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ABSTRAGT
The main objective of tbis dissertation is to study the media discourse on youth as it
appeared in the Swedish region of Norrbotten during the postwar period. It discusses
changes in ways of thinking and talking about youth against the background of
modernization in the region. The data consists of artides from two locai newspapers.
Norrbotten is geographically peripheral to the center of Sweden; it is also one of the
few border regions of the country. The entire area — but particularly Tornedalen,
which borders Finland - has a history of unemployment, problems related to
infrastructure, and cultural conflicts. This study relätes the discourse on youth to the
tensions within such dichotomies as modem and traditional, urban and rural, and
global and locai. While the view of the media as constructors of social reality
influences the theoretical perspective of the study, it is not meant to imply that the
media create reality on their own. Rather, it is assumed that they are "co-producers"
of reality and that journalistic texts serve as specific expressions of the predominant
cultural codes in a culture and/or a given period of time. The dissertation presents
case studies of four decades — the 1930s, 1950s, 1970s and 1980s — and focuses on
the texts, as well as the contexts of the discourse surrounding Norrbotten youth.
Following discussions of both the media messages and their sociohistorical contexts,
it concludes that the debate about "today's youth" often serves as a forum in which
society can express its hopes and concerns for the future. With theoretical concepts
such as modernity and generation as a starting point, this dissertation further
examines these results. In these discussions, modernity's duplicity stånds out. On the
one hand, youth are viewed as the bearers of what could be called romantic
modernity and on the other, as provocateur in regard to the classical, rationalistic
modernity's puritanical ideals and its moral entrepreneurs. The relationship between
the generations is also symptomatic of modernity as a whole. With that, youth does
not necessarily have to symbolize change in terms of rationality. In other words,
provocation can spring from any deviation from the norms of change and progress
established by the classic approach to modernization. Furthermore, the dual view of
youth, that is, the prevailing tendency to describe them, simultaneously, as symbols
of a belief in the füture and degenerates, is typical for modernity. Consequently, the
duality of the view of youth mirrors an ambivalent attitude to an ambivalent
modernity.
Key words: youth, youth culture, modernity, media, journalism, discourse,
Norrbotten.
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1. UNGDOMSBILBER
I den här studien intresserar jag mig för en typ av massmediala uttryck som
jag har valt att kalla för ungdomsbilder. Med detta avses emellertid inte
'bilder' i den betydelse som har med fotografisk avbildning att göra. Mitt
intresse har snarare varit riktat mot den typ av bilder som uppstår och skapas
i den komplexa process som framställandet av mediebudskap utgör.1 Om
man studerar massmedier finner man nämligen att frågor relaterade till ung
domar får förhållandevis mycket uppmärksamhet. En rad samhälleliga aktö
rer bland vilka massmedierna är särskilt inflytelserika engagerar sig ständigt
i produktionen av ungdomsbilder. Ibland framställs ungdomar som offer andra gånger som vilda, kriminella och hotande. I andra sammanhang pre
senteras ungdomen som bärare av framtiden - som symboler för hopp. Vid
vissa tillfallen exotiseras ungdomarna, och avbildas som spännande och
annorlunda. Den finske sociologen Tommi Hoikkala (1987) menar att något
som är gemensamt för ungdomsbilderna är deras strävan efter allmängiltig
het:
Varje pnslrilH bild talar bara om en viss del av ungdomarna eller om ett
visst drag i ungdomen (alla har ju rätt!), men agerar - och här har vi språ
kets ironi - med hjälp av ett monolitiskt ungdomsbegrepp. Och resultatet
blir att vaije bild och agent kommer att tala för hela ungdomen, oberoende
av att det är fråga om specifika tolkningar kring ungdomars verksamhet
(a a:55).

Det är i denna språkets ironi som jag tar min utgångspunkt. Genom att foku
sera på olika sätt att avbilda ungdom som förekommit under olika tidsperio
der, kan man få djupare kunskap om det ungdomsbildernas spel som ofta
visar sig uttrycka långt mer än det tycks göra på ytan.
Huvuddelen av studien har genomförts i anslutning till en forskningstematik
inom ramen för vilken ungdomar och ungdomlighet i Tornedalen studeras
(se Waara 1996a). Detta är ett geografiskt område som på många sätt till
handahåller ett intressant fall att studera. Tomedalsungdomarna befinner sig
i en gränslandstillvaro i flera bemärkelser. På gränsen mellan ett liv som
vuxna och barn/ungdomar, mellan modernt och traditionellt, urbant och
ruralt, globalt och lokalt samt svenskt och finskt (a a). Att studera denna
miljö har med andra ord stora poänger eftersom dessa spännings

1

En avgränsning när det gäller mediets art har gjorts här. Fokus har legat på dagspressen.
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förhållanden blir mer tydliga här än på andra håll.2 Parallellt med processer
na för Sveriges modernisering kan man nämligen tala om en kolonisation av
Norrland och Norrbotten (Wahlberg 1996:27ff; Waara 1996b). Denna kan
betraktas som en process präglad av kulturell renodling, sprungen ur viljan
att införliva även detta nordliga rum i manifestationen av det nationella. En
konsekvens av detta har varit att Tornedalen utvecklats från att ha varit på
tagligt öst-väst orienterad, till att utmärkas av en nord-sydlig orientering
(Hederyd 1992). Det är emellertid viktigt att framhålla att denna studie inte
inriktar sig på enbart Tornedalen utan egentligen snarare på de studerade
tidningamas hela spridningsområden, det vill säga Norrbotten. Detta är ett
av Sveriges få gränslän, det är att betrakta som geografiskt perifert i relation
till landets administrativa centrum, och inom det samsas tre språk och tre
kulturer i en miljö där många närhistoriska konflikter fortfarande är starkt
förnimbara.3
Studiet av denna typ av miljö innebär således att mer generella drag i ung
domsdiskursen belyses samtidigt som resonemanget förankras i ett avgränsat
rum, som är starkt kopplat till centrum/periferi-dimensionen samt till diskus
sionen om traditionella kontra moderna livsmiljöer. Den dominerande delen
av tidigare forskning omkring såväl ungdom som massmedier har tenderat
att i första hand behandla ungdomar i urbana miljöer. I denna studie fokuse
rar jag emellertid på hur medias representationer av ungdomstiden i den
norrbottniska miljön under 1930-, 1950-, 1970- och 1980-talen såg ut. Detta
är av betydande intresse, inte minst på grund av att det ständigt finns ett
behov av historiskt jämförelsematerial som kan användas när man vill kon
trastera dagens ungdomar mot gårdagens. För att undvika kronocentrism, d v
s att man analyserar ungdomar från tidigare epoker med 'dagens ögon' och
nutida begrepp, måste man sträva efter att förstå ungdomstiden mot bak
grund av det samhälle som konstituerat den. Ytterligare en förtjänst med det
historiska perspektivet är att det kan bidra till ett upplösande av en samtids
fixering inom journalistikforskningen som påtalas av bl a Stig Hadenius
(1992:72).
Mitt syfte är således att, utifrån en analys av dagstidningarna NorrbottensKuriren (NK) och Norrländska Socialdemokraten (NSD), beskriva diskursen
2 I sitt förord till Sten Wikströms bok Norrbotten -en studie om gränser (1982) skriver Gun
nar Hedborg: "Nordligaste Skandinavien är något av en smältdegel mellan svenskt, finskt,
norskt och samiskt. Fyra grupper människor med olika språk, näringsfång och traditioner har i
stort sett levt sida vid sida under lång tid. Detta område har därtill varit en plats för storpoli
tiska ambitioner och motsättningar. Gränserna här uppe i norr har helt naturligt ändrats åtskil
liga gånger beroende på vilka intressen som varit de starkaste för tillfället".
3 Jfr Laestadianismen, den kommunistiska rörelsen och de språkliga konflikterna.
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omkring ungdomar i Norrbotten från 1930-tal till 1980-tal, för att pa en hög
re abstraktionsnivå kunna föra ett resonemang om vad man skulle kunna
kalla för ungdomsbildemas spel. Urvalet av tidningar och tidsperioder för
studien diskuteras i detalj i kapitel 4.
Den här doktorsavhandlingen har författats i två faser. Den empiriska delen
genomfördes i anslutning till en studie som jag gjorde under den tidigare
delen av min doktorandtid. Avrapporteringen av den studien var en del i det
ovannämnda projektet Vuxenblivande efter 1935 i en bygd av förvandling,
vars övergripande syfte var att studera vuxenblivande i svenska Tomedalen
under perioden 1935 - 1985.4 Kapitlen 2 och 4-10 har i tidigare versioner
presenterats i form av en licentiatavhandling (Lindgren 1998).5 Doktors
avhandlingens andra och mer teoretiska delar är emellertid resultatet av de
senare forskarutbildningsåren. I dessa görs en teoretisk och analytisk bredd
ning som leder fram till mer elaborerade, och i vissa avseenden andra, slut
satser än de som drogs i licentiatavhandlingen. Det är därför väsentligt att
doktorsavhandlingen som helhet betraktas som en separat produkt lösgjord
från den tidigare.
I kapitel 2 utarbetas den teoretiska referensram som vägleder arbetet. Mass
media betraktas snarare som medskapare av verklighet, historia och san
ningar, än som neutrala referenter. Ett perspektiv, som kan benämnas kritisk
diskursanalys med sociologisk emfas, anläggs. I kapitel 3 fördjupas diskus
sionen av begreppen 'diskurs' och 'konstruktion', varefter det konkreta till
vägagångssätt som tillämpats i kategoriseringen av mediematerialet presen
teras i kapitel 4. Arbetssättet har influerats av komparativa tekniker som
utvecklats i Glasers och Strauss (1967) efterföljd. Kapitlen 6, 7, 8 och 9 år
att betrakta som fyra fallstudier av olika decennier. I var och en av dessa
tecknas den sociohistoriska kontext som omger ungdomsdiskursen, och de
kategorier som framträder i analyserna av mediematerialet diskuteras såväl
med avseende på text- som kontextaspekter. De dagstidningar som valts ut
speglar ambitionen att studera diskursen om norrbottnisk ungdom. Trots
detta ägnas kapitel 5 åt ett antal exkurser, som syftar till att stärka intrycket
av att det som här diskuteras är ungdom i en specifik miljö.
Kapitel 10 utgörs av en första syntetisering av, och diskussion omkring,
resultaten av fallstudierna. I det därpå följande kapitel 11, där avhandlingens
teoretiska kärna återfinns, förs resonemangen från kapitel 10 vidare och

4
5

För en mer detaljerad beskrivning av projektets uppläggning se Waara (1996b).
Se även Lindgren (1997) och Lindgren (1999).
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kopplas till modemitetsbegreppet, och dessutom till ett sociologiskt perspek
tiv på konservatism.
Synfältet vidgas i kapitel 12 med hjälp av två historiska fallstudier som är
baserade på såväl dagspressmaterial som rättegångsprotokoll som hämtats ur
den empiri som legat till grund för forskningsprojektet Brottslingen och
samhället — mot en diskursens ordning? Inom ramen för detta har studier av
diskurser som omgav grova våldsbrott i Sverige under 1800-talet genom
förts.6 Genom dessa fall belyses frågan om förhållandet mellan tidlösa re
spektive tidrumsbundna inslag i ungdomsdiskursen. Strävan att förstå denna
relation för oss sedan in på, den för avhandlingen essentiella, frågan om hur
man teoretiskt ska uppfatta generationsbegreppet. I det avslutande kapitel IS
görs en kort summering och syntetisering av analyserna.

6

Projektet, som har bedrivits vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, mellan 1998
och 2001, har huvudsakligen avrapporterats på annat häll. Se t ex Lindgren (2001) och Drugge & Lindgren (2001a) och (2001b).

4

2. TEXT SCH KONTEXT
Målet med följande kapitel är att utveckla en teoretisk referensram, eller om
man så vill en begreppslig verktygslåda, för studien. Det perspektiv som
anläggs kan benämnas kritisk diskursanalys med sociologisk emfas. Influen
ser kommer från de tankar om s k kritisk diskursanalys vilka presenteras av
den brittiske språkforskaren Norman Fairclough (1995a; 1995b). Detta arbe
te är dock i första hand sociologiskt, varför texterna angrips på ett mer mediesociologiskt och ideologiteoretiskt vis än Faircloughs. I likhet med Mi
chel Foucault ansluter jag mig till en typ av diskursanalys som avviker från
lingvistikens formalism. Fairclough är visserligen själv lingvist, men han
inbjuder forskare att tillämpa hans välutvecklade analytiska ramverk med
andra emfaser än hans egen.7 Han menar att ett fruktbart möte mellan sam
hällsvetenskaplig analys och textanalys till stor del omöjliggjorts, pa grund
av att de dominerande metoderna för analys av texter varit "forbiddingly
technical and formalistic" (1995a:185). Lösningen på detta problem är initi
erandet av en sociokulturellt medveten form av diskursanalys, som tillämpar
analytiska ramverk anpassade för samhällsvetenskaplig forskning.
Ingtf aaskiltir ack ••ieniseriiii Ninfttim
/ ... / youth has long been associated with future hopes, promises of a new
life and the progress of modernity (Fornas 1995:1).

