståendet finns det en lucka för angrepp. Författarna uppmanar till
att inte låta motståndarna relatera oordning med uteliggare eftersom man då går in
i en politisk fälla. Argumenten som kommer att användas mot strategin blir att den
angriper fattiga medborgare, vilket inte stämmer enligt författarna. En av de viktiga
punkterna enligt författarna är att göra anspråk på den moraliska tyngden om stra�
tegin ska få gehör. De menar att i städer där de inte fått gehör beror det troligtvis på
att kopplingen mellan att se ordning och angrepp mot fattigdom får alltför stor fokus
(Kelling & Coles, 1996).



Nolltolerans i social kontext
Nolltoleransen får en viktig roll i projektet Manhattan Institute då denna anordnar en
konferens om livskvalitet som publiceras i tidskriften City. Denna organisation stöds
av tough on crime vindarna som blåser i början av 1990-talet. I konferensen medges
ordningsmakten rätten att angripa alla sorters brott med utökad makt under parol�
len nolltolerans (Wacquant, 2004). Brott som hotar människors livskvalitet såsom
graffitimålningar, dagdriveri och offentlig urinering ska bekämpas (Harcourt, 2001).
Ett annat intressant område som belyser betydelsen av detta projekt är anslagen som
polisen får ta del av. I jämförelse med andra statliga institutioner som exempelvis
offentliga sjukhus är beloppen det handlar om fyra gånger mer till polisens verksam�
het. Finansieringen bekostas genom nedskärningar inom socialförvaltningen med en
tredjedel. Dessa idéer exporteras ut i världen. Manhattan Institute blir därmed an�
svarig för den internationella populariseringen av broken windows teorin (Wacquant,
2004).
Nolltolerans som polisiär strategi införs i New York under borgmästare Rudolph
Giulianis era. Enligt William J. Bratton, nytillsatt polischef, var det ett system av tre
strategier som var lösningen för minskningen av brottsligheten i New York. Den för�
sta bestod av en ökad rekrytering av poliser på gatorna med nyanställning av 7 000
poliser. Den andra genom att poliskåren får mer självbestämmande samtidigt som
klara mål för organisationen fastställs. Viktigt är även att det sker en decentralisering
av makten till olika polisenheter och investeringar i olika medel för att effektivisera
polisarbetet. Den tredje strategin gäller fokusering på oacceptabelt beteende i det
allmänna (Walklate & Evans, 1999).
Polisen får resurser i form av datorprogrammet Compstat som är ett statistiskt pro�
gram där poliser kan föra en noggrannare registrering av brott. Med detta program
får varje lokal polischef möjlighet att följa hur brotten registreras geografiskt och där�
med ansvara för sitt distrikt som evalueras vid regelbundna möten. Nyanställningen
av fler poliser sammankopplas med den nya målmedvetenheten då den tidigare hie�
rarkiska modellen tillplattas genom att högre tjänstemän inom polisen avskedas för
att kunna anställa mer aktiva poliser, en framväxt av intensivpoliser. Den polisiära
verksamheten betraktas mer som ett företag där polisstationerna ses som vinstcenter
och där vinsten består i minskning av antal brottsregistreringar (Wacquant, 2004).

Den populistiska innebörden
Det populistiska bruket av begreppet nolltolerans har en vidare omfattning än hur
den används i praktiken. I Newburns och Jones artikeln framkommer det att nolltolerans som begrepp användes av Bratton, New Yorks dåvarande polischef endast när
det gällde nolltolerans för poliskorruption i form av intag av narkotika. Det fram�


kommer även exempel på hur polischefen vill distansera sig från användandet av
termen i samband med polisiära strategier. Samtidigt använder media och politiker
begreppet i större omfattning. Den retoriska funktionen är vida mer omfattande än
den verkliga polisiära riktlinjen (Newburn & Jones, 2007).
Det som är avgörande för nolltoleransens retoriska styrkor är att det är ett enkelt
begrepp och att det passar in varsomhelst. Det är ett flexibelt begrepp, som kan
ha olika innebörd beroende på kontexten det förekommer i. Dess politiska styrka
framkommer i själva betydelsen av begreppet nolltolerans, vilket är ganska omfat�
tande och lovande. Där finns kanske en av förklaringarna till varför den inte är lika
förekommande bland högre polistjänstemän som i så fall lovar mer än de kan uträtta.
En annan punkt är metaberättelsens överensstämmande som ger det styrka. Genom
att koppla ihop observationer med händelser, t ex minskning av brottslighet under
denna tid samtidigt som det initieras speciella polisiära strategier vilka kopplas ihop
och kommenteras (berättas) av media. Slutligen har den aktuella timingen sin bety�
delse. Den presenterar ett svar till den rådande oron i samhället (Newburn & Jones,
2007).

Den empiriska bevisningen av nolltolerans
I Zero tolerance Policing a free society för polischefen Bratton ett ironiserat resone�
mang där han menar att brottsligheten i New York har gått ner och att det är polisen
som ska skuldbeläggas. Med hjälp av statistik framhåller han New Yorks förvandling
från brottsstad till säker stad. Till alla skeptiker vill han säga att reduceringen av
brottslighet inte beror på sociodemografiska eller ekonomiska trender, inte på en
minskning av ungdomar eller att alla hamnat i fängelse. Enligt Bratton beror det
på polisens resultatinriktning och decentralisering. Polisen kan förändra beteende,
kontrollera beteende och förhindra brott oberoende av andra faktorer. Detta i sig har
lett till att New York-bor känner sig säkrare, turismen florerar, ekonomin stabiliseras.
De negativa effekterna av ökade anmälningar mot poliser förklaras, med fler poliser
tillkommer en proportionerlig ökning av anmälningar (Bratton & Dennis, 1997).
Som det nämnts tidigare ska poliser förhindra brottslighet genom att angripa all�
män oordning och därmed se till att det finns en fridfull miljö för samhällets respek�
tabla medborgare detta är ett av huvudargumenten i projektet Manhattan Institute.
Intressant att notera är att det ständigt görs en koppling mellan oordning och brotts�
lighet. Enligt Bernard Harcourt är den empiriska bevisningen som finns tillgänglig i
New York och andra städer, exempelvis Chicago, inte tillräcklig för att stödja broken
windows teorin. Harcourt menar t.o.m att i förespråkarnas egna undersökningar,
exempelvis i Skogan`s Disorder and Decline (Skogan, 1990 i Harcourt, 2001), inte
kan tala om någon statistisk signifikans i fyra av fem fall. När faktorer som exempel�
vis fattigdom och bostadsområde hålls konstanta finns det ingen styrka i sambandet
mellan olika brottsformer och oordning. Även i en studie som gjorts av Stephen J.


Raudenbush och Robert Sampson (1999 i Harcourt, 2001) hittas inte någon på�
visbar statistisk styrka i hårdare tag från polis för att minska brottslighet. Vidare
har brottsligheten minskat sen 1990 och då gäller det inte endast i New York utan i
flera av de stora städerna, exempelvis San Diego och Boston där det inte har införts
några specifika åtgärder mot oordning (Harcourt, 2001). Harcourt fortsätter med
att tydliggöra hur den eventuella minskningen av brottslighet på grund av polisiära
åtgärder felaktigt har tillskrivits broken windows teorin. Det har inte berott på att
polisen angripit oordningen utan mer på den generella ökningen av kontroll i olika
former. Harcourt ifrågasätter angreppet mot begreppet oordning, vad är oordning:
-fattigdom, -utseende, -oacceptabelt beteende etc.? Harcourt menar varför angrips
i så fall inte alla former av vad som skulle kunna benämnas som oordning som t ex
poliskorruption, insiderbrott och polisbrutalitet med samma intensitet (Harcourt,
2001).