Diskursbegreppet är i sig tomt, varför det är omöjligt att tala om bara 'dis
kurser'. En diskurs är alltid en diskurs om något. Denna studie fokuserar pa
diskursen omkring ungdom i en speciell miljö, vilken under den studerade
tidsperioden präglas av en kulturell utveckling och dynamik som kan be
nämnas modernisering. Det svenska samhället förändrades på flera olika
plan från trettiotal till åttiotal. Inom tidsramen ryms såväl krigsårens ekono
miska svårigheter som efterkrigstidens högkonjunktur, samt den därpå föl
jande guldåldern för den s k svenska modellen för ekonomi och politik.
Samtidigt utvecklades medier och kommunikationer på ett sätt som föränd
rade den norrbottniska kontexten och upplevelserna av den. Den roll som
'det lokala' spelar har omförhandlats (Mitterauer 1992; Waara 1996a;

7 Faircloughs (1995a:97; 1995b:57ff) analytiska ramverk kan grovt indelas i tre aspekter: en
textuell, en som har att göra med diskursiva praktiker (textproduktion och textkonsumtion),
samt en sociokulturell. Medan Fairclough betonar den textuella aspekten, läggs tonvikten i
denna studie vid den sociokulturella analysen. På samma sätt som Faircloughs sociokulturella
diskussion blir selektiv p g a hans ämnesmässiga hemvist, antar min diskussion av texternas
språkliga uttryck en mindre lingvistisk karaktär än Faircloughs. Varken denna studie eller
Fairclough (1995b:62) inriktar sig på direkt analys av texters produktion och konsumtion.
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1996b). Dessa och besläktade utvecklingsmönster betraktas här i form av de
uttiyck som de får i relation till ungdomskategorin i dagspressen.
Inom svensk ungdomskulturforskning har man, från åttiotalet och framåt,
ofta diskuterat ungdomskulturella uttryck i relation till modernitet. Betydan
de delar av denna forskning har samlats i forskningsprogrammet FUS (Forsk
ningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige, se t ex Fomäs & Boéthius 1994;
Fornäs & Bolin 1995). Med influenser från tysk socialisationsteori (se t ex
Ziehe 1982) och brittisk subkulturforskning (se t ex Hall & Jefferson 1976)
har man anlagt ett perspektiv på ungdomskategorin som seismografisk med förmågan att uppfatta dolda sociala rörelser, samt att uttrycka dessa i
komplexa men dechiffrerbara symboliska stilar (Fornäs 1995:1). När man
betonar hur ungdomskategorin sedan länge förknippas med framtidstro och
modernitet tangerar man en insikt som är central för denna studies analys.
Sättet på vilket man, inom det ovan beskrivna forskningsprogrammet, i kon
kreta studier gått vidare från denna premiss är dock inte helt oproblematiskt.
Bristerna blir särskilt tydliga när perspektivet sätts i relation till ungdomar i
perifera livsmiljöer som den norrbottniska (Waara 1996a). För det första
innebär fokuseringen på stilar och estetiska uttryck dels att det kulturbe
grepp som tillämpas blir alltför snävt, och dels att ungdomskategorins för
måga till symboliska utmaningar av ordningen polariseras för starkt gent
emot den 'normala' föräldragenerationen. För det andra har man i forsk
ningen valt att i princip uteslutande fokusera på ungdomar i större tätorter
med ett visst populärkulturellt utbud. Följden av detta blir ett förhållandevis
ensidigt perspektiv på ungdomars livsvillkor.
Att studera norrbottnisk ungdom innebär inte med nödvändighet ett
förkastande av tanken om att ungdom, framtidstro och modernitet ofta är
nära sammanbundna begrepp i den samhälleliga diskussionen och debatten.
En medvetenhet om att modernitet och ungdom kommer till en viss typ av
uttryck i denna miljö krävs dock. Etnologen Marianne Wahlberg (1996:12)
skriver om sin uppväxt på Norrbottens landsbygd under 1940- och 1950talen:
Alla hade vi drömmar och visioner som förändrades över tid, men där
fanns ändå ett slags tidlös gemenskap; uppbrotten från Norrbotten och de
ständiga återkomsterna. Vi blev på något sätt aktiva deltagare i den
process som erbjöd allt fler möjligheter. Staden och det urbana livet
hägrade bortom horisonten / ... / De upprepade återkomsterna tydde på
osäkerhet. Det fanns en vilja att vända tillbaka, ett sökande efter en
återkoppling till en gemenskap som man samtidigt ville lämna.
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Den tyske socialisationsteoretikern Thomas Ziehes teori om s k kulturell
friställning har varit tongivande inom svensk ungdomskulturforskning
(Ziehe 1982). Teorin innebär i korthet att ungdomar i det moderna samhället
är lösgjorda från traditioner och socialt arv, vilket gör att deras identiteter
ständigt måste utprövas och omförhandlas. Man kan emellertid iaktta hur
norrbottnisk ungdom inte alls är kulturellt friställd, utan snarare befinner sig
i ett gränsland mellan tradition och modernitet — mellan inordning och upp
brott (Waara 1996a).
Moderniseringen av Norrbotten är i många avseenden lika med koloni
sationen av regionen. Processen kan beskrivas som en "etnisk och kulturell
renodling" (Waara 1996b:2), ett kastande av 'ljus över bygden" (Alsmark
1985) eller som ett 'nationaliserande av utmarken' (Wahlberg 1996). Det är
med denna specifika 'moderniseringsprocess' som fond, och med den ung
dom - i gränslandet mellan uppbrott och inordning - som agerar och be
skrivs i relation till denna process i åtanke, som denna studie måste ta sitt
avstamp. Ungdom och modernisering är inte begrepp vars betydelser är, för
alla sociohistoriska och geografiska kontexter och epoker, givna.

Biskirsbeirenet—ei iitralikttn
It is he who tangVit me to analyse the internal economy of discourse quite
differently from the traditional methods of exegesis or those of lingustic
formalism (Michel Foucault tackar religionshistorikern Georges Dumézil i
sin installationsföreläsning vid Collège de France 1970, Foucault
1991:154f).

Diskursbegreppet introducerades i samhällsvetenskapen av filosofen och
historikern Michel Foucault. Denne intresserar sig för skillnaderna mellan
olika epoker när det gäller människors sätt att tala och tänka omkring olika
fenomen. Enligt honom är historien inte att betrakta som en gradvis och
linjär utveckling, utan snarare som uppbyggd av en rad epistemologiska
brott. Institutionerna i varierande kulturer eller epoker formar till följd därav
vissa bestämda sätt att tänka och tala inom olika områden.
/ . . . / discourses are seen a s something like frames; and what they enclose
are statements (Frank 1992:110).
Med diskurs avser Foucault en regelstyrd framställning av utsagor, be
grepp, teser och teorier som sammantagna utgör en artikulerad foreställ
ning om någonting (Lindgren 1991:324).
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En diskurs kan sägas vara ett vedertaget och etablerat sätt att i samhället tala
om, och förhålla sig till, ett givet fenomen. Vaije epok (eller kultur) känne
tecknas av speciella begreppssystem, som bestämmer vilka diskurser som
utvecklas inom olika områden. Enligt Foucault är olika diskurser under en
viss epok relaterade till varandra. Kunskapen och vetandet inom ett område
hänger ihop med kunskapen inom övriga områden. Diskursbegreppet repre
senterar institutionaliserade sätt att tänka och tala omkring olika företeelser
och grupper i samhället, och bär därmed på en koppling till samhällets
maktdimensioner. I sin installationsföreläsning vid Collège de France 1970
talade Foucault om en rad mekanismer och processer som verkar inom och i
anslutning till diskursen. Bland annat menar han att diskursen förgäves strä
var efter att framstå som att den är obetydlig.
In appearance, speech may well be of little account, but the prohibitions
surrounding it soon reveal its links with desire and power (Foucault
1991:135).

Diskurser är inte heller i lika hög grad öppna för alla aktörer i samhället.
/ ... / none may enter into discourse on a specific subject unless he has
satisfied certain conditions or if he is not, from the outset, qualified to do
so. More exactly, not all areas of discourse are equally open and
penetrable; some are forbidden territory ! ... I while others are virtually
open to the winds and stand, without any prior restrictions, open to all
(a a:144).

Foucaults metod 'vetandets arkeologi' beskrivs av Lindgren (1991:339) som
"en utfrågning av det redan sagda på den diskursiva nivån". Även om
Foucaults grävande metodik här inte på något vis tillämpats till fullo, kan
denna studie dock sägas vara just en sådan typ av 'utfrågning'. I boken om
den unge Pierre Rivière, som mördade sin mor och sina syskon, återfinns
sällsynta exempel på passager, i vilka Foucault själv för resonemang
omkring massmedia (Foucault 1975). Målet med rapporteringen omkring
mördaren var att "alter the scale, to enlarge the proportions, to bring out the
microscopie seed of the story, and make narrative accessible to the
everyday" (a a:204). Denna bild av medierna som förvrängare av verklighet
påminner en hel del om den som presenteras av Stanley Cohen (1972).8
Att tillämpa Foucault i mediestudier är inte helt oproblematiskt. Hans dis
kursbegrepp är vidsträckt och har ingen entydig tolkning. Sättet på vilket det
8 Lindgren (1991:341) nämner Stanley Cohen som en av de forskare vilka har influerats av
Foucault.

8

tillämpas i denna studie diskuteras mer utförligt i kapitel 3, men kan här
inledningsvis kort illustreras av t ex len Ang (1991:8) som studerat TVpubliken. Hon menar att Foucaults tankar om hur kunskap och makt är
sammanvävda med varandra genom diskursiva praktiker är mycket fruktba
ra. Inom ramen för dessa praktiker omvandlas aspekter av verkligheten till
objekt - "objects to be known and controlied at the same time". Ang skriver
vidare att detta endast kan ske i vissa kontexter som är präglade av makt,
och där det finns gränser för vad som får sägas och inte.
More concretely, it is only in and through the discourses that express the
institutional point of view that the dispersed realities of television audiencehood come to be known through the single, unitary concept of 'televi
sion audience' /... / In the way television institutions know the audience,
epistemological issues are instrumental to politicai ones: empirical infor
mation about the audience such as delivered by audience measurement
could become so important only because it produces a kind of truth that is
more suitable to meet a basic need of the institutions: the need to control
(a a:8, 10).

Ang menar att de stora TV-institutionerna arbetar för att kontrollera och ta
makt över sin publik genom att göra den till objekt för diskursen. Kunskap
om publiken produceras och konstrueras i syfte att forma den efter de insti
tutionella kraven. Genom att i Angs exempel byta ut TV-institutionerna mot
massmedierna, samtidigt som man ersätter 'TV-publiken' med 'ungdomar
landar man i en tanke som i stor utsträckning väglett arbetet med den här
studien. Man kan då tänka sig att medierna producerar en viss bestämd kun
skap om ungdomar, i syfte att forma dem efter de samhälleliga normerna.
När det gäller att diskutera funktionen av en i tid, trots allt, så begränsad
diskurs som den som analyseras i denna avhandling, kan emellertid Fouca
ults perspektiv ensamt leda till alltför drastiska slutsatser. Foucaults använd
barhet består främst i att han lyfter fram relationen mellan vetande och makt.
Mycket av kunskapen och vetandet i det moderna samhället erhålls från och
formas av massmedia. Medias sätt att tala om ungdomar i olika miljöer på
verkar sannolikt i sin tur vilka möjligheter som upplevs, respektive inte upp
levs, av dessa unga i deras dagliga liv.