Nolltoleransens förespråkare och motståndare
I huvudsak är det tydligt att nolltoleransens polisiära riktlinje används som ett direkt
svar på allmänhetens rädsla för brott och samhällsförfall. Samtidigt finner staten en
enkel väg att kunna förena åsikter i en enkel men sammanhållande strategi. Staten
ser sin vinning i att den kan framkalla konsensus bland medborgarna i denna fråga.
Internationellt finns det exempel då det görs uttalanden om att vi alla ansvarar för hur
vårt samhälle ska se ut. Wacquant tar exempel från Skottland där inrikesministern
Henry McLeish uppmanar till allas ansvar för detta krig mot förfallet (Wacquant,
2004).
Det finns även en annan sida som bör påpekas ur ett makroperspektiv i vad som
kan ses som fördelarna för staten med denna strategi. Genom att skapa fler brotts�
lingar finns det ett behov av en utökning av fängelser. Var ska alla dessa nya brotts�
lingar förvaras? Och vilka ska förvara dessa människor. Enligt Christie (2000) finns
det tydliga samband som visar på hur en hög fångpopulation kan ge en positiv syn på
USA: s arbetslöshet vid en första anblick, detta gäller för vilket land som helst med
hög fångpopulation. Lågt räknat sysselsätter denna industri av kontroll 4 % av USA:
s arbetsföra population år 1999 vilket är en ganska hög siffra i detta sammanhang.
Vidare resonerar Wacquant kring att dessa oönskade medborgare har begränsade möj�
ligheter att skaffa jobb och att de i så fall uppfyller en bättre nationalekonomisk
funktion bakom galler (Garland, 2001a).
Även om den polisiära nolltoleransens framgångsvåg varit stark i början finns det
en hel del oönskade sekundära effekter. Ett av huvudproblemen som Wacquant lyf�
ter upp är hur arbetsgången för specialpolisens tillslag i New York fixeras vid etniskt
utseende. Andelen som grips och efterspanas är främst svarta eller latinamerikanska
män. Statistiken som presenteras är att 1 av 11 tillslag är korrekta i mening att de an�
ses giltiga eller att de lett till påföljd. Detta motsvarar 4 000 korrekta gripanden av 45


000 vilket medfört civila protester där gripanden av över 1 200 demonstranter gjorts.
Denna fråga har engagerat pensionerade svarta poliser och afroamerikanska politi�
ker på alla nivåer då det har varit en del av de gripna demonstranterna (Wacquant,
2004).
Den direkta effekten av polisövergreppen blir tydlig då anmälningarna ökat med
60 % mot NYPD (New York Police Department) under en kort period och då främst
av minoritetsgrupper. Wacquant belyser den extrema fördelningen då 53 % av an�
mälningarna kommer från 20 % av New Yorks svarta population, vidare kommer
80 % från de fattigaste polisdistrikten. Det blir plötsligt uppenbart att livskvaliteten
som det talas om i Manhattan Institute konferensen vänder sig till en viss grupp
medborgare. Allmänhetens syn på polisen varierar utifrån rastillhörighet. Det finns
information med utgångspunkt i genomförda undersökningar att vita medborgare
känner sig säkrare och inte anser att polisens övergrepp ökat i någon större utsträck�
ning. Detta kan jämföras med de motsatta åsikterna som finns hos New Yorks svarta
medborgare (Wacquant, 2004).
Den ekonomiska aspekten är även den intressant. Som det påpekats ovan görs det
ett alldeles för stort antal tillslag utan rättsligt befogad motivering, som i praktiken
innebär att det blir en kostnad för samhället i form av domstols och häkteskostnader
(Wacquant, 2004). Ironisk nog skulle dessa kostnader inte accepteras om de använ�
des till att bekosta sociala åtgärder av förespråkarna för nolltolerans.

Den svenska arenan
Utveckling
För att förstå utvecklingen inom den svenska kriminalpolitiken är det relevant att
blicka bakåt i tiden och belysa betydande förändringar. Kriminalpolitik har varit ett
prioriterat område bland flera forskare och därmed är tillgången på kunskap god.
I Svensk kriminalpolitik belyser Robert Andersson och Roddy Nilsson (2009) för�
ändringen som svensk kriminalpolitik genomgått sen början på 1900-talet. En bryt�
punkt kan tydas från tidigare kriminalpolitik där man begränsade kriminalpolitik till
att omfatta frågor som rörde förändringar av straffsystemet. Nu skulle kriminalpoli�
tikens aktörer inte endast innefatta polis, domstol och fängelsepersonal. Vetenskapen
hade fått ett nytt arbetsområde.
Tiden som följde efter det vetenskapliga intåget utmärktes av att individualpre�
vention med ledorden rationalisering, differentiering och effektivisering var do�
minerande inom kriminalpolitiken. Kriminalpolitikens stabilitet berodde på soci�
aldemokratins stabila dominans, mängden av utredningar som hade tillsatts samt
vetenskapens roll som problemlösare av samhälleliga problem. Det fanns inget stort
politiskt intresse för kriminalitet med tanke på experternas speciella roll. Kunskap
angående kriminalitet tillhörde vetenskapen. Bilden av hur brottskontrollen utveck�


lades är densamma som återfinns i USA vilket även David Garland beskriver med
begreppet ”penal welfarism” (Garland, 2001b).
Mellan 1950 till 1970 tillkom flera förändringar som påverkade kriminalpoliti�
ken. Brottsligheten ökade kraftigt, främst stöldbrottsligheten bland ungdomar. Efter
en lång utredningsperiod förstatligades polisen 1965, samma år som brottsbalken
trädde i kraft. Synen på lagöverträdaren förändrades. Betoningen lades på allmän�
prevention och kritiken mot individualprevention härstammade från ett perspektiv
som la tyngdpunkten på likhet inför lagen under begreppen legalitet och proportio�
nalitet. De som stod bakom kritiken menade att behandlingstanken inriktade resur�
ser i brottsbekämpandet med synen på brottsutövare som sjuka. Därmed lämnades
utrymme för andra idéer att få gehör. När begreppet Lag och Ordning gör sitt intåg
1970 är det starkt påverkat av den politiska utvecklingen i USA sen 1960-talet. Leif
Lenke lyfter i sin artikel Kriminalpolitiken som partipolitiskt ”högerprojekt” – en evig
självklarhet? (Lenke, 2007 i von Hofer & Nilsson (red.), 2007) fram att Lag och
Ordning i USA uppkommer som respons mot den progressiva rörelsen som upp�
stått. Allmänheten hade börjat tröttna på aktiviteter som orsakade allmänt tumult;
medborgarrättsrörelsen, de färgades frigörelse och motståndet till Vietnamkriget som
kom att representeras i form av en ökad acceptans för marijuanarökning bland mer
liberala medborgare (Lenke, 2007 i von Hofer & Nilsson (red.), 2007). Följden blev
att under 1970-talet försvagades stödet för behandling och kommande årtionden
gjorde klassiska straffrättsteorier intåg med idéer om skärpta straff och betoning på
säkerhet. Individualpreventionens särtällning i form av behandling ersattes av all�
mänpreventionen med tyngdpunkt på vedergällning. Detta tydliggörs i 1989 års
straffvärdereform, brottets straffvärde skulle vara vägledande för val av påföljd. Detta
kan jämföras med att man tidigare skulle ta hänsyn till den dömdes vård och behand�
lingsbehov (Andersson & Nilsson, 2009).
Det som utmärker perioden 1985 till 2007 är politiseringen. Kriminalpolitik är nu
en viktig fråga för politiker. En annan viktig punkt är hur forskningen bedrivs kring
kriminalpolitik. Andersson och Nilsson (2009) kallar det myndighetskriminologi.
Staten och myndigheters intressen är vägledande för hur forskningen bedrivs. Andra
viktiga skeenden som politiseringen medfört är att välfärdstaten har backat i sin roll
som brottsförhindrande aktör när det gäller vardagsbrottslighet. Lokalsamhället har
istället fått överta ansvaret för brottsförhindrandet under en så kallad ansvarsgöran�
deprocess (Andersson & Nilsson, 2009). Eller som Garland (2001b) uttrycker det
govern at a distance.
En teoretisk tolkningsram att tillämpa är att se den kriminalpolitiska arenan som
ett fält eller ett spel. Pierre Bourdieu (1997) lyfter sin teoretiska modell fram om
hur positionering sker i ett fält. Det finns ett antal förutsättningar som krävs för att
ett fält ska kunna fungera. Det måste finnas insatser och spelare som är utrustade
med det habitus som det specifika fältet kräver. Bourdieu betonar att olika fält kan
se olika ut, de har olika tvistefrågor samt olika intressen och vinster. Begåvad med
eftersökt habitus innebär enligt Bourdieu (1997:128) att spelaren ”känner till och
erkänner spelets och insatsernas inneboende lagar, etc.”. Kampen som utspelar sig i
det kriminalpolitiska fältet står om det legitima våldet, auktoriteten som gäller i det