Jraiuillstik sta kisttrisk iralikt
Det är obestridligt att journalistiken har och har haft ett stort inflytande i det
svenska samhället. Den har varit en central aktör i folkhemsbygget, den poli
tiska mobiliseringen av medborgarna samt i demokratin. Mediemas centrala
roll är i stort accepterad, och när det gäller politik och samhällsfrågor har
medierna ofta företräde både när det gäller problemformuleringar och tolk
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ningar. I denna studie anläggs ett perspektiv på journalistiken som medskapare av verklighet. Detta synsätt är influerat av den konstruktivistiska rikt
ningen inom medieforskningen, men överensstämmer inte helt med denna.
Konstruktivistisk medieforskning betonar mediernas roll som konstruktörer
av verklighet. Inom detta perspektiv framhåller man att journalistiken har
makten att producera information och därmed också makten att skapa vissa
bilder och foreställningar. Man betonar att en journalistisk text per defini
tion alltid är en konstruktion. Verkligheten skapas snarare än speglas. I fo
kus ligger de konsekvenser som vissa urvalsmekanismer inom medierna får:
Antalet nyheter som är tänkbara är betydligt större än det antal nyheter me
dierna producerar (se t ex Hadenius & Weibull 1993:279ff). Verkligheten i
all dess komplexitet kan inte speglas av journalistiken. Någonstans görs ett
urval. I somliga avseenden är det således nyhetsmedierna som ger vissa hän
delser en existens som offentliga händelser. Man menar att detta urval får
stor betydelse i och med att en rapport om en given händelse i förlängningen
spelar en viktig roll i publikens formande av begrepp omkring alla händelser
av samma typ. En medietext kan betraktas som en serie påståenden och
uppmaningar: "detta är världen", "detta är min värld", "detta bör vara din
värld", "kom och dela denna vår gemensamma värld" (Nerman 1973:20).
Konstruktionsperspektivet innebär tillspetsat att:
Journalisten är en taskspelare som visar upp sina verbala tricks för en be
talande publik. Nyheter är ren och skär underhållning. Nyhetsmediernas
vinklingar fabriceras på redaktionerna och fylls med ett innehåll som inte
har särskilt mycket med någon föregiven, yttre verklighet att skaffa. Bil
den av världen är inte en representation, en återgivning av den, utan en
konstruktion, ett påhitt rätt och slätt. Massmedierna producerar verklighe
ter (Ekecrantz & Olsson 1994:34f).

Ett perspektiv på media som producenter av verklighet företräds av den
amerikanska sociologen Gaye Tuchman (1978:182£f) som menar att nyheter
inte speglar samhället, utan snarare bidrar i formandet av det som ett gemen
samt upplevt fenomen. När nyhetsmedierna beskriver en händelse, definierar
och formar de densamma.
By imposing I... I meanings, news is perpetually defining and redefining,
constituting and reconstituting social phenomena (a a:184).

Tuchman skriver exempelvis att nyhetshistorier om avvikande beteenden
definierar både vad som är avvikande och vad som är normalt. På samma
sätt innebär historier om positivt sanktionerade sociala handlingar och aktö
rer att såväl konformitet som avvikande ringas in. "Each type of story impli10

es or affirms the presence or absence of the other type" (a a). Tuchmans
slutsats är att media legitimerar status quo genom att lyfta fram vissa typer
av information och ignorera andra. Hon menar att nyheter är en social kraft
vars uppbyggnad begränsar möjligheterna till en analytisk förståelse av var
verklighet. Nyhetsmedierna är "attuned to specific understandings of social
reality. Those understandings I ...I legitimate the status quo" (a a:216).
Det är svårt att betvivla att journalistiken bidrar i formandet av samhället, att
den i hög grad besitter definitionsmakt (t ex gällande avvikande), och att
människors tänkande och handlande i stor utsträckning baseras på informa
tion som med nödvändighet måste förmedlas massmedialt. Det är dock vik
tigt att man inte som forskare antar ett alltför cyniskt perspektiv (jfr citatet
om journalisten som 'taskspelare' ovan), och betraktar journalistiken som
uppbyggd av ingenting annat än lögner, och som en verksamhet som inte
tycks syfta till något annat än hjärntvätt och indoktrinering. Hans Strand
(1994:87) benämner det perspektiv som beskrivits ovan "the social construction of reality in journalism". Målet för studiet av journalistik och massme
dier, inom ramen för denna forskningsinriktning, är att undersöka "den jour
nalistiska formens betydelse för mediemas verklighetsåtergivning" (a a).
Den centrala tanken är att vissa institutionaliserade sätt att komponera texter
på inte bara styr hur något återges, utan även vad som återges. Media betrak
tas inte som en neutral rapportör, utan som en medskapare av händelser och
verklighet. Denna studie tar sin utgångspunkt i ett sådant sätt att betrakta
massmedier och journalistik. Det är emellertid viktigt att hålla tungan rätt i
mun och inte hårdra detta synsätt.
När verkligheten journalistiseras innebär det alltid någon form av rekon
struktion av sociala praktiker, relationer och strukturer. Vi ska inte se det
som en form av veridighetsfårvanskning, utan som en anpassning till just
denna diskurs förutsättningar (Ekecrantz & Olsson 1994:63, min kursive
ring).

Som jag ser det hittar Ekecrantz och Olsson en tillfredsställande lösning på
problematiken när de väljer att ta fasta på mediernas reproducerande, medskapande, roll. Intresset riktas mot "det samspel mellan text och kontext som
!... I blivit alltmer intrikat i ett historiskt perspektiv" (a a:37). De anlägger
därmed ett historiskt förändringsperspektiv och antar att sättet på vilket hän
delser konstrueras journalistiskt visar på vilka kulturella koder som råder i
samhället vid tidpunkten. Journalistik är på så sätt en historisk produkt.
Att rikta intresset mot samspelet mellan text och kontext innebär att fokuse
ra kopplingen mellan medier och kultur. Denna koppling diskuteras av Kjell
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Nowak (1992:40ff), som bland annat gör skillnad mellan perspektivet på
medieutbudet som bärare av den s k dominerande ideologin och ett, mindre
kritiskt men liknande, synsätt på medieutbudet som "kulturell miljö". Dessa
två perspektiv är nära besläktade med varandra, och överlappar också var
andra till viss del. Båda utgår från att det finns ett samband mellan medier,
kultur och människors tankar, men i det senare finns inget antagande om en
'dominerande ideologi'. Det förhållningssätt till relationen mellan medier
och ideologi som antas i denna studie är det som Norman Fairclough
(1995b) beskriver. Denne menar att ideologiaspekten blir mer aktuell i rela
tion till vissa medietexter än till andra. Även om man inte betraktar medier
na som ensidigt uttryckande och befastande den dominerande ideologin (jfr
Thompson 1990:7, "meaning in the service of power"), så kan man anta att
medierna utgör ett kulturellt system som "både ger uttryck för och bidrar till
att forma idéer och föreställningar bland befolkningen" (Nowak 1992:41).

Kritisk liskirsaiilysiei stcMtgisk emfas
Media texts constitute a sensitive barometer of sociocultural change, and
they should be seen as valuable material for researching change. Changes
in society and culture manifest themselves in all their tentativeness, incompleteness and contradictory nature in the heterogenous and shifting
discursive practices of the media (Fairclough 1995b:52).

Norman Fairclough har utarbetat ett analytiskt ramverk som han kallar för
kritisk diskursanalys. Det 'kritiska' i detta tillvägagångssätt ligger i att det
utgår från tanken om att diskursiva konventioner och praktiker är förbundna
med det sociala livets ideologi- och maktdimensioner. (1992:7; 1995a:186).
Fairclough menar, i likhet med Ekecrantz och Olsson samt Tuchman, att
massmedias sätt att presentera verkligheten har ett stort inflytande i samhäl
let. I anslutning till varje medialt uttryck görs ett val av vad som ska synliggöras, respektive inte synliggöras. Fairclough skriver vidare att man kan anta
att vaije del i vaije text, på en och samma gång, återger något, påverkar so
ciala identiteter och påverkar sociala relationer.
Massmedierna spelar en ideologisk roll i och med att de påverkar och
påverkas av maktrelationer inom det sociala system som de ingår i.
Fairclough definierar ideologier som propositioner vilka oftast förekommer
som implicita, underliggande antaganden i texter. Dessa propositioner bidrar
till att skapa eller upprätthålla ojämlika maktförhållanden. Det betonas dock
att en viktig metodologisk princip för forskaren är att, i anslutning till varje
text han närmar sig, ställa frågan huruvida den kan tänkas verka ideologiskt
eller inte: "ideology is more of an issue for some texts than for others"
(Fairclough 1995b:14). För att få svar på detta bör tre frågor ställas:
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•
•
•

Vilka sociala ursprung har valet att presentera verkligheten på detta
specifika sätt?
Vilka motiv finns för att göra detta val?
Vilka följder far detta val för de olika inblandade intressena?

Det är vidare av vikt att inte behandla textanalys som isolerad från studiet av
diskursiva och sociokulturella praktiker.9 Fairclough menar att den lingvistiska språkanalysen inte kan berika samhälls- och kulturforskning på samma
sätt som diskursanalys. Det diskursanalytiska angreppssättet fokuserar inte
endast texten, utan också kopplingar mellan denna och en omgivande dis
kursiv och sociokulturell kontext. När det gäller själva diskursbegreppet,
presenterar Fairclough en definition som syftar till att förena två olika sätt
att beskriva det.
The term discourse is widely and sometimes confusingly used in various
disciplines /... / It is helpful to distinguish two main senses. One is predominant in language studies: discourse as social action and interaction,
people interacting together in real social situations. The other is predominant in post-structuralist social theory (e.g. in the work of Foucault): a
discourse as a social construction of reality, a form of knowledge. My use
of the term 'discourse' subsumes bodi of these, and indeed sets out to
bring them together (Fairclough 1995b:18).

Fairclough betonar att det analytiska ramverk som han skisserat kan tilläm
pas med betoning på olika delar av det. Sitt eget fokus i modellen lägger han
på textdimensionen, vilket inte är särskilt överraskande med tanke på hans
lingvistiska bakgrund. Han skriver att diskussionen av de sociokulturella
dimensionerna blir selektiv i hans arbete, i och med att han inte skriver i
egenskap av sociolog eller etnolog (a a:62). I denna studie tillämpas Faircloughs analysmodell med en sociologisk emfas. Vad detta innebär kommer
att beröras närmare i det följande.
I punktform presenterar Fairclough (a a:33f) åtta drag vilka han menar bör
vara närvarande i ett tillfredsställande analysperspektiv på mediediskurser.
Man bör studera såväl kommunikativa händelser - i termer av text, textpro
duktion, textkonsumtion och sociokulturell kontext (a a:57ff), som diskur
9 Jfr Birgitta Löwander (1997:44): "Även språkvetare som på senare tid intresserat sig för
mediediskurser har fokuserat på ideologiska eller samhälleliga aspekter i texten. Utmärkande
för dessa arbeten är ett kritiskt diskursperspektiv, som innebär att forskarna går utanför en
närsynt analys av enskilda satsers uppbyggnad och grammatik /.../. I sina diskursanalytiska
studier kombinerar de en traditionell språkvetenskaplig syn med en maktdiskursiv eller ideo
logikritisk".
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sers utseenden - i termer av i vilken grad de är enhetliga/växlande eller sta
bila/föränderliga (a a:62ff). Han betonar att punkterna syftar på ideala för
hållanden, och att ingen enskild studie - hans egen inkluderad - kan lyckas
leva upp till samtliga krav. De pekar snarare mot ett slags forskningspro
gram. I tablå 1 presenteras punkterna i korthet, tillsammans med summariska
förklaringar av hur jag förhållit mig till dem i min studie.
Tablå 1.

Kommentarer till Faircloughs kriterier för adekvat kritisk
analys av mediediskurs.

1. Ett av analysens fokus bör ligga pa hur mer
generella sociokuiturella förändringar manifesteras i varierande mediediskurser. Valet av
data bör reflektera såväi förändring som stabilitet.
~2. Analysen av medietexter ska vara detaljerad
och ingående.

3. Textanalysen ska kompletteras av analyser
av textproduktion och konsumtion.
4. Textanalysen bör kopplas till ett studium av
den institutionella och vidare sociokuiturella
kontext som medierna verkar i. Begrepp som
makt och ideologi blir aktuella.
5. Textanalysen bör innehålla "blde lingvistisk
och intertextuell analys i termer av genrer och
diskurser.

6. Analysen bör uppfattas som multifunktionell,
och ska orienteras mot sätten på vilka media
representerar och konstituerar relationer och
identiteter.
7. Lingvistisk analys av texter inkluderar en
rad nivåer (fonetisk, lexikal, grammatisk etc.)

8. Förhallandet mellan texter och sam
hälle/kultur ska betraktas som dialektiskt, i
den meningen att texter dels formar, dels
formas av, samhälle/kultur. Detta kan ske på
såväl transformativa som reproduktiva sätt.

1. Diskursen om norrbottnisk ungdom studeras under fyra olika decennier. Förhoppningen
är att data kommer att belysa samspelet
mellan sociokuiturella kontexter och diskursiva dimensioner, samt visa på både förändring
och stabilitet i det offentliga samtalet.
2. Studiens fokus är snarare sociologiskt än
lingvistiskt, varför det lingvistiska perspektivet
på uttrycksformerna fått ge vika för ett mer
mediesociologiskt sådant.
3. Förhållandet mellan masskommunikationens produktions- och konsumtionsaspekter
berörs i den teoretiska diskussionen.
4. En av studiens främsta ambitioner är att
betona såväl text som kontext. Relationen
mellan kunskap och makt aktualiseras, bl a
genom diskursbegreppets närvaro i den
teoretiska referensramen.
5. Den lingvistiska analysen Jslir selektiv (jfr
punkt 2) och inriktar sig på det som Fairclough (1995a:188) beskriver som "analysis
of textual Organization above the sentence", d
v s textstruktur snarare än nära språkanaiys
(jfr punkt 7).
6. Den diskurs som studeras berör, och kan
antas få implikationer för, såväl generationsmässigt som geografiskt och kulturellt betingade identiteter och förhållanden.
7. Fairclough (1995b:57ff) beskriver hur hans
angreppssätt kan tillämpas med olika em
faser. Denna studie fokuserar på sociokulturell
snarare än på strikt textuell analys (jfr punkt
2 och 5).
8. Ett centralt antagande för studien är att
media fungerar som medskapare av verklig
het. Medierna formas av det samhälle som de
samtidigt är delaktiga i den diskursiva kon
struktionen av.

På en rad punkter ansluter jag mig alltså till den diskursanalys som Fairc
lough förespråkar. Anledningen till den bristande samstämmigheten på
punkterna 2, 5 och 7 är det ovan avhandlade valet att tillämpa analys
modellen med sociologisk snarare än lingvistisk emfas, och att låta språkteo
rierna ge plats åt mer mediesociologiska perspektiv. Nedan förs en teoretisk
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diskussion vilken introducerar dessa perspektiv och de begreppsliga verktyg
som används i de mer textorienterade aspekterna av studien.
Texter i tidrummet
En uppsättning begrepp som tillämpas i analysen har utvecklats av Ekecrantz och Olsson (1994:60ff) som en central del i ett s k tidrumsperspektiv
på journalistiken. De menar att man kan "reducera mängden av journalistis
ka konstruktionsstrategier till deras tids- och rumsdimensioner" (a a:63), och
utarbetar med utgångspunkt i den tanken ett verktyg för textanalys. Använ
dandet av detta verktyg är att betrakta som en del av en mer allmän forsk
ningsstrategi som har som sitt mål att undersöka relationen mellan texter och
kontexter. Dessa två studieobjekt har ofta behandlats inom skilda discipli
ner, trots att en stark koppling dem emellan finns. Om man anlägger ett tid
rumsperspektiv kan man närmare studera det som Ekecrantz och Olsson
menar kan vara "all makts främsta verkningsmedel" (a a:64) -dvs struktu
reringen av tid och rum. Ideologiproduktion kan betraktas som ett strategiskt
betonande av vissa historiska och sociala tidrum på bekostnad av andra.
Maktgrupper strävar inte sällan efter att naturalisera sina synsätt och per
spektiv, samt ge dem tidlös giltighet. Den terminologi som Ekecrantz och
Olsson (a a:72) presenterar illustreras nedan i tablå 2.
Tablå 2.

Fyra idealtypiska textuella grundkonstruktioner

Avbildning
Rekonstruktion

Rumsorienterin

Tidsorienterin

Fallbeskrivningen
Lägesbeskrivningen

Narrativen
Utspelet

Modellen baserar sig på två dimensioner: orienteringar i tidrummet och stra
tegier för verklighetskonstruktionen. De fyra grundkonstruktionerna är för
det första att betrakta som renodlade och idealtypiska. För det andra funge
rar de "inte som en sorteringsmaskin för artiklar utan som redskap för analy
sen av artikeldelar / ... / De utgör journalistikens byggstenar" (a a:73).
Schemat bör med andra ord inte användas för att beskriva hela tidningsartik
lar, utan snarare för att begreppsliggöra orienteringar och strategier inom
vissa artiklar. Det är på detta sistnämnda sätt som grundkonstruktionerna
används i den följande analysen.
De journalistiska strategierna indelas alltså grovt i avbildning och rekon
struktion. Dessa två begrepp står för två olika typer av relationer mellan
journalisten och den empiriska verklighet som denne refererar till. Det förra
representerar det direkta återgivandet, medan det senare står för det mer
analyserande och syntetiserande. Begreppen motsvarar också två olika typer
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av sanningsbegrepp: det dokumentära (konstnärliga) respektive det veten
skapliga - det livfulla historieberättandet respektive den välstrukturerade
argumentationen. När det gäller avbildningar underbyggs det som sägs av att
det faktiskt bevittnats. Rekonstruktionens 'bevisföring' liknar mer naturve
tenskapens. Avbildande konstruktioner är i större utsträckning inriktade på
att skapa upplevelser, närhet och identifikation än pa att ge en faktamässig
beskrivning. Rekonstruktioner är tillverkade, snarare än upplevelseförmedlande. Här finns ingen verklig upplevelse eller erfarenhet när det journalis
tiska konstruktionsarbetet tar sin böljan. Skillnaderna mellan avbildningen
och rekonstruktionen hänger samman med olika synsätt på läsaren och skif
tande sätt att hantera källor. I rekonstruktionerna är exempelvis källorna
"företrädare, auktoriteter och experter, vilka tillerkänns fakta- och bedöm
ningsmonopol" (a a:78), aktörer som av Frykman (1988) benämns "mora
lens entreprenörer". Journalistiska texter har också olika orienteringar i tid
rummet. De betonar tid eller rum (eller båda två). Huvuddragen i de grund
konstruktioner (tablå 2) som resulterar ur de två dimensionerna sammanfat
tas nedan.
Fallbeskrivningen bygger på närhet och en fotografisk realism i språket.
Den förmedlar något som någon (journalisten) själv har upplevt, och som
därför inte ifrågasätts. Den "balanserar på knivsudden mellan trovärdighet
och osannolikhet" (Ekecrantz & Olsson 1994:75). Fallbeskrivningen avbil
dar rumsliga förhållanden. Ett konkret och begränsat tidrum ("den lilla värl
den") står i centrum.
Narrativen bygger också på närhet och utmärks av sitt dramaturgiska drag.
Att allt kommer i rätt och rimlig ordning ger trovärdighet. Den är tidsorienterad och har ett kronologiskt förlopp som liknar den traditionella berättel
sen.
Lägesbeskrivningen handlar om 'givna lägen'. Journalistisk möda läggs ner
på att presentera en situation som konkret och faktisk. Det häpnadsväckande
och kontraster mellan stort och litet, gammalt och nytt etc står i centrum.
Metaforer från natur och mekanik (process, hastighet osv) används i an
slutning till sociala och politiska sammanhang för att göra dem konkreta,
oundvikliga och naturliga. Lägesbeskrivningen inriktar sig på en situation
här och nu, och avbildar i likhet med fallbeskrivningen rumsliga för
hållanden. I lägesbeskrivningens fall är det den "stora" världens begränsade
tidrum som är primärt.
Ett utspel är, till skillnad från en lägesbeskrivning, inte ett konstaterande av
en situation utan snarare ett slags inlägg som inleder en längre debatt eller
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följetong i media. Utspelet bär på vissa likheter med lägesbeskrivningen,
men är liksom narrativen primärt tidsorienterat. Det är en berättelse som inte
fullbordas i den enskilda artikeln, utan i en serie av artiklar.
I anslutning till detta bör det återigen understrykas att man inte, endast ge
nom ett studium av texten, får en tillfredsställande grad av information om
det medierade samtalet inom den tidsperiod, den kultur eller det samhälle
som man vill studera. Ekecrantz och Olsson menar att viss kunskap måste
inhämtas från annat håll än textens. Man måste ga till "världen utanför tex
ten, I...!dess närliggande produktions- och kommunikationssammanhang, /
... / den socialhistoriska kontexten" (1994:82). Denna studie inriktar sig
därför, utöver på att studera tidningsartiklars textuella innehåll, också på att
beskriva den sociala och historiska utveckling som omger de olika utsnitten.
Jag har därför strävat efter att placera in de texter som analyseras i en social
och historisk kontext.
Media och moraliska paniker
Societies appear to be subject, every now and then, to periods of moral
panie. A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests; its nature is pre
sented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media; the moral
bairicades are manned by editore, bishops, politicians and other rightthinlring people; socially accredited experts pronounce their diagnoses and
solutions; ways of coping are evolved or (more often) resorted to; the
condition then disappears, submerges or deteriorates and becomes more
visible (Cohen 1972:9).

Citatet ovan inleder kriminologen Stanley Cohens bok Folk Devils and Mo
ral Panics (1972) i vilken han introducerar sin teori omkring s k folkdjävlar
och moraliska paniker. Denna har senare utvecklats och exemplifierats av
exempelvis Erich Goode och Nachman Ben-Yehuda:
At times, then, societies are gripped by moral panics. Düring the moral
panie, the behavior of some of the membere of a society is thought to be
so problematic to others, the evil they do, or are thought to do, is felt to be
so wounding to the substance and fabric of the body social, that serious
steps must be taken to control the behavior, punish the perpetratore, and
repair the damage (Goode & Ben-Yehuda 1994:31).

Begreppet 'panik' klingar tämligen drastiskt, och Cohen använder sig av
metaforer som 'disaster' och 'disease' for att beskriva sätten på vilka sam
hället pekar ut och definierar nya och kulturfrämmande företeelser som ho
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tände. Men om man, snarare än endast betraktar och tar fasta på Cohens
ordval och dramaturgi, blickar bortom dessa finner man en teori rörande
samhälleliga reaktionssekvenser och definitionsprocesser, vilken visat sig
fruktbar i en rad sammanhang (se t ex Frykman 1988; Drotner 1992; Goode
& Ben-Yehuda 1994; Boèthius 1995; Lindgren & Högstadius 1995; Lind
gren 1997). Som exempel på moraliska paniker i Sverige på senare år kan
man nämna debatten omkring ungdomar och droger i anslutning till ravefester, samt beskrivningarna av rivaliserande MC-gäng. Med Umeå som cent
rum kan man under åren omkring 1990-talets mitt tala om en moralisk panik
omkring den s k Straight Edge-rörelsen (Lindgren & Högstadius 1995).
Cohen utvecklade teorin med utgångspunkt i en fallstudie av de två rivalise
rande ungdomsgrupperna Mods och Rockers i Storbritannien under sextiota
lets mitt och senare hälft. Dessa två grupper blev kända för den brittiska
allmänheten under påskhelgen 1964, när de under två dagar drabbade sam
man i badorten Clacton. Upploppet uppmärksammades och debatterades
först på lokal nivå, men snart också nationellt. I fokus för Cohens teori är
processen genom vilken avvikande beteenden som exempelvis ovannämnda
upplopp konstrueras i olika sammanhang av massmedia, polis och andra
aktörer i samhället. För att beskriva denna process har Cohen utgått från en
modell hämtad från katastrofforskningens område. Med tanke på att ome
delbara paralleller till samtliga faser i den ursprungliga modellen inte går att
finna på hans forskningsområde, har Cohen förändrat modellen en aning
(1972:22ff, se tablå 3).
Tablå 3.

1. Warning
2. Threat
3. Impact
4. Inventory
5. Rescue
6. Remedy
7. Recovery

Cohens modifiering av katastrofforskningsmodellen.