specifika fältet. Att kapitalet i olika fält är specifikt beror på att kapital som gäller i
ett fält, exempelvis det kriminalpolitiska, inte har samma värde i ett annat fält. I det
kriminalpolitiska fältet ser man hur nya aktörer gjort landvinningar genom omför�
delningar av det specifika kapitalet. Om det tidigare krävdes expertkunnande inom
det kriminalpolitiska fältet kan vi se hur det har ersatts av mer ”sunt förnuft”, eller
som vi tidigare nämnt common sense.
Ett aktuellt exempel på denna övergång, där expertkunnandet inte har samma be�
tydelsefulla roll i frågor som berör kriminalitet illustreras i debatten om föräldraan�
svar som nuvarande justitieminister Beatrice Ask förespråkar. Förslaget innebär kort
sammanfattat att föräldrar till barn som genom brott är skadeståndsskyldigt ska be�
tala skadestånd. Syftet med förslaget är att få ner ungdomsbrottsligheten. Samtidigt
framgår det i artikeln Föräldraskadestånd trots kritik (www.dn.se) att det inte finns
något stöd i forskningen om att skadestånd skulle kunna ha den effekten. Det finns
även direkt kritik mot förslaget för dess effekter. På Sveriges Radios hemsida finns
publiceringen Föräldrar får betala skadestånd trots kritik (www.sr.se) där det framgår
att förslaget inte tillstyrks av Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern, andra kri�
tiska röster är exempelvis advokatsamfundet, Stockholms universitet och Uppsala
universitet. Det som kan uppmärksammas med detta exempel är hur politiska förslag
inom fältet för kriminalpolitik inte nödvändigtvis kräver koppling till expertkunnande för att få gehör.
Ovan nämnda exempel väcker frågan om vilka förvärvade kunskaper, habitus,
som efterfrågas i det kriminalpolitiska fältet om expertkunnadet ersätts med popu�
lärpolitiska förslag. Har expertkunnandet helt fallit bort eller finns det bromsande
mekanismer? I publiceringen Reinfeldt avvisar avgångskrav på Ask (www.dn.se) åter�
ges det kort om anledningen till varför det uppkommit ett avgångskrav på Beatrice
Ask. Startskottet för denna debatt började med att justitieministern Ask vid ett se�
minarium hade föreslagit att den som misstänks ha köpt sex skulle få ett lila kuvert
hemskickat så att omgivningen skulle medvetengöras om den misstänkta personens
handlanden (www.dn.se). Den juridiska frågan som då blir aktuell, och som ut�
gör grunden för angreppet är att man likställer misstänkta med dömda. Thomas
Bodström, tidigare justitieministern menar att en av de mest grundläggande princi�
perna för rättssäkerhet just är att man inte anses skyldig förrän man är dömd Bodström
kräver Asks avgång (www.dn.se). Trots det höga värdet som bestraffande innehar i ett
fält som det kriminalpolitiska, symboliskt kapital, kan det uppstå konflikter om man
inte följer fältets regler. Försöken till att framlägga förslag som ska motas väl i ett
fält är fortfarande beroende av att man följer fältets fundamentala axiom (Bourdieu,
1997). Diskrepansen mellan två olika former av kapital i samma fält blir tydlig. Inom
det kriminalpolitiska fältet är både juridiskt och politiskt kapital nödvändigt, men
som Bourdieu (1999) påpekar kan det uppstå problem om det råder obalans mellan
kapitalformerna inom ett fält.



Kriminalpolitik och Välfärdstaten
I diskussionen om vad som haft betydelse i det kriminalpolitiska fältet behöver
man uppmärksamma välfärdstatens roll. Henrik Tham (1990) lyfter i artikeln
Välfärdsstaten och brottsligheten – i teorin upp relationen mellan välfärdsstat och
brottslighet. Han belyser de två helt motsatta synsätten som finns i politiken där
brottslighet kan uppstå både om välfärdsstaten inte är tillräckligt utvecklad eller det
motsatta, där välfärdstaten är alltför utvecklad. Om det tidigare låg en tyngdpunkt
på tilltron till välfärdstaten så har det ersatts med att se vilka hinder den medför. Den
partipolitiska skillnaden i denna fråga har varit ganska tydlig. I de konservativas ar�
gument har välfärdstaten setts som ett problem, det urholkar moral och etik, inte säl�
lan utmålas den som källan till brott. I svårigheten att värva röster i frågor som berör
fördelningen av samhällets resurser har konservativa hittat ett område att profilera sig
på, Lag och Ordning (Tham, 1990). På den andra sidan finns det allmänpolitiska per�
spektivet där välfärden får en viktig roll, fokus ligger på de sociala förhållandena som
möjliggör förekomsten av brottslighet. Sociala källor som arbetslöshet, ojämlikhet
och konsumtionssamhälle tas upp. Välfärd är en förutsättning för att minska brott
(Tham, 1986). Till följd av olika händelser, som till exempel att vardagsbrottslighe�
ten växte och att återfallen både fanns och ökade, kom det en kris som suddade ut
dessa tydliga skillnader i vilka som förespråkade Lag och Ordning (Hillborg, 1999).
En illustration av denna ideologiska övergång ges genom att belysa att när social�
demokraterna var tillbaka vid makten perioden 1994-1998 var det första gången en
socialdemokratisk partiledare övertog parollen om Lag och Ordning och regeringen
ställde sig positiv till nolltolerans. 1998 uttrycktes det i regeringsdeklarationen att alla
brott ska bekämpas med kraft (Hillborg, 1999).
En förklaring till varför vänstern övertog och följde högerns repressiva hållning
finns i den såkallade tango-politiken. Detta begrepp myntades genom att följa ameri�
kansk kriminalpolitik där Bill Clinton använde en strategi där han övertog republi�
kanernas paroll om Lag och Ordning för att förekomma deras taktik om hårdare tag
mot brottsligheten. Clinton blev omvald men som Lenke lyfter fram, till priset av
ökat användande av dödstraff eller en utökad tillämpning av ”three strikes and youre
out”. Följden blev att fångpopulationen ökade (von Hofer & Nilsson, 2007).

Nolltolerans i Sverige
Hur ser det då ut i Sverige? Som Wacquant påpekar finns det många enskilda aktörer
som stödjer och importerar nolltoleransens slogan. I huvudsak handlar det om en
beundran av USA: s ekonomiska klimat och högerpopulistiska straffrättsliga politik
(Wacquant, 2004). Polischefen Bratton själv har deltagit i en del seminarier för att



sprida denna polisiära verksamhet, som han själv uttrycker det ” If you can make it
in New York you can make it anywhere” (Bratton & Dennis, 1997:42).
En av nolltoleransens förespråkare i Sverige är Hans Bergström som i artikeln Det
går att minska brottsligheten förespråkar New Yorks linje (Brå Apropå, 1997). Detta
genom att bryta den så kallade förfallsspiralen men som vi nämnt ovan finns det inte
bevisbara effekter av att brottslighet minskar med denna populistiska åtgärd. Det går
även att höja ett varningens finger, som Ingrid Sahlin (1998) belyser, genom att ta till
sig denna aggressiva ordningsskapande åtgärd överger man de ”mjukare” formerna
som verkar genom att informell social kontroll uppnås genom ökad gemenskap. Då
kommer det inte längre att handla om en auktoritär eller handlingskraftig kriminal�
politik utan mer om en blivande polisstat.

Att bemästra framtiden
Ett teoretiserande kring riskhantering och riskanalyser som gör anspråk på att be�
mästra framtiden finner vi hos Richard V. Ericson (2007). Ericson behandlar hur
strukturella justeringar och tankar kring den nyliberala politiken inte bara produce�
rar en kontrollkultur, utan även en misstänksamhetskultur, som pekar mot en allt
tydligare utvecklingsriktning i västvärlden där varje upptänklig källa kan behandlas
som en brottslig gärning eller kriminellt agerande. Med misstänksamhetskultur avser
Ericson att nya lagar inte bara kriminaliserar de som faktiskt orsakar skadorna, utan
även de som bara misstänks för att vara skadegörare samt myndigheter som förutsätts
ansvara för säkerheten men misslyckats. En traditionell straffrätt urholkas tillsam�
mans med traditionella normer och principer. Säkerheten övertrumfar rättvisan och
osäkerheten uppenbarar sig. Om vi tillåter oss en tankehybrid mellan Ericsons stånd�
punkt och att kriminalitet kan ses som en oändlig ”naturresurs” (Christie, 2005),
visualiseras en ytterst alarmerande bild utan egentliga bromsklossar som motiverar
kriminalisering som en reaktion på något så abstrakt och individuellt betingat som
osäkerhet.
Ericson (2007) beskriver osäkerheten (vilket har en nära relation till olika riskas�
sociationer) som den nyliberala politikens flaggskepp. Enligt François Ewald har det
skett en förskjutning kring vetenskapens betydelse och användbarhet (Ewald, 2002
i Ericson, 2007). Genom analyser kring oenigheter om hur framtiden bäst låter sig
styras, har det vetenskapliga språket kring riskbedömning fått ge vika för det veten�
skapliga språket kring osäkerhet (Ewald, 2002 i Ericson, 2007).
The new paradigm of security calls forth a new economy of rights and duties.
While the language of risk, against a background of scientific expertise, used
to be sufficient to describe all types of insecurity, the new paradigm sees uncer�
tainty reappear in the light of even newer science. It bears witness to a deeply


disturbed relationship with a science that is consulted less for the knowledge it
offers than the doubt it insinuates (Ewald 2002 i Ericson 2007:8-9).
Som vi tidigare nämnt består det rådande kriminalpolitiska klimatet av både en
åskådbar handlingsbild, samt ett underliggande normaliserande baserad på en all�
mängiltig moral. Charles Taylor (2004 i Ericson 2007) har analyserat möjligheten
till att producera och reproducera en social eller samhällelig föreställning. Detta för�
hållningssätt benämner han social imagenaries – samhälleliga föreställningar – (förfat�
tarnas översättning), vilket är en av allmänheten delad förståelse kring dess egen exis�
tens och relation till varandra samt förväntningar och normativa överenskommelser.
Den samhälleliga föreställningen skapar förutsättningar för att agera och agerandet
skapar förutsättningar för legitimitet. Precis som den samhälleliga föreställningen
gör agerandet möjligt, gör agerandet det möjligt att reproducera den samhälleliga
föreställningen, normen.