1. Warning
2. Impact
3. Inventory
4. Reaction
- opinion & attitude
- rescue & remedy

Omedelbart efter det att en grupp av awikare har signalerat sin existens
(impact) följer en oorganiserad respons. Under den fas som Cohen kallar för
'the inventory' utgör rykten grunden för tolkningen av situationen. Sättet på
vilket media först tolkar och presenterar situationen blir därför avgörande
för den åtföljande fasen (reaction). Under den formas de bilder som
medierna återger till mer fasta åsikter och attityder, som i sin tur leder till
handlande.
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En av Cohens teoretiska utgångspunkter är 'the transactional approach to
deviance'. Enligt denna är avvikande att betrakta som skapat av samhället.
Avvikande är således inte en kvalitet hos de handlingar som en grupp eller
person utför, utan snarare beteende som samhället definierar som sådant.
These conceptions, images and stereotypes affect how and at what point
the deviant is fed into the social control apparatus. If the sexual offender
is seen as sick, then one attempts to eure rather than punish him; if the
typical shoplifter is seen as the "hannless little old woman" or the "kleptomaniac", then this group will be less subject to formal legal sanctions.
An integral part of the conceptual machinery then, is the body ofjustifications and rationalizations for acting in a particular way towards the devi
ant (Cohen 1972:76).

Cohen beskriver massmedias konstruktion av avvikande under tre rubriker:
överdrifter/förvrängningar, förutsägelser och symbolisering. Han menar att
man ofta överskattar antalet inblandade, antalet skadade, omfattningen och
effekterna av våld etc. Dessa överdrifter stannar i människors medvetanden
och formar deras, och därmed samhällets, reaktion under senare stadier.
Cohen pekar också på hur man i massmedia ofta använder ett språk som gör
rapporteringen av dessa fenomen slagkraftig och sensationell.
How is a town 'beaten up' or 'besieged'? How many shop windows have
to be broken for an 'orgy of destruction' to have taken place? When can
one - even metaphorically - talk of scenes being 'smeared with blood and
violence'? (a a:32).

Det andra utmärkande draget i medias konstruktion av awikarna är förutsä
gelseelementet. I de rapporter som görs finns ofta implicita antaganden om
att det som har hänt kommer att hända igen. Frågan är bara när och var. Ar
tiklar av typen 'Clacton - en stad i skräck inväntar nästa attack' skrivs. Ock
så detta påverkar den fortsatta reaktionen.
Det tredje elementet utgörs av symbolisering och handlar om hur neutrala
ord kan göras till kraftfulla symboler för komplexa idéer och tankar. Ett
exempel på detta är 'Tjernobyl'. Namnet på den ort i vilken en allvarlig
kämlaaftsolycka inträffade omkring åttiotalets mitt har kommit att beteckna
något helt annat än vad det gjorde före händelsen. Idag skulle man i energi
debatten kunna uttala något i stil med: 'Vi vill ju inte vara med om ännu ett
Tjernobyl'. Med det skulle man alltså mena att vi inte vill gå igenom följ
derna av en kärnkraftsolycka i vår närhet ännu en gång. En sådan här
symbolisering görs av media även omkring föremålen för moraliska paniker.
Den avvikande gruppen får i stället för att stå för något relativt neutralt (i
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fallet med Mods och Rockers vissa konsumtionsmönster) symbolisera något
entydigt negativt.
Följderna av 'the inventory' är alltså: 1) att avvikande utpekas, 2) att för
väntningar om att avvikandet kommer att upprepas byggs upp och 3) att en
negativ symbolisering i förhållande till awikama skapas. Anledningen till
detta är, enligt Cohen, att 'the inventory' faktiskt är tillverkade nyheter.
Massmedia har en uppfattning om vad som är 'bra nyheter' och ett stort
behov av att skapa sådana. I sin strävan efter att tillfredsställa detta behov
använder man ofta ett språk, en symbolik och en jargong som gör att de ur
sprungliga händelserna framstår som mer dramatiska än de egentligen var.
På samma sätt driver strukturen i nyhetstillverkningsprocessen fram ett be
hov av rapportering även när ingenting händer. Detta leder som sagt bl a till
att man producerar förutsägelser om att mer kommer att hända. Cohen beto
nar på detta sätt betydelsen av nyheternas produktionskontext:
The youth violence and vandalism stories that ran in the British press between 1964 and 1967 tended to follow a stereotypical pattern. For the
most part, they put together a composite picture, containing a number of
central elements. It was almost as if a new story could be written simply
by stitching these elements together. There was very little interest in what
actually happened; what counted is how closely a news account conformed to the stereotype (Goode & Ben-Yehuda 1994:25).

Även om massmedia inte är den enda aktör som deltar i konstruktionen av
avvikande grupper och beteenden, så är deras roll utan tvivel betydelsefull.
De ord och bilder som media presenterar för allmänheten utgör grunden för
hur åsikter och agerande senare tar form. Samtidigt måste man vara medve
ten om att dessa bilder absorberas på olika sätt av olika mottagare i olika
receptionskontexter. Den sociala kontextens stora betydelse i detta samman
hang har särskilt betonats av John B Thompson (1990), vilkens tankar disku
teras längre fram.
Under den fas som Cohen benämner 'the reaction' struktureras bilderna från
'the inventory' till mer organiserade åsikter och attityder som sedan leder till
olika typer av agerande gentemot awikarna. Reaktionsfasen indelas i 'opi
nion & attitude' (reaktion i betydelsen: vad som tänks om awikarna) och
'rescue & remedy' (reaktion i betydelsen: vad man gör/tycker bör göras åt
awikarna).
När den första chocken har lagt sig uppkommer ett behov av att tolka och
förstå det som har hänt bland de berörda. Detta gör att olika teorier - främst
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baserade på rykten — formas. Den huvudsakliga källan till dessa rykten blir,
som sagt, den redan av massmedia bearbetade bilden av fenomenet. Cohen
tar under tre rubriker upp några idealtypiska kategorier för hur teorier och
åsikter om den avvikande grupp han studerade uppträdde i massmedia och
andra offentliga sammanhang. Rubrikerna är (fritt översatta): utgångs
punkter, föreställningar och orsaker (se tablå 4).
En invändning här kan vara att Cohens kategorier i alltför hög grad är knut
na till dennes specifika studieobjekt. Begreppsapparaten har emellertid, som
sagt, visat sig vara användbar även på andra håll. Något som talar för att de
begreppsliga kategorierna kan generaliseras är insikten om att överensstäm
melsen är mycket stor mellan olika moraliska paniker. Den danska medie
forskaren Kirsten Drotner (1992) talar om denna tendens i termer av histo
risk amnesi:
Every new panie develops as if it were the first time such issues were debated in public, and yet the debates are strikingly similar (a a:52).

Två andra drag som förenar panikerna är deras starka tro på rationell argu
mentation samt att de resulterar i inkorporering. Drotner skriver apropå me
diepaniker: "The intense preoccupation with the latest media fad immediately relegates older media to the shadows of acceptance" (a a).
Cohen understryker i sin framställning att samhällets reaktion inte är homo
gen. De av media bearbetade bilderna kodas och absorberas i termer av olika
intressen, positioner och värderingar. "Magistrates, leader writers and politicians do not react like laboratory creatures being presented a series of random stimuli, but in terms of positions, statuses, interests, ideologies and
values" (a a:191).
Under den del av reaktionsfasen som Cohen kallar 'rescue & remedy' aktua
liseras två teman, som båda illustrerar hur den moraliska paniken används
för att legitimera ingripanden på andra områden. Sättet på vilket samhällets
kontrollsystem opererar utmärks bland annat av sensibilisering och exploa
tering. Sensibiliseringen innebär att man blir mer känslig än tidigare för
liknande företeelser och ser dessa som delar av den ursprungliga. Reguljära
ungdomsbråk och slagsmål kunde efter Mods och Rockers-upploppen även
de tolkas som en del av samma avvikande. En följd av denna ökade känslig
het är den process som Cohen refererar till som "widening of the net" (a
a:84). Detta innebär att man använder det avvikande fenomenet för att berät
tiga ingripanden och kontroll på andra områden. Cohen exemplifierar detta
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genom att beskriva hur man inte uppfattade det som problematiskt att s k
Tablå 4.

Cohens idealtypiska kategorier för konceptualisering av
avvikande beteenden (1972:51ff).

Utgångspunkter
('Orientation')

Föreställningar
('Images')

Orsaker
('Causation')

Disaster

Spurious attribution

A sign of the times

Man ser avvikandet som en
olycka av samma karaktär
som en naturkatastrof. Hot
mot liv eller egendom upp
levs.

Sa gott som alla inom den
avvikande gruppen tillskrivs
samma skuld.

Man betraktar avvikandet
som en oundviklig följd av hur
samhället ser ut.

Prophecy of doom

Affluent youth

It's like a disease

Det avvikande beteendet
uppfattas som något som
kommer att återkomma
ständigt i värre och värre
former tills något görs åt det.

Avvikarna ses som rika ung
domar som inte behöver oroa
sig för påföljder som böter
och skadestånd.

Det avvikande beteendet ses
som en smittsam sjukdom
som måste botas.

It's not so much what
happened

Divide and rule

Cabalism

It's not only this

Hot-blooded youth

Boredom

Avvikandet ses som 'toppen
av ett isberg'. Som en del i
ett helt spektrum av problem.

Hela åldersgruppen ses som
problematisk.

Avvikandet ses som effekten
av att ungdomarna är uttrå
kade. De är bortskämda
hedonister på jakt efter kick
ar.

Gängrivaliteten mellan, i
Cohens fall, Mods och Rockers
Man koncentrerar sig inte så
mycket på det som egentligen överbetonas i syfte att neu
inträffat utan fruktar vad som tralisera rädslan för att vem
'kunde ha hänt' eller vad som som helst kan drabbas.
'kommer att hända'.

Beteendet uppfattas som
följden av noggrann plane
ring. Trots att händelserna är
till synes spontana ser man
någon form av konspiration
som bakomliggande. Man
tänker i termer av 'liga' och
Medare'.

Lunatic fringe
Avvikarna uppfattas som en
icke-representativ grupp av
ungdomar. I extremformen
ses alla övriga ungdomar som
perfekta.

beatniks höll till på stränderna i brittiska badorter före den moraliska pani
ken omkring Mods och Rockers. Efteråt fångades de dock upp av samma nät
som föremålen för paniken. Även när det gäller den exploatering som en
moralisk panik ofta blir föremål för, utnyttjas avvikarna som redskap i kam
pen för uppfyllandet av olika sociala mål. Ett exempel på detta skulle kunna
vara att de, som hävdar att för mycket TV-tittande är skadligt, i anslutning
till så gott som vaije moralisk panik som uppkommer kan påstå att passiv
TV-konsumtion är en av de bidragande orsakerna till det avvikande beteen
det.
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Ideologins operationssätt
I det ovanstående har uppmärksamheten bl a riktats mot att Ekecrantz och
Olsson (1994) betonar vikten av att betrakta medietexter i relation till deras
kontexter. De menar att journalistikens makt kommer av en obalans mellan
dess produktions- och konsumtionsaspekt, samt betonar samspelet mellan
text och kontext i ett historiskt perspektiv. Även Stanley Cohen (1972) lyfter
fram kontextens betydelse för såväl medieproduktion som mediereception.
Nyhetsmediemas strukturer och arbetssätt tvingar fram vissa typer av texter
- Ekecrantz och Olsson talar också om hur "(institutionen som socialt rum
avspeglar sig i textstrukturen" (1994:52) — samtidigt som sammanhanget för
mottagandet av texten spelar en viktig roll. En ideologiteoretiker som i rela
tivt stor utsträckning understryker den sociala kontextens betydelse i mass
kommunikationssammanhang är John B Thompson (1990).
Thompson anlägger ett kritiskt perspektiv och menar att utformandet och
spridandet av massmediala budskap i grunden handlar om att 'konstruera
föreställningar'. Han hävdar att medierna i det moderna samhället är det
viktigaste fältet för ideologiproduktion. De producerar innebörder och bety
delser i maktens tjänst: "meaning in the service of power" (a a:7). Denna
studie ansluter sig inte helt och fullt till ett sådant synsätt.10 Hos Thompson
finns dock en rad poänger.Han accentuerar bl a vikten av att kritiskt analyse
ra medietexter såväl utifrån deras innebörd som i relation till olika s k struk
turerade kontexter.
Such contexts and processes are structured in various ways. They may be
characterized, for instance, by asymmetrical relations of power, by differ
ential access to resources and opportunities, and by institutionalized
mftchanisms for the production, transmission and reception of symbolic
forms (a a:136).