Slutsatser
I artikeln har syftet varit att belysa hur och varför det skett en förändring i det kri�
minalpolitiska fältet där vi gått mot hårdare straff. Genom att ge en kort inblick i ett
antal områden har vi gett läsaren en insyn i vilka diskussioner som förs och hur de
påverkar det kriminalpolitiska fältet.
Områden vi lyft upp är hur nya lagar och polisiära strategier uppkommer utan
någon empirisk bevisning, problemet ligger i att det kriminalpolitiska fältet mer
kan ses som ett fält där aktörer positionerar sig och visar sin handlingskraft. Tydliga
exempel finns i polisiära strategier som nolltolerans där den empiriska bevisningen är
underordnad den moraliska betydelsen. Genom en kort historisk genomgång i hur
det sett ut i Sverige har vi lyft fram några betydelsefulla skeenden i kombination med
aktuella exempel. Förändringar i välfärdstatens roll, hur tilltron har minskat och
hur Lag och Ordning blivit en gemensam linje i kriminalpolitiska frågor. En sam�
manfattande förklaring illustreras med Lenkes ”tango-politik” (von Hofer & Nilsson
(red.), 2007). Trots förändringarna vi beskriver i hur det kriminalpolitiska fältet har
utvecklats, där expertkunnadet ersatts av populärpolitiska inslag finns det tecken på
att det fortfarande finns grundläggande regler i det kriminalpolitiska fältet som inte
kan passeras, Bourdieu uttrycker det med att trots delrevolutionerna som skett och
fortsätter att ske i ett fält, utmanas inte spelets grunder (Bourdieu, 1997). Detta gäl�
ler så länge det kriminalpolitiska spelet uppmärksammas kritiskt.
Vilka lösningar är det som väljs, är de av långsiktig karaktär? Har de vetenskapligt
stöd? Eller är det mer i syfte att ge medborgaren ett konkret svar. Det finns tydliga
liknelser mellan nolltoleransen och populistiska lagförslag där man kringgår rättsäker�
heten genom att åberopa den moraliska tyngden.


Illustrationen av three strikes visar på hur förslag kan ”lotsas” igenom byråkratier
och erhålla en allmän moralstatus genom att kopplas till isolerade händelser. Vidare
så finns det skeenden kring three strikes som är viktiga att uppmärksamma; framför
allt med Christies (2005) förklaring om att det finns så få arenor kvar för politiker
att exponera så väl sig själva som sin partipolitik. Det vi närmast tänker på är att det
finstilta kring lagförslaget faller på den enskilde att själv ta reda på, medan de poli�
tiska framställningarna anspelar på en fullständighet.
Three strikes tar sin utgångspunkt i att hårdare straffa återfallskriminalitet, vil�
ket inte enbart gäller för grov kriminalitet. Parallellen till Sverige och den allmänna
enighet som verka råda kring hårdare straff för dem som återfaller i brott (SOU
2008:85), låter sig väl göras. Vad som sker vid en hårdare bedömning vid återfall
i brott är att samhället ger upp på den enskilde. För att dölja detta samhälleliga
misslyckande legitimerar man ett straff som är oproportionellt hårt för det specifika
brott som begåtts, genom att hänvisa till en osäkerhet som är placerad i framtiden
(Ericson, 2007). Den kriminelle individen döms inte bara för det brott han begått,
han döms även för de brott han redan sonat, men framförallt döms han på stigmati�
serade grunder, där rättsväsendet ser på honom som kriminell i framtiden. Att döma
en individ utifrån hur den tilltänkta framtiden kan komma att se ut är ingen rimlig
kriminalpolitik att föra. Att straffa och låsa in i förebyggande syfte blir en institutio�
naliserande ad hoc lösning, där problemet skjuts på framtiden. I ett vidare perspektiv
kan denna framtidsanspelning få oanade och svåröverskådliga konsekvenser om det
institutionaliseras och normaliseras.
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Socialpsykologi

David Johansson

Kropp, medvetande och
artefakt
Spel och spelande ur ett meadianskt
perspektiv

I G. H. Meads interaktionistiska socialpsykologi har leken och spelet en central
roll för jagets uppkomst. Vid sidan av barnets språkutveckling använder Mead
de båda aktiviteterna som illustrativa exempel i sin teori om självmedvetandets
interpersonella ursprung och individens socialisering. Som pragmatiker ägnar
han lek- och spelpraktiken en särskild fenomenologisk uppmärksamhet och
förekomsten av spel- och lekbeteende hos barn behandlas som evidens för en
inre utvecklingspsykologisk process (Joas, 1993:216).
Mer risk för att begå ett tautologiskt snubbelsteg menar jag att det idag finns anled�
ning att tillryggalägga ytterligare ett varv i denna hermeneutiska spiral. Spel, i alla
dess former, har sedan Meads tidiga 1900-tal utvecklats till en etablerad kulturform
och är idag en växande vardagsaktivitet både för vuxna och barn. Detta beror i hög
grad på att spelande utgör en central komponent i de senaste årtiondenas datorisering
av samhället. Intentionen med den här artikeln är att på nytt undersöka förhållandet
mellan människa och spel. Detta sker genom en tentativ studie där artefakten spel
utforskas med hjälp av en meadianskt orienterad socialpsykologi samt en kultur- och
medievetenskap som i huvudsak har kulturella och mediala artefakter som sina cen�
trala studieobjekt. Med spel åsyftas datorspel, brädspel, sällskapsspel och dylikt, och
även om spel sinsemellan kan se helt olika ut vilar de på en likartad elementär form
och idé. Skilda former av spel har troligtvis existerat under hela människans historia
och spel representerar ett gott exempel på artefakter som brukats av människan utan
att fylla en uppenbar primär funktion.
Trots att Mead i grunden var behaviorist skiljer han sig från denna strömning
genom att han också inkluderade medvetandet som studieobjekt i det som ansågs
kunna studeras genom iakttagelser av människors faktiska beteenden. Enligt Lars

Erik Berg ville Mead i sin interaktionistiska psykologi ”inte vara behavioristisk i den
meningen att den skulle vägra befatta sig med sådana fenomen som försiggår inom
individen i dennes medvetande” (Berg, 1975:44).
Meads interaktionism tar sin utgångspunkt i behaviorismen så till vida att den utgår
från den biologiska kroppen och dess beteende, men Mead menar att den biologiska
kroppen föds utan något självmedvetande (Mead, [1934] 1976:1). Medvetandet är
ett resultat av social interaktion, bara i förhållande till andra kan individen upptäcka
sig själv, och eftersom uppkomsten av medvetandet är en extern process är detta
samspel möjligt att iaktta för utomstående. Berg uttrycker det som att ”Organismens
födsel är biologisk men människans födsel är social” (Berg, 1975:44). Medvetandet,
det vill säga hur och vad som rör sig i individers huvuden är inget forskaren nödvän�
digtvis behöver närma sig genom introspektion utan genom att studera individens
sociala samspel kan forskaren göra sig en bild av medvetandet.
Diskussionen utgår från två grundantaganden:
(I) Den enskilda individens medvetande uppkommer i sociala samspel med andra
individer. Interaktion är medvetandets ontologiska genesis och på egen hand kan
individen inte utveckla ett medvetande. Den biologiska kroppen är dock inte passiv
utan en aktör, därför måste man anta att det existerar ett förmedvetet socialt bete�
ende, en socialitet, som motiverar individen att engagera sig i sociala samspel (Mead,
[1934] 1976).
(II) Alla artefakter, det vill säga kulturskapade ting, innehar rena socialitetsvärden
(jfr. Eriksson, 2007). Artefakter har i allt högre grad kommit att dominera män�
niskans livsmiljöer. Dessa av människan skapade verktyg och arkitektoniska objekt
utgör inte längre primärt ett skydd mot den omgivande naturen eller som hjälpme�
del för att bruka och förbruka naturen. Artefakter tycks fylla långt fler funktioner än
de basala. Sett till historien är det i relativt välmående kulturer som konst, musik,
litteratur och arkitektur har frodats, också spel i dess olika former vill jag hänvisa till
den här gruppen av artefakter för rekreation och förströelse.

I.
Socialiteten, det vill säga människans förmåga till socialt umgänge, fick förhållande�
vis stor uppmärksamhet under socialvetenskapernas barndom och berördes av flera
av sociologins föregångsgestalter. Många behavioristiskt inspirerade tänkare, däri�
bland Gabriel Tarde, John Dewey, Charles H. Cooley och nämnde Mead ville förstå
hur ett barn utvecklades till en fungerande samhällsindivid. Det är med bakgrund i
denna problematik som Meads utvecklingsteorier skall läsas, även om det på intet vis
betyder att människan i vuxen ålder är en färdig social varelse utan några band kvar
till det barn hon en gång var. Att socialiseras är att lägga band på naturliga sociala


drifter och avgränsa sitt beteende till former av normativ social samvaro, denna so�
cialisering pågår livet igenom (Asplund, 1987).
I sin essä om socialitet73 gestaltar Georg Simmel (1964) människan som en na�
turvarelse som genom social interaktion ovillkorligen förvandlas till en kultur- och
samhällsindivid. Hon är ursprungligen en varelse utan explicita motiv och konkre�
ta livsmål och därmed också utan förmåga att handla överlagt och intentionellt.
Människan är, menar Simmel, en social organism med en kroppsligt orienterad
intersubjektivitet, en biologisk kropp bland andra kroppar. Den enklaste formen
av interaktion är imitation. Gabriel Tarde (1903) satte i början av förra seklet ett
likhetstecken mellan socialitet och imitation. Genom imitation övertar individen
omgivningens beteenden eller attityder (Engdahl, 2001). Spädbarnet tycks födas
med en förmåga att imitera ”redan från vår första stund på jorden har vi en förmåga
till ’spontan imitation’ och ’osynlig imitation’” skriver Engdahl i en hänvisning till
Meltzoff och Moore (1977), ”Spontan imitation syftar på förmågan att utan någon
medveten ansträngning bete sig eller handla på ett liknande sätt som någon annan,
medan osynlig imitation syftar på förmågan att använda kroppsdelar som är osynliga
för en själv för att göra detta” (Engdahl, 2009:21).
För Mead innebar socialiteten att människan visserligen var född med en förmåga
att imitera men denna förklaring var inte tillräcklig för att förklara uppkomsten av
ett självständigt medvetande (Mead [1934] 1976:57). Interaktionismens modifiering
av socialitetsbegreppet har sammanfattats hos Holger Värnlund ”Begreppet socialitet
kan definieras som förmågan att kunna vara ’två saker på samma gång eller vara något
annat än sig själv’. Man övar upp förmågan att kontakta andra föremål, ta tag i dem,
manipulera dem, och samtidigt känna sig in i att de bjuder motstånd, är aktiva mot
en själv” (Värnlund, 1975:39). Redan på ett förmedvetet stadium i sin utveckling
kan människan alltså ”smittas” av det tillstånd som andra och annat i hennes fysiska
närhet befinner sig i.
Elin Lundin framhåller att interaktion övergår från oreflexivt socialt beteende
till ett reflexivt och medvetet handlande när det sociala beteendet möter motstånd
(2004). Kroppslig intersubjektivitet i form av imitation är ett beteende utan med�
veten intention, något som sker förmedvetet och oreflekterat. Motstånd erfar en
individ när ”dissonans” infinner sig i imitationen; när någon i hennes närhet reagerar
på hennes oreflexiva attitydtagande. Genom denna kommunikationsakt blir indivi�
den medveten om att hon upprepar andras handlingar och attityder men på ett sätt
som är unikt för just henne som biologisk varelse. Hon urskiljer sig och blir med
det medveten om sitt eget beteende, hon drar sig med ens till minnes hur hon själv
agerat i det närmaste föregående momenten i situationen och hon tvingas reflektera
över situationens förväntningar och de egna handlingars innebörd utifrån andras
perspektiv för att förstå det sociala utfallet av sitt eget beteende. Hon blir samtidigt
medveten om sin nästkommande handlig, hon upptäcker handlingsalternativ och
nödvändigheten av att välja mellan dessa. Hon varseblir andras förväntningar på
73 Simmel använder begreppet sociabilitet vars innebörd idag syftar mer på samhällelighet än socialitet
som snarare konnoterar sällskaplighet. Min tolkning är att Simmel, om han författade sin essä idag
snarare skulle bruka socialitetsbegreppet, vilket är mer använt, speciellt inom socialpsykologin (Se
även Asplund, 1987).



henne när hon bryter mot dessa. Det är i denna ”dubbla väckelse” som självmedve�
tandet skapas enligt Mead, och som föranleder honom att analytiskt skilja på ”I” och
”Me”: Där ”Me” organiserar omgivningens partikulära och generella attityder och
”I” organiserar upplevelser av dissonans, skillnad, förvirring och motstånd i förhål�
lande till dessa attityder.
För att interaktion överhuvudtaget skall komma till stånd krävs hos människan
att hon kan relatera till andra. En sådan elementär socialitet är troligen organise�
rad som en förmedveten affektiv lust- eller behovsprincip.74 Att människan är social
och praktiserar socialitet är ett grundantagande i sociologisk och socialpsykologisk
teoribildning men har sällan prövats som förklaringsgrund till komplexa fenomen.
Socialiteten får sitt konkreta uttryck genom ett allmänt kontakttagande och en allmän
svarsbenägenhet individer emellan. Social responsivitet är Johan Asplunds etablerade
uttryck för denna konkreta socialitet (1987). Social responsivitet utgörs, i sin mest
elementära form, av visuellt och audiellt samhandlande mellan individer som befin�
ner sig i varandras fysiska eller medierade närheter. I huvudsak består interaktionen
av ett utbyte av stimuli och responser, det vill säga ett ömsesidigt sändande, tagande,
avläsande och tolkande av verbala och icke-verbala attityder. Kritiker av perspektivet
menar att det är problematiskt att lägga allt för stor vikt vid social responsivitet i so�
ciologisk analys. Jonathan H. Turner invänder mot att individers behov av socialitet
inte nämndevis är så kraftfull som vissa sociologer hävdar:
In fact, as I will argue, human needs for sociality are not nearly as powerful as
most sociologist postulate. People must work at face-to-face contact to keep it
on track, as can be seen in the constant use of rituals and in the animation of
vocalizations, facial expressions and body gestures. Indeed, taciturn are hard to
“read,” and we often find ourselves trying to carry both sides of the interaction
when others do not seem responsive. Closely synchronized face-to-face inter�
action is not as natural as we often think; rather, it is a process that requires
considerable effort in most instances. Why should this be so if humans are
naturally so social? (Turner, 2002:3).
Turner har rätt i att motståndsfri och friktionslös interaktion är sällsynt, men tar
miste i citatets avslutande fråga. Jag vill hävda att antagandet om en socialitetens lust
och det ofta besvärliga arbete som krävs för att tillfredställa denna inte behöver mot�
säga varandra. Socialiteten är, när den väl kultiverats, på en och samma gång lust�
fylld, tvingande och arbetsam. Också Björn Eriksson (2007) vänder sig emot Turners
ifrågasättande av socialiteten. Eriksson menar att människan i princip alltid skapar
fungerande rutiner i och kring sina interaktioner, trots yttre och inre påfrestningar.
Då Asplund (1987) konstruerar begreppet social responsivitet hänvisar han även
till dess motsats: asocial responslöshet. Asocial responslöshet uppträder när kontakt�
sökande negligeras, när sällskapliga inviter lämnas obesvarade. Människan frodas
i socialt responsiva och tynar i asocialt responslösa sammanhang. Den asociala re�
sponslösheten upplevs av individen som ytterst obehaglig redan på ett förmedvetet
74 För ett sociologiskt relevant resonemang kring förmedvetna emotioner se Turner (2002).