Vad Thompson efterlyser är en ideologikritik - en kritik av sättet på vilket
massmedial symbolproduktion uttrycker dominansförhållanden och döljer
ojämlika maktförhållanden. Sverker Björk (1997:10) skriver angående struk
turerade kontexter att "(d)et är inte svårt att föreställa sig förekomsten av
dylika strukturerade kontexter i ett invandrarpolitiskt sammanhang". På ett
liknande sätt vill jag hävda att det i den massmedierade ungdomsdebatten
10 Fairclough (1995b) definierar visserligen ideologi på ett sätt som liknar Thompsons ('bety
delseproduktion i maktens tjänst'). Ett viktigt tillägg som Fairclough gör är dock att: "ideology is more of an issue for some texts than for others" (a a: 14). En bedömning av vaije en
skild text måste göras.
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inte heller är särskilt svårt att tänka sig att ojämlikhet mellan olika parter
råder, när det gäller tillgång till makt, resurser, möjligheter att komma till
tals och så vidare. Denna studie är influerad av Thompson i så måtto att den,
i samstämmighet med dennes ansats, vill analysera medietexter bade med
avseende på deras språkliga innebörder och betydelser som i relation till
deras kontexter.
It is important to stress that, in highlighting the contextual aspect of symbolic forms, we are moving beyond the analysis of the internal structural
features of symbolic forms (Thompson 1990:145).
We cannot analyse the ideological character of mass communication by
analysing only / ... / the characteristics of media messages; rather, media
messages must also be analysed in relation to the specific contexts and
processes in which they are appropriated by the individuals who receive
them (a a:267).

Thompson formar sitt ideologibegrepp genom att förhålla sig till tre aspek
ter. Den första av dessa är betydelsebegreppet. Vissa av de symboliska hand
lingar, föreställningar, bilder och texter som är inbäddade i sociala kontex
ter, och som cirkulerar i den sociala världen, erkänns ständigt som sanna på
bekostnad av andra.
Individuals situated within socially structured contexts have, by virtue of
their location, different quantities of, and different degrees of access to,
available resources. The social location of individuals, and the entitlements associated with their positions in a social field or institution, endow
tVm with varying degrees of 'power', understood at this level as a so
cially or institutionally endowed capacity which enables or empowers
some individuals to make decisions, pursue ends or realize interests (a a).

Detta leder fram till den andra aspekten - dominansbegreppet. Ett
förhållande präglat av dominans råder när etablerade maktrelationer är
systematiskt asymmetriska, det vill säga när vissa aktörer eller grupper har
tillgång till makt som förblir otillgänglig för andra. Mot bakgrund av
betydelsebegreppet och dominansbegreppet tar Thompson, som tredje
aspekt, upp sätten på vilka betydelser etablerar och upprätthåller dominans
förhållanden. Ideologins operationssätt illustreras i tablå 5. I och med
genomgången av dessa kategorier och strategier tillhandahåller Thompson
något som i flera avseenden binder samman den begreppsapparat som
etablerats så här långt. Många av de begrepp — utvecklade av Ekecrantz och
Olsson (1994) och Cohen (1972) - som introducerats ovan, finner nämligen
här beröringspunkter både med varandra och med Thompsons modell.
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Tablå 5.

Ideologins operationssätt enligt Thompson (1990:60, fri
översättning).

Legitimering

Förställning

Förenande
Fragmentarisering
Reifiering

Rationalisering
Universalisering
Narrativisering
Omflyttning
Förskönande
Bildliga uttryck
Standardisering
Symboliserinq av enhet
Differentiering
Utrensning av det andra
Naturalisering
Förevigande
Nominalisering / passivisering

Under rubriken legitimering talar Thompson (1990:61f) for det första om
rationaliseringsstrategin. Denna innebär att producenten av ett symboliskt
uttryck konstruerar en resonemangskedja, vilken syftar till att försvara rå
dande sociala relationer eller institutioner. Målet med detta är att övertyga
publiken om att dessa relationer och institutioner är värda deras stöd. Här
finns en likhet med Ekecrantz och Olssons begrepp lägesbeskrivning
(1994:76ff). Journalisten som levererar en sådan anstränger sig för att avbil
da en situation som konkret och faktisk. Detta görs ofta genom ett inlånande
av naturvetenskapliga och mekaniska förklaringsmodeller. En parallell till
de kausala resonemang som Thompson talar om i anslutning till rationaliser
ingsstrategin föreligger alltså här. Lägesbeskrivningen är en symbolisk form
av vad Ekecrantz och Olsson kallar för rekonstruktionstyp, och den rekonstruktionsbaserade strategin för verklighetskonstruktion representerar det
traditionellt vetenskapliga sättet att argumentera.
När det gäller användningen av mekaniska och naturvetenskapliga förkla
ringsmodeller är inte heller steget till Cohens resonemang om hur medias
rapportering ser ut i anslutning till 'moraliska paniker' långt. Vi kan dra oss
till minnes att Cohens kategorier "disaster" och "it's like a disease" illustre
rar den typen av förklaringar. Cohens teori presenterar överhuvudtaget me
dias sätt att återge verkligheten som i relativt stor utsträckning kausalt präg
lat. Hela den kategori som Thompson kallar för reifiering står för symbolis
ka uttryck i liknande anda. Strategierna naturalisering och förevigande åsyf
tar konstruktionssätt som gör att rådande sociala relationer framställs som
permanenta och av naturen givna. Nominalisering och passivisering verkar
på den språkliga nivån och innebär att aktörer och förlopp osynliggörs i och
med att de förvandlas till substantiv - t ex "the banning of imports"
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(Thompson 1990:66) - eller göms bakom passiva verbformer -"the suspect
is being investigateci" (a a).
Den andra strategi som Thompson tar upp under rubriken legitimering är
universalisering, dvs hur institutionella forhållanden som stödjer vissas
intressen tenderar att framställas som om de stödde allas intressen. Här finns
en parallell till Ekecrantz och Olssons resonemang om hur maktgrupper ofta
strävar efter att ge sina synsätt tidlös legitimitet. Slutligen tar Thompson
under rubriken legitimering upp narrativiseringsstrategin. Denna har en
omedelbar likhet med Ekecrantz och Olssons grundkonstruktion narrativen
(1994:75f). Det centrala här är det livfulla historieberättandet och anspelan
det på tradition som sanningskriterium.
När det gäller operationssätten förställning och fragmentarisering ligger
Thompson och Cohen varandra nära. Thompsons begrepp omflyttning
(1990:62) - hur en term som vanligen refererar till ett visst objekt används
för att referera till ett annat, samtidigt som de positiva eller negativa konnotationer som det första objektet bär på överförs till det andra - har tydliga
likheter med Cohens symboliseringsbegrepp (1972:40ff). På samma sätt bär
Thompsons resonemang omkring användandet av förskönande omskrivning
ar och bildliga uttryck i maktens tjänst på likheter med Cohens tankar om
hur "(c)ommunication, and especially the mass communication of stereoty
pes, depends on the symbolic power of words and images" (1972:40).
Thompson skriver om hur man genom fragmentarisering (1990:65) strävar
efter att utestänga hotande grupper. Man betonar distinktioner och skillnader
mellan grupper och individer ('differentiering'), och utmålar en yttre eller
inre fiende som betraktas som ond, hotande och som bör åtgärdas av samhäl
let som kollektiv ('utrensning av det andra'). Dessa tankar finner en rad
paralleller dels i Cohens diskussion omkring olika utgångspunkter, föreställ
ningar och teorier om avvikande beteendens orsaker (tablå 4) - dels i själva
definitionen av begreppet 'moralisk panik'.
I Thompsons modell finns även ett ideologiskt operationssätt som kallas för
förenande (a a:64f). Detta har att göra med hur symboliska former anpassas
till en standard som önskas vara den delade och accepterade grunden för
symboliskt utbyte (t ex etablerandet av ett visst språk eller uttryckssätt),
samt hur en kollektiv identitet skapas med hjälp av flaggor, nationalsånger
och liknande. Etnologerna Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren
(1993) har intresserat sig för hur dessa processer har verkat genom Sveriges
historia. De fokuserar på hur det går till när tidigare obetydliga delar av var
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dagen blir symboler för den nationella identiteten. Löfgren skriver om eta
blerandet av "modersmålet" som ett slags första länk i en enande utveckling
vars nästa steg var ''massproduktionen av det skrivna ordet" (1993:102).
Summering: En begreppsmässig ram för textanalysen
En central utgångspunkt för denna studie är alltså att massmedierna är
medskapare av verklighet. Ett urval av nyheter görs ständigt, liksom ett val
av presentationssätt. Ett antagande, sprunget ur ett kritiskt perspektiv på
rnpiHia^ som studien vägleds av är att medietexter i viss mån kan uttrycka och
dölja ojämlika maktrelationer. Dessa kan vara baserade på ldass, kön, etnicitet eller andra stratifierande variabler som exempelvis ålder. Texterna analy
seras både med avseende på deras språkliga innebörder, och i relation till de
samhälleliga kontexter i vilka de tillkommit. Angreppssättet är influerat av
bland andra Thompson (1990) och Fairclough (1995b).
Many analysts focus upon the immediate situation of the coimmmicative
event (the 'context of situation'), and maybe refer to some elements of institutional context, but say little about the wider social and cultural con
text My view is that this wider contextual matrix must be attended to because it shapes discourse practices in important ways and is itself cumulatively shaped by them. This is particularly clear in the case of the media (a
a:50).

Syftet med ovanstående avdelningar har varit att visa på de medie
sociologiska begrepp som används som 'ersättning' för de lingvistiska be
grepp som faller bort ut Faircloughs kritiska diskursanalys när betoningen
flyttas från språkvetenskap till sociologi. När jag utifrån denna studies per
spektiv talar om textanalys, avses således studiet av texter utifrån ett annat
perspektiv än det som betonar fonetik, syntax och grammatik. Den textana
lys som är aktuell här har snarare att göra med karaktäriserandet av artikel
delar och uttryckssätt i syfte att möjliggöra ett belysande av diskursen om
ungdom.
För det första har de idealtypiska textuella grundkonstruktioner som utveck
lats av Ekecrantz och Olsson (1994) berörts. För det andra har de olika be
grepp och kategorier som bland annat Cohen (1972) använder sig av när han
beskriver s k moraliska paniker tagits upp. Slutligen har dessa två begrepps
system sammanförts med de olika ideologiska operationssätt som presente
ras av Thompson (1990). Dessa tre strukturer av termer och kategorier över
lappar delvis med varandra vilket gör det hela tämligen komplext. Studieob
jektet är emellertid även det komplext, varför man bör vara utrustad med en
flerdimensionell och mångfasetterad begreppsapparat när man närmar sig
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det. För att möjliggöra en exemplifierande illustration av hur denna uppsätt
ning begrepp i praktiken har använts har ett par artikeldelar ur studiens em
piriska material valts ut:
Skador for 50.000 kr i vandaliserad skola. "ALLT SÖNDERSLAGET".
Måndag morgon i sommarlovsstängda Furuparksskolan i Luleå: Krossade
fönsterrutor, omkullvräkta möbler, biblioteksböcker och bokhyllor
nedrivna på golvet, förstörda konstverk, sönderslagna toalettstolar och
tvättställ. I bråten står en ledsen skolvaktmästare I... / [och] säger: - Dom
har slagit sönder allt. Så totalt meningslöst. / ... / - Visst händer det att
skolor drabbas av skadegörelse, men det här är det värsta jag varit med
om / ... / Och polisen, med sin erfarenhet, instämmer med skolvaktmästaren. Någon liknande skadegörelse har Luleå aldrig tidigare drabbats
av. Skolledningen fick extrainkalla semesterledig personal för att
återställa den sargade skolan. !... I Polisen har funnit spår efter sniffning i
lokalerna, men inga skyldiga. Samtidigt som Furuparksskolan vandaliserades drabbades också Norra Ornässkolan. I ... ! Skadegörelsen i
Furuparksskolan och Norra Ornässkolan under den gångna helgen är bara
två händelser i en rad liknande som under vintern och våren drabbat
luleåskolor. Inom skolledningen söker man orsakerna och diskuterar
skärpt bevakning av kommunens skolor (NSD, 1 juli 1975).

Pingis är liret hela dan. Ung norrlandselit kör så det ryker om
bollarna... Dunsar snabbt, hårt och ofta gör pingisbollarna i Luleå
Sporthall den här veckan. Forehand - backhand - med eller utan
förrädiska skruvar — plock och lobbar varvas med teori och taktik. Jobbigt
och svettigt, men roligt, roligt. I...!Pojkar och flickor från Gävle i söder
till Kiruna i norr fanns på plats och när Kuriren hälsade på under tisdagen
var det friska fläktar som blåste. Stamp i golvet och pang på celoidknytet,
understundom såg det ut som om en VM-titel stod på spel.!...!Konstigt,
men vidunderligt fort går det i alla fall när de här friska ungdomarna
klappar till för kung och fosterland (NK, 31 juli 1985).

Båda dessa utdrag kan, till att börja med, karaktäriseras som avbildande
snarare än rekonstruerande journalistiska texter (jfr tablå 2). När det gäller
rumsorienteringen lutar texterna mer åt fallbeskrivningens häll. Detta kan
illustreras av den känsla av närhet och realism som man vill förmedla. For
muleringar som 'Måndag morgon i sommarlovsstängda Furuparksskolan'
och 'I bråten står en ledsen skolvaktmästare' visar på detta. Det är den 'lilla
världen', ett avgränsat konkret tidrum (jfr Ekecrantz & Olsson 1994:78),
som står i centrum. Texten förflyttar läsaren till Furuparksskolan, alternativt
Luleå Sporthall, och ger henne en känsla av att hon själv är närvarande och
upplever det som beskrivs. På samma sätt kan utdragen ovan beskrivas som
narrativ (i motsats till utspel, jfr tablå 2: 'tidsorientering'). Artiklarna byg
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ger, som sagt, på närhet och man kan lätt identifiera ett dramaturgiskt drag.
Det första utdraget har ett kronologiskt förlopp11 och i det senare förekom
mer rikligt med retoriska grepp (upprepningar, metaforer, parafraser etc).
Texten om den vandaliserade skolan låter sig också förstås i termer av Co
hens terminologi (jfr tablå 4). I och med att det utdrag som presenteras här
utgör det första i en kortare serie som behandlar denna händelse, är det här
främst reaktionens 'utgångspunkter' som kan studeras. Händelsen beskrivs
och värderas exempelvis i enlighet med Cohens idealtypiska kategorier disaster'12 och 'it's not only this' (kopplingen till sniffoing, formuleringen
'bara två händelser i en rad'). På nivåerna 'föreställningar' och 'orsaker' (jfr
tablå 4) antyds eventuellt 'spurious attribution' i frasen 'Dom har slagit sön
der allt', och 'it's like a disease' i uppmålandet av problembilden i utdragets
två sista meningar. För att kunna analysera detta närmare måste man emel
lertid följa bevakningen av denna händelse i ett antal artiklar.
Slutligen kan Thompsons begrepp (jfr tablå 5) bidra ytterligare till förståel
sen av dessa texter. Exempelvis kan man uppfatta formuleringarna 'från
Gävle i söder till Kiruna i norr' och 'för kung och fosterland' i det senare
utdraget som 'symbolisering av enhet'. Dessutom kan den första artikeln
med Thompsons terminologi beskrivas som 'fragmentariserande': Man talar
om 'dom' som har 'slagit sönder allt' och antyder ett yttre hot (jfr 'differen
tiering' och 'utrensning av det andra'). Beskrivningen av pingislägret kan
kanske karaktäriseras som en 'förställning' (användning av bildliga uttryck)
etc. Målet här är dock inte att analysera de två ovanstående artikeldelarna
ytterligare, utan att exemplifiera och illustrera användningen av den begreppsmässiga verktygslåda som introducerats i detta kapitel. Dessa verktyg
kan dock endast hjälpa till i uppfyllandet av den ena delen av studiens mål att analysera texternas språkliga uttryck.
Strategierna för uppnåendet av den andra delen — att sätta texterna i relation
till sina sociala och historiska kontexter - är svårare att åskådliggöra på ett
lika schematiskt sätt. En ambition i avsnitten om respektive årtionde har
emellertid varit att, utöver att beakta tidningarnas texter i sig, med hjälp av
olika författare och teoretiker ge en så heltäckande och levande bild av ung
domsdiskursens samhälleliga kontexter som möjligt. Detta arbete har vägletts av de kriterier för beskrivningar som presenteras av etnologerna Billy
11

Vi anländer till skolan på måndagsmorgonen ^ Vaktmästarens berättelse
Polisen kopp
las in
Perspektivet breddas (jämförelsen med Norra Örnässkolan)
Åtgärder.
12 Passivformerna i meningen som böljar 'Krossade fönsterrutor
den upprepade använd
ningen av ordet 'drabbats' och formuleringen 'den sargade skolan' exemplifierar detta.
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Ehn och Barbro Klein (1989:10): "konkretion, detaljrikedom, åskådlighet
samt systematik". De menar att beskrivande avdelningar i vetenskapliga
arbeten ofta tenderar att felaktigt uppfattas som relativt okomplicerade.
Som forskare har vi vant oss att koncentrerat studera de avsnitt som vi
uppfattar som analytiska eller teoretiska och att läsa beskrivande partier
mer "kursivt" (a a:8).

En förutsättning för denna forskningsansats är att de beskrivande partierna i
avhandlingen går ett bättre öde tillmötes än så. Den bristande återkopplingen
till den teoretiska referensramen i delar av kapitel 6, 7, 8 och 9 är uttryck för
ett medvetet drag. Det 'upptäckande', och delvis induktivt influerade,
arbetssättet och den förhållandevis 'öppna' metodologin nödvändiggör en så
detaljerad empirisk redovisning som möjligt. De obefintliga möjligheterna
till replikation och intersubjektiv prövning, innebär att läsaren måste ges
tillfälle att själv iaktta hur "induktionen verkar" (jfr Waara 1996a:58).
Målen med de beskrivande avsnitten är att, genom att vara detaljerad och
systematisk, inte falla för frestelsen att göra oförsiktiga och "svepande
generaliseringar" (Ehn & Klein 1989:18). Jag instämmer också med Ehn och
Klein när de skriver att specifika beskrivningar har en teoretisk betydelse
som överskrider dem själva, i och med att de trots sin specificitet ger svar på
mer allmänna frågor om samhälle och kultur.
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3. KOLTURENS KONSTRUKTIONER
Denna avhandling genomsyras av formuleringar i vilka ordet diskurs ingår.
Även om detta begrepps rötter hos Michel Foucault och dess mest grundläg
gande betydelse redan har diskuterats i det föregående kapitlet, är det onek
ligen motiverat att uppehålla sig vid det ytterligare en stund. Det används
nämligen inom en rad olika discipliner och med varierande definitioner. I
inledningen till en antologi baserad på ett samarbete mellan flera av Europas
mest framstående diskursforskare konstaterar man följaktligen att "(t)here is
a conspiscious lack of agreement on definitions of both discourse and text ,
och vidare att "(i)t is clearly not our intention in this brief introduction to
attempt to establish clarity in such a complex field" (Bell & Garrett
1998:2).13 Att här koppla ett helhetsgrepp på denna erkända problematik
vore att ta sig vatten över huvudet. Målet med det här kapitlet är således
snarare att klargöra innebörden av det diskursperspektiv som tillämpas i just
den här avhandlingen.

Geierell listansUltra specifik* lisknsir
Vi har redan konstaterat att diskursbegreppet står för ett etablerat sätt att, i
ett givet tidrum, tala om och förhålla sig till ett visst fenomen. Det har också
påtalats att Foucaults diskursbegrepp inte är helt oproblematiskt att tillämpa
i mediestudier. Med referens till len Angs (1991) och Norman Faircloughs
(1995b) perspektiv har jag därför snarare anslutit mig till ett diskursbegrepp
av det slag som är gängse bland många medieforskare. John Hartley skriver
att termen refererar till:
I ... I both a very general theoretical notion and numbers of specific discourses (O'Sullivan m fl 1994:93).

Denna distinktion är grundläggande: På den generella teoretiska nivå som
Hartley skriver om står diskurs för en överordnad språklig ordning 'utan
subjekt' i vilken betydelser produceras. Detta ligger i linje med Foucaults
tanke om att det exempelvis inte var fängelset i sig som skapade de 'diskur
ser' om övervakning och disciplinering som kännetecknar den moderna epo
ken (Foucault 1974). Han ansåg snarare att det var en institutionaliserad
'maktens diskurs' som kom till uttryck - och reproducerades - i såväl fäng
elsets praktiker som hos andra institutioner som skolan, fabriken eller men
13 Hanne Svarstad (2001:3) skriver i liknande termer i sin inledning till ett temanummer om
diskursanalys i Sosiologi idag'. "Diskurs er et ord som ofte er dålig definiert og kan bety
nasrmest alt og ingenting. Andre ganger anvendes det mer presist, men ulike forfattere gir
begrepet ulike betydninger".
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talsjukhuset. Det är alltså främst till detta generellt teoretiska diskursbe
grepp som Foucaults egen definition refererar. Han menar da att diskursen är
något som föregår mänsklig intention och som utövar en subjektlös makt
som innebär att det ligger i vaije tolknings natur att göra anspråk på 'riktig
het'. Med utgångspunkt i ett sådant diskarsbegrepp skulle man således - för
att redan nu föregripa diskussionerna i kapitel 11 - kunna betrakta ung
domsdebatten som ett uttryck för den övergripande moderna diskursen om
förnuftet och oförnuftet, rationaliteten och irrationaliteten. Den andra defini
tionen av begreppet är emellertid av större relevans för föreliggande studie.
Angående denna definition skriver Hartley att:
Once the general theoretical notion of discourse has been achieved, atten
tion turns to specific discourses in which social established sense is encountered and contested. These ränge from media discourses like televi
sion and news, to institutionalized discourses like medicine, literature and
science. (O'Sullivan m fl 1994:94).

Således kan mycket av det sociala betydelseskapande som äger rum i sam
hället - i massmedia, i skolor och i konversationer - ses som diskursivt.
Detta illustrerar ett avsteg från ett förhållandevis centralt drag i Foucaults
uppfattning som flera av dagens diskursanalytiska inriktningar gör (Winther
Jörgensen & Phillips 2000:19f). Även om de flesta sådana angreppssätt för
vidare tan Varna om att diskurser är regelbundna och gränssättande språkliga
ordningar, samt delar utgångspunkten att 'sanning' skapas diskursivt, vänder
man sig mot Foucaults monologism. I stället för att hävda att endast en kun
skapsregim existerar under vaije historisk period menar de flesta att skilda
diskurser existerar parallellt.
Sociologen Sven-Åke Lindgren (1993:24) skriver också i sin studie av eta
blerandet av drogbruk som samhällsproblem att "(d)iskurser existerar genom
diskursiva praktiker, exempelvis !...!religionens, politikens, massmedias,
etc.!... I metoder för att artikulera utsagor om sina objekt". Winther Jörgensen och Phillips (2000:7) menar på samma sätt att begreppet refererar till
idéer om att "språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer
när vi agerar inom olika sociala domäner — man talar exempelvis om 'medi
cinsk diskurs' eller 'politisk diskurs'. Fairclough (1995a:135) ser diskurser
som sätt att tolka och benämna verkligheten, som står för bestämda och di
stinkta perspektiv. Man kan därmed tala om t ex feministisk diskurs, medie
diskurs, miljödiskurs, konsumtionsdiskurs etc. Avslutningsvis skriver Hart
ley att:
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Textual analysis can be employed to follow the moves in this struggle, by
showing how particular texts take up elements of different discourses and
articulate them (that is, 'knit them together') (O'Sullivan m fl 1994:94).

Den empiriska studie som ligger till grund för denna avhandling är att be
trakta som just en sådan textanalys. Den syftar till att visa hur man i medie
texter knyter samman element i den diskurs som omger ungdomar och ung
domlighet. I den ovannämnda antologin gör Peter Garrett och Allan Bell
skillnad mellan en rad angreppssätt när det gäller att studera mediediskurs.
De räknar då bl a upp konversationsanalys, kritisk diskursanalys, cultural
studies, strukturell diskursanalys och receptionsanalys, varefter de betonar
att den kritiska diskursanalysen har varit dominerande inom mediediskursforskningen under 1980- och 1990-talen. Ett exempel på detta tillvägagångs
sätt ges av Teun A Van Dijk. Den nedanstående illustrationen av hans kon
kreta arbetssätt - i detta fall studerar han en ledarartikel ur Washington Post
från 1993 - påminner i flera avseenden om det sätt på vilket jag analyserat
de textexempel som kommer att presenteras i kapitlen 6, 7, 8 och 9. På
samma sätt som Van Dijk tar jag min utgångspunkt i den konkreta press
texten och går sedan vidare genom att kommentera formuleringssätt och
ordval.
GADHAFI: SINISTER POSTURING

A moment comes whett a tyrant crosses a line of no return. In the grip of
megalomania, he is incapable of making rational calculations of cost and
gain. He strikes out in fiiry and in fear, intent on destroying even if it
means destruction will visit him in turn.
The relevant opinions expressed here appear first of all in the lexical
style, that is, in words such as tyrant, megalomania, strikes out,fury and
destroying, all predicated of an imaginaiy dictator, but (after the title)
clearly meant as a generic description that fits Gadhafi. The politicai
evaluation becomes obvious in the choice of tyrant, which categorizes him
not only as undemocratic or even as a dictator, but also as someone who
viciously oppresses his people (Van Dijk 1998:49).