stadium. På grund av att den sociala responsiviteten ligger till grund för självmedve�
tandets uppkomst är upplevelsen av asocial responslöshet ett hot mot den individen
på existentiell social-ontologisk nivå. Att negligeras av sina medmänniskor, att få sina
sällskapliga inviter obesvarade är att vägras en social existens och ofta ses hotet om
asocial responslöshet som en av den moderna människans stora rädslor.
Förmedvetna känslor av lust och olust spelar en viktig roll i social interaktion
(Turner, 2002). Ett återkommande tema hos Asplund är att asocial responslöshet i
motsats till social responsivitet är en socialt konstruerad. Människan kan inte av na�
turen vara ointresserad av sin nästa, hon kan inte förhålla sig ”icke-nyfiken”. Därmed
kan social responsivitet kodas i termer av natur och asocial responslöshet i termer av
kultur. En sådan kodning ger oss en första antydan om funktionen hos en kulturell
artefakt som spelet.
Det moderna livet hade inte varit möjligt om individer i varje möte med en
främling var nödgade att agera socialt responsivt eller om all icke-kommunikation
uppfattades som ett angrepp på den personliga existensen. Därför organiseras och
disciplineras den sociala responsiviteten genom repressiva normativa strukturer. I det
offentliga rummet finns intersubjektiv överenskomna normer om att inte i onödan
idka social responsivitet. Då socialiteten undertrycks innebär det för individen också
en befrielse från att följa den sociala responsivitetens tvång. I dessa situationer måste
inte individer, vilket Asplund påpekar, vara nyfikna på varandra. Det offentliga var�
dagslivet är på så vis ett ritualiserat och icke-ifrågasatt liv. Erving Goffman uttrycker
det som att samhället består av en rituell ordning som individer anpassar sig till
genom ackommodation; ”Det sociala livet är välordnat och utan krångel därför att
människan avhåller sig från platser, ämnen och tidpunkter där hon inte är önskvärd,
eftersom hon skulle bli förringad om hon deltog i sådant. Hon samarbetar för att
rädda sitt ansikte och inser att mycket kan vinnas genom att inte sätta något på
spel”(Goffman, 1970:42). Det är inte endast sitt ansikte hon sätter på spel om hon
inte anpassar sig till den rituella ordningen utan sin sociala existens. Situationen de�
finieras därför av de närvarade genom en rad grundantaganden. Förkroppsligade ru�
tiner, normer och roller gör att individen kan röra sig genom vardagen med mindre
motstånd och social friktion. När motståndet minskar, minskar också individernas
medvetenhet om sina handlingar och hon behöver inte närvara med hela sitt jag.
Merparten av en individs sociala interaktioner sker med människor hon känner
väl och till vilka hon står i en djupare personlig relation. I hemmet och på andra
platser av liknande karaktär faller det sig både naturligt och tvingande att vara social
och normerna som disciplinerar den sociala responsiviteten är mindre rigida. I ett
hem, det egna eller någon annans, är det svårt, för att inte säga omöjligt att praktisera
asocial responslöshet. Detta kan tolkas som att i hemmet är disciplineringen av den
sociala responsiviteten mindre strikt och därför viktigare för vårt jags danande.
Asplund framhåller att den social responsiviteten avklingar med tiden. Individen
förlorar intresset för det hon för stunden interagerar med på grund av att den ele�
mentära sociala responsiviteten inte erbjuder tillräcklig variation. Enligt Simmel
(1981) är människan en varelse som reagerar på skillnader. Variation kräver att in�
teraktionen förändras och hela tiden tillförs något nytt. Hos Mead är kreativitet


svårfångat begrepp som knyts till oförutsägbarhet och störningar i imitationen och
attitydövertagandet, det vill säga ”I”-aspekten av medvetandet. Individen antar an�
dras attityder men gör det utifrån sin egen unika erfarenhet och förmåga. Individen
medierar attityder, det vill säga tar in dem, förändrar dem och sänder ut dem och på
så vis skapas förändring.
Enligt Eriksson (2007) är människan inte enbart respondent utan också aktör.
Social interaktion kräver aktivt producerande subjekt vilka förmår bibehålla en ska�
pande, intressant och föränderlig situation. Social interaktion kan därför förstås som
villkorad. För att den inte skall dö ut behöver förändring tillföras, och som Turner
framhåller i citatet ovan, interaktion ansikte-mot-ansikte är en ” process that requires
considerable effort in most instances”. Denna ansträngning består i att producera
tillräckligt mycket förändring för att flödet av socialitet skall kunna vidmakthållas.
Till sin hjälp har människan utvecklat en rad kulturella artefakter däribland spelet.

II.
En situation kan definieras som en sekvens i vardagen, något, från omgivningen och
vardagens obrutna flöde, inramat och avgränsat både i rum och tid. Spel, sport, reli�
giösa och profana ritualer faller under ett sådant situationsbegrepp, och en situation
konstitueras, enligt Henri Lefebvre (2002) av sin inramning och sina entydiga hand�
lingsnormer. I situationen bör deltagarna följa explicit uttryckta handlingsnormer,
om inte, upphör situationen att existera. Ett bröllop är inte ett bröllop om inte vissa
normer uppfylls. Denna skillnad blir signifikant då man jämför regel- och normbrott
i vardagens episoder som visserligen föranleder sanktioner men som inte omkullkas�
tar själva ontologin. Situationen skiljer sig således från en senmodern vardagsverk�
lighet, som genom globalisering och medialisering blir allt mer gränslös, mångtydig
och komplex. Avtraditionalisering, ytterligare en av senmodernitetens karaktäristika,
kan med det här språkbruket förstås som en förlust av situationer.
Den lokala miljö som under årtusenden utgjort människans erfarenhetsbas och
som fram till för knappt hundra år sedan för de flesta människor var att likställa med
de platser hon besökt har under det gångna seklet perforerats. Genom mediering har
hennes handlingsrum och erfarenhetshorisont vidgats. Gränslösa miljöer och inter�
aktionskanaler har uppstått och socialt beteende och sociala handlingar är inte längre
knutna till individers omedelbara närhet.
Senmodernitetens habitat är utformat av människan själv i långt högre utsträck�
ning än någonsin tidigare i historien. Rum, avstånd och tid har kultiverats. Enligt
Ferdinand Tönnies består moderniteten av en övergång från det naturliga och varak�
tiga till det artificiella och abstrakta. Exempelvis är artificiella miljöer, likt datorspe�
lens spelvärldar, alltigenom kulturskapade och som sådana är de, i den mån tekniken
tillåter, utformade så som dess invånare vill ha dem. Om de misstycker ger de sig av
till andra artificiella världar eller skapar nya.


Jag vill mena att en perforerad miljö, genom att den är kultiverad, är ett materiellt
uttryck för något grundläggande mänskligt och det är först nu som den tekniska
utvecklingen tillåter oss att realisera mer och mer av detta. Artificiella miljöer är inte
enbart funktionella, de är oftast lustfyllda och lockande; internet är exempelvis en
miljö dit människan frivilligt söker sig under sin fria tid, många väljer att spendera
en del av sin fritid i digitala spelvärldar och virtuella sociala rum. Några utvecklar
även ett regelrätt beroende av dessa. Karl Marx axiom att det inte är medvetandet
som bestämmer livet utan livet som bestämmer medvetandet är inte tillämpbart på
en artificiell, det vill säga alltigenom kulturskapad miljö. Detta får effekt även för
det meadianska perspektivet på medvetandet. Marx och Mead delar, åtminstone vid
ytligt påseende, ståndpunkten att medvetandet är en företeelse med materiell grund
(Boglind, 1975:12).
Medvetandet skapar och omformar människans habitat och kultiveringen tende�
rar följa ett visst mönster. Människan utformar kulturen, för att alludera Sigmund
Freud, i beaktande av sina lustprinciper. Ur ett meadianskt perspektiv är socialiteten
en sådan drivkraft. Socialiteten säger oss att kommunikation har ett värde i sig självt
oavsett innehåll och att maximera antalet medierade kommunikationskanaler borde
därför vara eftersträvansvärt.
I senmoderniteten har spel och spelande utgjort en växande del av människans
fritids- och kulturkonsumtion. Tendensen av ett kontinuerligt ökande av att nya
kommunikationskanaler utgör ett utmärkt exempel på detta. Marshall Mcluhan ut�
trycker det på följande vis (min kursivering) ”Spel är, liksom övriga sysselsättningar,
utbyggnader av den sociala människan och samhällsstrukturen, liksom de tekniska
hjälpmedlen är utbyggnader av den fysiska organismen” (2001:269). Att just spelande
och spel kan relateras till elementära former av socialt liv har uppmärksammats av
flera utläsare av Mead. Ovan nämnde Johan Asplund berör spelet och leken i sin Det
sociala livets elementära former (1987). Lars-Erik Berg behandlar i flera arbeten lek,
spel och datorspel ur ett meadianskt perspektiv (1992; 2010).
Mead nämner som sagt spel och lek i samband med medvetandets uppkomst och
huvudsakligen i en utvecklingspsykologisk kontext. �������������������������������
Joas sammanfattar Meads syn på
lek följande vis:
Mead’s ideas about the development of the self can be found in nuce in his
theory of children’s play. Therein, he draws a line between ‘play’ and ‘game’.
‘Play means the child’s playful interaction with an imaginary partner in which
the child mimes both parts of the interaction. Thereby the capacity for antici�
pation of behavior is given practice: alters behavior is directly, i.e. via imitation
and is complemented by the child’s own behavior (Joas, 1993:216).
I praktiken syftar Mead på ett funktionellt lekbegrepp som säger föga om lekens
lustprincip. Om Meads teori om spel fortsätter Joas:
In ’games’ it is not sufficient to anticipate the behavior of one single partner;
now it becomes necessary that the behavior of all partners can be taken as the
guideline for the child’s action. These others are not at all unconnected parts;


they have functions within groups, whose activities are directed through divi�
sion of labor. The individual actor has to orientate himself to a goal that is valid
for all the actors concerned, and which Mead calls, trying to express its psy�
chological bases, ‘the generalized other’. In case of the games ‘the generalized
other’s expectations of the behavior is the rules of the game (Joas, 1993:216).
Ur Meads utvecklingspsykologiska perspektiv är spelet funktionellt då det förutsätter
en situation med en tydlig generaliserad andre. En frizon vari barnet har att utveckla
sin förmåga att hantera generaliserade förväntningar. En förmåga som är nödvändig
om barnet skall fungera som grupp- och samhällsindivid. Meads teori om spel må
vara tillfredställande i fråga om funktionalitet för barnet, men spelandet är inte, och
har egentligen aldrig varit en aktivitet reserverad för unga.
Den tongivande medieforskning som etablerat det postmoderna paradigmet,
där medieringsteknologier spelar en central roll, har i stort förbigått Meads arbe�
ten. Steve Bailey kritiserar den tradition som företräds av Joshua Meyrovic, Fredic
Jamesson, Jean Baudrillard och Sherley Turkle med flera (2002). Bailey menar att
deras tendens att se den tekniska utvecklingen ur ett i första hand teknologiskt och
inte mänsklig perspektiv innebär att det senmoderna samhället har framställts som
något fundamentalt nytt till vilket individen måste anpassa sig snarare än som en ut�
veckling som svarar mot individens kropp och medvetande. Ett ytterligare problem,
framhåller Bailey i sin kritik, är att allt för mycket av teoretikernas uppmärksamhet
koncentrerats på de symboliska aspekterna av media och därför lämnar det sociala
subjektet utanför. Bailey lyfter fram interaktionismen som en väg till förståelse. Jag
vill här med Bailey föreslå att sociologisk inriktad medie- och kulturvetenskap kan ha
nytta av den meadianska traditionen. Spel och andra mediala artefakter kan förstås
och tolkas interaktionistiskt. Detta är fortfarande till stor del ett obeforskat område.
Redan 1975 efterlyser Anders Boglind något liknande ”Kvar att utveckla ytterligare
finns en annan viktig sida, den mest originella i Meads program: En empirisk orien�
terad beskrivning av medvetandefenomenens sociala och materiella förutsättningar”
(1975:30).
Relationen till objekt och artefakter spelar roll för individens utveckling av ett
medvetande. Den mest arketypiska formen av interaktion är det fysiska mötet ansik�
te mot ansikte och det påföljande verbala och visuella samtalet (Berger & Luckmann,
1979). Social interaktion behöver dock inte inbegripa tal; alla former av samhand�
lande mellan två eller flera individer eller mellan individ och artefakt kan definieras
som social interaktion. Elementärt rör det sig om ett växelvis flöde av handlingar, där
varje handling är en respons på föregående handling samtidigt som den utgör stimuli
för nästkommande handlingar (Eriksson, 2007:18).
I utforskandet av social interaktion som en elementär form av socialt liv talas
det ibland om sociala universalia (Eriksson, 2007:18). Social interaktion tycks ha
ägt rum i alla tider oavsett kulturella skillnader (Turner, 2002). Elementär social
interaktion är oavhängig den sociala och historiska kontexten. Att tala om sociala
universalia må vara att göra stora anspråk, givetvis existerar inte empirisk kunskap
om alla samhällen överallt, varken formen för, eller innehållet i all interaktion är


känd. Men arkeologerna har gett oss tillgång till några av de artefakter som brukades
i tidiga samhällen och enkla brädspel har hittats. I stor sett samma spel som troligtvis
förströdde invånarna i Ur spelas fortfarande i dagens Irak. Spelsituationen; två indi�
vider försjunkna vid ett spelbräde borde därför vara lika möjlig idag som för 2600
år sedan. Spelet som historisk och social artefakt inbjuder därför till ett universellt
och sociologiskt spännande, om än tentativt, resonemang som tillåter oss att fundera
över den sociala interaktionen i ett, för ämnet, ovanlig utsträckt tidsperspektiv.

III.
Begreppet spel skall inte avgränsas till någon kulturspecifik klass av spel utan in�
begriper datorspel likväl som äldre former av spel som exempelvis bräd-, tärningsoch kortspel. I vardagsförståelsen kring begreppet existerar ett släktskap mellan det
högteknologiska datorspelet och ett brädspel som det inte finns någon anledning att
ifrågasätta. Artikeln vill snarare betona detta släktskap än klassificera olika former av
spel. Datorspelet är exempelvis en teknologisk vidareutveckling av bräd- och kort�
spelen, inte något helt nytt. Även om särarterna och hybridformerna är många är
spelande en interaktiv umgängesform som kräver aktivt deltagande oavsett om det är
mellan två individer eller mellan individ och artefakt.
Spelande karaktäriseras i allmänhet som en sällskaplig och lustfylld aktivitet, en
förströelse och ett tidsfördriv, något man ägnar sig åt frivilligt på sin fria tid. Frågan
är vilka de sociala mekanismer är, som ger sådana positiva effekter. Svaren på dessa
frågor är relativt få inom social- och kulturvetenskaperna. Speciellt socialpsykologis�
ka och sociologiska förklaringar lyser med sin frånvaro trots att spelandet är en social
umgängesform. Endast två tongivande verk återfinns inom den klassiska sociologin:
Homo Ludens av Johan Huizinga ([1938] 2004) samt Man, play and games (2001) av
Roger Callois. Men i takt med att datorspelandet under de senaste femtio åren har
växt fram som en fritidssysselsättning och betydande kulturell och ekonomisk kom�
ponent i vardagslivet har spelsforskningen utvecklats. Sociologer på detta område
sysslar i huvudsak med att kartlägga och beskriva de kulturer och möjligheter för
identitetsskapande som uppstår i och kring datorspel. Frågan om varför spel överhu�
vudtaget existerar har, enligt Simon Egenfeld-Nielsen et al. (2008) rönt ett tämligen
svalt intresse. Några försök har gjorts, men dessa har ett begränsat förklaringsvärde
som leder in på ett olyckligt evolutionär-biologiskt spår; spelet och leken tillåter
människan att simulera verkliga situationer i en säker miljö där hon kan träna sina
skickligheter i att överleva. Det vill säga spel som simulering. Möjligen stämmer det
att spel i sitt innehåll speglar sin kulturella miljö även om formen under århundraden
varit konstant. Schackspelet kan ha uppkommit som ett sätt för militära ledare att
öva sitt taktiska tänkande och sällskapsspelet Monopol (1903) sammanfaller med
kapitalismens utbredning under 1900-talet. Dock, lejonparten av alla spel är artefak�


ter vilka brukas frivilligt och på fritiden, framförallt som medel för underhållning,
umgänge och avkoppling.
För att klargöra vad ett spel är ur ett meadianskt perspektiv måste skillnader mel�
lan spel och lek vidareutvecklas. Det är en skillnad som inte alltid har uppmärksam�
mats. Enligt Harold Garfinkel (1967) representerar spelet, tillsammans med leken,
drömmandet, skådespelet och vetenskapen, ett avsteg från det vardagliga. Men spelet
och leken skiljer sig från vardagslivet på mycket olika sätt; spel och lek är på många
vis varandras motsatser vilket ofta förbisetts.
Hos Asplund är leken att betrakta som ett utövande av naturlig social responsi�
vitet. Den är ett oreflekterat socialt handlande som saknar den disciplin som struk�
turerar vardagens övriga interaktioner och fungerar därför som en befrielse från den
samma. Människan leker inte för att något utan leken är sig själv nog (Huizinga,
[1938] 2004). Både djur, barn och möjligen också vuxna behärskar lekandet. Leken
är funktionell i meadiansk mening, men den är inte intentionell. Vargungars lekande
är en förberedelse för jakten och i leken utvecklar barnet förmågan till rollövertagan�
de. Men de lekande själva är inte medvetna om dessa funktioner. Som handlingsform
karaktäriseras lekandet av ett intinutivt handlande som hänvisar till det förmedvetna
stadium där individen praktiserar socialt beteende. Lekandet är en beteendeform
snarare än en handlingsform.
Spelandet skiljer sig således markant från lekandet. Asplund formulerar det som
att spelet är organiserad lek. Därmed är spelet också organiserad och disciplinerad
social responsivitet (1987:120). Mead menar, enligt Asplund, att i spelet är deltaga�
rens respons helt och hållet styrd av situationen.
Skillnaden mellan spel och lek kan ytterligare illustreras med en flugas hjälp. Om
en fluga landar på ett schackbräde blir flugan inte en del av spelet, men samma fluga
kan lätt bli en del av en lek. Lekens situation är öppen medan spelets är sluten. För
att leka krävs inlevelse. Den lekandes attityd är odistanserad och omedelbar. Spelaren
däremot behåller distans till situationen, på så vis kan spelaren handla överlagt, tak�
tiskt och tänka över sina handlingar
I leken är man spontan och skapande kreativ. Fantasin ges fritt spelrum och under
lekens gång skapar deltagarna tillsammans en lekvärld. Spelet å sin sida har tydliga
gränser mot omgivningen och utspelas i en på förhand tydligt regelstyrd, avgränsad
och stängd situation. Deltagarna utmanas att optimera sitt handlande genom att
utnyttja olika taktiker efter på förhand givna regler (Kampmann Walther, 2003).
Spelet skiljer sig från vardagsverkligheten på så vis att det är ontologisk inbäddat.
När tärningen plockas fram, spelplanen vecklas ut eller datorspelet går igång för�
ändras förutsättningarna för den situation vari den sociala interaktionen sker. Spelet
kännetecknas av att det har tydligt definierade gränser mot sin omgivning och skapar
således sin egen unika situation. Där tillhandahålls en egen kontext och inga främ�
mande inslag tillåts. Temporalt skiljer sig spelet från vardagsverklighetens kontinu�
erliga fortvaro genom att spelet har en tydligt definierad inledning och ett avslut.
Det avslutas när ett förutbestämt mål uppnås eller inom en bestämd tidsrymd. För
att belysa skillnaden mellan vardaglig social interaktion och spelande är det därför
nödvändigt att uppehålla sig vid begreppet situation.


Många normer och regler som reglerar vardaglig interaktion är ständigt närva�
rande. De existerar som bakgrundsförståelse och behöver inte omdefinieras i varje
situation. Etnometodologin visar att dessa, så länge ingen bryter mot dem fungerar
diskret och taktilt, eller med ett meadianskt vokabulär: motståndslöst (Garfinkel,
1967). Med denna kontinuitet i åtanke argumenterar Lefebvre för en förståelse av si�
tuationen som ett inramat nu. Situationen är ett ontologiskt avgränsat moment med
ett enhetligt värde och ett koherent meningssammanhang. Lefebvres situationsord�
ning påminner starkt om den rituella ordning som Goffman åsyftade. Att etablera en
situation är att sätta en ram kring vardagslivets kontinuerliga väv. Situationer, exem�
pelvis religiösa ritualer, skapar med sina explicita definitioner en struktur i det osäkra
och gränslösa vardagslivet. I ritualen är möjligheterna alltid färre och den kaosartade
vardagen påtvingas ordning. Varje situation har en form där spelregler, ceremonier,
ritualer, och symbolik är framträdande element. Situationen tränger sig på vardags�
verkligheten och skapar sin egen tid och varje situation strävar efter totalitet.
Jag vill hävda att spelet skapar en situation, en rituell ordning där komplexitet,
valmöjligheter är starkt reducerade. En liknande koppling mellan spel, ritual och
omvärld finns även hos Mead, i hans något daterade resonemang:
The pure play attitude which we find in the case of little children may not be
found here, since the participants are adults, and undoubtedly the relationship
of these play processes to that which they interpret is more or less in the minds
of even the most primitive people. In the process of interpretation of such
rituals, there is an organization of play which perhaps might be compared to
that which is taking place in the kindergarten in dealing with the plays of little
children, where these are made into a set that will have a definite structure or
relationship. At least something of the same sort is found in the play of primi�
tive people. This type of activity belongs, of course, not to the everyday life of
the people in their dealing with the objects about them-there we have a more
or less definitely developed self-consciousness -- but in their attitudes toward
the forces about them, the nature upon which they depend; in their attitude
toward this nature which is vague and uncertain, there we have a much more
primitive response; and that response finds its expression in taking the role
of the other, playing at the expression of their gods and their heroes, going
through certain rites which are the representation of what these individuals are
supposed to be doing (Mead, 1934:152).
Spelet strävar efter totalitet, under den tid spelet pågår kräver spelet av deltagaren att
denne agerar som om spelets mål också är deltagarens yttersta mål. Situationer styr
till stor del hur individers handlingar tolkas. I spel är reglerna oftast explicita, få och
kända på förhand och under en spelsituation kan reglerna inte förändras godtyckligt.
Det råder sällan något tvivel om vilka beteenden som är tillåtna eller inte. När man
spelar efter regler finns inget motstånd i socialt existentiell mening, följer man bara
reglerna är spelaren är skyddad.



Förekomsten av ett spelbräde, ett par tärningar eller en spelvärld gör att deltagar�
na i denna situation kan fortsätta att njuta social responsivitet utan att behöva själva
anstränga sig allt för mycket. Spelet ger strukturellt stöd till den kreativa process som
deltagarna själva annars måste bidra med för att variera den sociala interaktionen,
ibland ersätter spelet den kreativa processen helt. Spelet åstadkommer genom sina
mekanismer den kreativa förändring som deltagarna i egenskap av aktörer annars
själva driver. Speciellt tydligt blir detta när yttre slump helt ersätter kreativiteten.
Att kasta en tärning kräver ytterst liten insats av deltagaren, men i en spelsituation,
tillsammans med ett regelverk som beskriver hur tärningskastet skall tolkas förändras
situationen så att säga per automatik. Spelets genialitet ligger i att den reducerar an�
strängningen i den sociala interaktionen men utan att på något vis häva den sociala
responsiviteten. Med Meads ord sker spelandet med en tonvikt på ”Me”-aspekten av
medvetandet. I vardaglig interaktion är det ”I”-aspekten av medvetandet som står för
förändring och emergens. Det är ”I”-aspekten som skapar skillnad i situationer. I en
spelsituation tas denna roll av spelets regelmekanismer. Spelet som Mead uppfattade
som ett individuellt förstadium på vägen till en fullt funktionell samhällsmedbor�
gare, är också en ritual att träda in i som vuxen, att för stunden vila i – som i fallet
med sällskapsspelet på juldagskvällen eller att i långa perioder fly in i som datorroll�
spelaren.
Spelet är en ytlig umgängesform. Den roll en speldeltagare har är inte att jämföra
med den en lekdeltagares eller den som en skådespelare har, inte ens med en aktör i
vardagslivet. Man deltar visserligen i egenskap av sig själv precis som i vardagsverk�
ligheten men detta sker, som föreslagits, i en ritualiserad situation. Distansen till den
vardagliga socialt existentiella och ontologiska nivån förstärks visuellt av att spelaren
i spelet ofta är representerad av spelpjäser eller avatarer. Den enskilda individen är
utbytbar. Spelreglerna anger handlingsutrymmet och identitetsskapandet och dessa
är alltid mycket begränsande. Detta gör att Simmels fria socialitet realiseras men
också hindras från att utvecklas. Spelet medierar den sociala interaktionen genom
att tillhandahålla en inramad situation och tillåter därför socialiteten att fortgå utan
att med nödvändighet fördjupas och börja handla om något. Det egentliga innehål�
let i interaktionen är, om jag tolkar Simmel rätt, av sekundär betydelse, formen ges
företräde framför innehållet.
Den kroppsliga interaktionen, eller rättare sagt effekterna av avsaknaden av denna
dimension, behöver utredas ytterligare för att förstå spelandets villkor. I ett vidare
kultur- och medieteoretiskt perspektiv borde ett återinförande av medvetandet och
kroppen möjliggöra ökad förståelse av olika former av kulturyttringar.
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