När textutdraget i sin helhet är genomarbetat knyter Van Dijk sina tolkning
ar till ett teoretiskt ramverk. Detta görs på ett sätt som starkt påminner om
det på vilket jag strukturerat mina tolkningar omkring Ekecrantz och Ols
sons, Cohens samt Thompsons terminologier (jfr kapitel 2). Han talar då i
termer av sådana kategorier som "Polarization", "Opinion coherence", "Attribution", "Description", "Expression", "Using history" etc (a a:57f). Den
na avhandling står med andra ord för ett diskursperspektiv baserat på lik
nande premisser, och på analyser genomförda med likartade strategier, som
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exempelvis Van Dijks. När jag talar om 'diskursen' handlar det således om
en specifik sådan, snarare än om en diskursens logik i den generella mening
en.
Jag har i princip använt begreppen 'ungdomsdiskurs' och 'mediediskurs'
som synonyma med 'det samhälleliga samtalet om ungdom'. Aferf/ediskurs
syftar då på var diskursen uttrycks, medan ungdomsdiskurs avser dess ämne.
På samma sätt åsyftar formuleringen 'på en diskursiv nivå' att något äger
rum på den språkliga och symboliska nivå som är kopplad till vår föreställ
ningsvärld och de sätt på vilka vi genom den motiverar våra handlingar. För
denna nivå spelar massmedia en avgörande roll. Vidare har jag med frasen
att 'ordningen återställs diskursivt' avsett processen i vilken ett kulturellt
och samhälleligt inslag som bryter ett etablerat och dominerande mönster på
denna nivå - och på så sätt 'hotar ordningen' - bemöts via yttranden och
tillskrivningar av betydelser. Syftet med dessa är att definiera eller inpassa
detta nya på ett sätt som gör att det dominanta mönstret inte omkullkastas.
Den konkreta metod som jag tillämpat har benämnts kritisk diskursanalys
med sociologisk emfas, och har presenterats i kapitel 2.1 anslutning till den
presentationen refererades Faircloughs (1995b) tanke om möjligheten att
sätta samman, och så att säga skräddarsy, diskursanalytiska angreppssätt
avseende teori och metod. Angående en sådan strategi kan även Winther
Jörgensen och Phillips (2000:10) resonemang åberopas:
Det är viktigt att understryka att paketets innehåll visst bör vara integrerat,
men att man mycket väl kan skapa sitt eget paket genom att kombinera
element från flera olika diskursanalytiska perspektiv. Man kan också dra
in element från andra perspektiv än de diskursanalytiska. Det är inte bara
tillåtet utan tillskrivs rent av ett särskilt värde, eftersom olika perspektiv
ger olika former av insikt inom ett område och tillsammans skapar en bre
dare förståelse.

Kaatextfeestända saclala kaRstraktiaier
Att detta angreppssätt inte bara kan diskuteras i termer av diskurs, utan ock
så med socialkonstruktivistiska och kunskapssociologiska förtecken, har
även det antytts i det andra kapitlet. De ungdomsbilder som i det föregående
stycket diskuterats som diskursiva uttryck kan således i många avseenden
också betraktas som sociala, historiska eller kulturella konstruktioner. Detta
diskuterades i avsnittet om journalistik som historisk produkt där jag argu
menterade för ett perspektiv på massmedia som 'medskapare' av verklighet.
Idén om att processer för kunskap och tänkande påverkas av skiftande geo
grafiska, historiska och sociokulturella omständigheter finns också hos den
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ungerske sociologen Karl Mannheim. Detta speglas inte minst genom hans
begrepp Weltanschauung som han använder för att visa hur en viss kunskap
om vår sociala verklighet utvecklas i relation till givna kontexter. Vidare
menar han att givna tankestilar ('styles of thought') kommer till uttryck via
socialt producerade dokument och yttranden (Mannheim 1953/1993:264).
Han betonar här kontextbundenheten genom att understryka att de sätt på
vilka man tänker och formulerar problem varierar från land till land, och
från epok till epok beroende på dominerande politiska trender (Mannheim
1952a/1993:355). Tankestilarna blir på så sätt aldrig identiska i två skilda
länder, utan varierar alltid på grund av sociala och kulturella särdrag
(Mannheim 1953/1993:265).
Kanske skulle man då kunna sätta ett försiktigt likhetstecken mellan den
ovan diskuterade definitionen av diskurs som generell och övergripande och
Mannheims Weltanschauung. Han definierar nämligen den som "the global
outlook of an epoch" och kallar den för en "all-embracing entity" (a a:136).
En Weltanschauung genomsyrar och skär genom samhällets och kulturens
olika sfärer och utgör på så sätt en allomfattande 'anda'. I så fall skulle man
även Vunna sätta ett sådant likhetstecken mellan de ovan omtalade 'specifika
diskurserna' och Mannheims tankestilar. Det är genom dessa stilar, vilka
fungerar som 'kanaler' (a a:141), som en Weltanschauung manifesterar sig.
Konsekvensen blir att "in every cultural product a documentary meaning
reflecting a global outlook is given" (a a:173). Även om man med sådana
likhetstecken kanske tvingas tänja på, och i viss mån förenkla, de aktuella
begreppen, bidrar Mannheims tankestilsbegrepp till att från ett annat per
spektiv illustrera vad som avses med 'diskurs' i den här avhandlingen.
Detta för oss in på den delikata fråga som handlar om intentionalitet i rela
tion till diskurser eller tankestilar. Dominio Strinati menar sig ha identifierat
!... I a problem with the Foucauldian approach more generally. If /... / in
stitutions seek to control /... / by discursive forms of knowledge, what are
the particular reasons which make them do this? Is there a universal drive
to exercise power which characterises all institutions? Or are there more
specific social and historical reasons to explain why this should happen?
(Strinati 1995:251).

Foucaults abstrakta begrepp om makt, som något som genomsyrar alla socia
la praktiker utan att vara bundet till några specifika aktörer, reser alltså vissa
frågetecken. Mannheim menade emellertid att
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/ . . . / t h e sociologist c a n n o t a s s u m e t h a t t h e b a s i c intentions a t w o r k i n t h e
different styles [of thought] have come 'out of the blue'. We must take it
as axiomatic that they are themselves 'in the making' so to speak, and that
their history and fate is in many ways linked up with the fate of the groups
which must be considered as their social carriere (Mannheim
1953/1993:264).

Mannheim menar alltså att det finns en intentionalitet ('a basic intention')
bakom de uttryck som samlas i en tankestil samt att denna intention är
kopplad till sociala gruppers skiftande kontexter. Han har också utvecklat
resonemang omkring kopplingen mellan kunskap och makt (Mannheim
1936). De grupper som besitter makt utvecklar ideologier for att rättfärdiga
sitt tolkningsmonopol när det gäller den sociala verkligheten. Det finns
därför också ett nära samband mellan uppkomsten av ny kunskap och
skapandet och vidmakthållandet av ideologiska föreställningar. Som jag ser
det måste man alltså till det 'specifika' ungdomsdiskursbegrepp, med vilket
jag rör mig, knyta tanken om en intentionalitet av det slag som Mannheim
talar om. Jag vill med andra ord göra gällande att förståelsen av generations
frågan betraktad i tid och rum kan fördjupas genom att man tar hänsyn till
det sätt på vilket olika gruppers sociohistoriska kontexter ser ut.14

14

Diskussionen av detta är ämnet för kapitel 12.
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1LÄNGS IPPTftCKTENS VilG
Arbetet med studien har varit induktivt influerat såtillvida att en central am
bition har varit att utarbeta mer allmängiltiga föreställningar om studieob
jektet med utgångspunkt i enstaka empiriska iakttagelser. Analysarbetet har
därmed i grova drag följt, det som av Starrin m fl (1991:17ff), benämns
"upptäcktens väg". Jag har utgått från ett dagstidningsmaterial, sökt artiklar
som handlar om ungdom, grupperat artiklarna på basis av deras innehåll och
namngett de kategorier som då uppstått. Detta tillvägagångssätt har lett till
en bild av det offentliga - medierade - samtalet om norrbottnisk ungdom
under fyra utvalda tidsperioder. Här är det viktigt att betona att det handlar
om en bild, och om ett sätt att konceptualisera materialets mångfald.151 det
följande ges en presentation av hur kategoriseringen av mediematerialet har
genomförts inför analysen. Faktumet att inga strikta ramar för empirins sor
tering har fastställts på förhand nödvändiggör en tydlig presentation av hur
jag i detalj gått tillväga, samt vad jag avsett med de olika momenten i mitt
tillvägagångssätt.

BeirawsmlMltet ack källkritik
Vid empiriska studier av olika fenomen gör man skillnad mellan s k
teoretiska och operationella definitioner. Den operationella definitionen
anger vilka egenskaper som krävs av empiriska företeelser för att de ska
falla in under det teoretiska begrepp man vill nå kunskap om. Validiteten
eller, mer precist uttryckt, begreppsvaliditeten i data bestäms av hur väl de
operationella definitioner man tillämpar stämmer överens med de teoretiska
,s Att arbeta utan på förhand fastställda kategorier för empirin kan innebära vissa problem.
Det främsta av dessa är att det sätt jag bringar ordning i empirin på, de kategorier jag ut
vecklar, kan påverkas av min förförståelse av det som studeras. Att för sig själv och sina
läsare försöka klargöra vilka föreställningar man på förhand har om sitt studieobjekt är här en
bra strategi. Det leder givetvis inte till garanterad objektivitet, men kan ge läsaren ytterligare
redskap för att värdera resonemangen. Jag är sjuttiotalist och har tidigare främst studerat ung
domskultur utifrån den brittiska Birminghamskolans perspektiv. Dessa två faktum bidrar dels
till att jag betraktar de flesta av de studerade tidsperioderna som relativt avlägsna, dels till att
mitt betraktande av ungdomskultur kan vara färgat av Birminghamforskarnas, ibland kanske
alltför ensidiga, betoning av skillnader och motsättningar mellan samhällsklasser, och mellan
föräldrakultur och ungdomskultur. Mina predispositioner skulle kanske, om jag inte är upp
märksam, kunna innebära att jag lockas att lägga för stor vikt vid maktperspektivet, samt över
betona generationsklyftan. Avhandlingen handlar nämligen mycket om olika aktörers utnytt
jande av ungdomsdebatten. En reflektion man kan göra när det gäller trettiotalet är att etno
logen Jonas Frykman (1988), vars studie jag läst först efter utvecklandet av de empiriska kate
gorierna, drar slutsatser som på flera centrala punkter är i samstämmighet med mina. Att vi
tillhör olika generationer, samt kommer från olika vetenskapliga discipliner, ser jag som något
som stärker såväl hans slutsatser som mina. I diskussionen om objektivitet i forskning bör
man dock akta sig för att slutgiltigt slå fast något. En medvetenhet om problematiken är
emellertid en nödvändighet.
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begrepp man använder sig av. I förevarande studie har jag operationaliserat
'det offentliga samtalet om ungdom i Norrbotten under efterkrigstiden' ge
nom att anta att de artiklar som behandlar ungdom i två lokala dagstidningar
i Norrbotten under två månader per år (januari och juli), åren 1933 - 1935,
1953 - 1955, 1973 - 1975 och 1983 - 1985, uttrycker detta. Urvalet, som
baserats på beskrivningen av det projekt vilket studien görs i anslutning till
(Waara 1996b), illustreras i tablån nedan.
Tablå 6.

1920
1940
1960
1970

Urval av tidsperioder och "generationer" (a a:8).

1933 1953 1973 1983 -

1935
1955
1975
1985

1945
1965
1985
1995

Denna operationella definition kan antas ge en tillfredsställande grad av
validitet. Media spelar en mycket stor roll i det samhälleliga samtalet, och
därmed i formandet och upprätthållandet av diskurser. De sex månader som
valts ut inom vaije decennium kan vidare med stor sannolikhet betraktas
som, i tillfredsställande grad, representativa för de respektive tioårs
perioderna som helhet.16
När man studerar massmedier är det också viktigt att ha en källkritisk med
vetenhet. Torsten Thurén (1986:2) skriver visserligen att källkritiken "inte är
någon exakt, ofelbar metod att finna sanningen utan endast sunt förnuft satt i
system", och historikerna Dahlgren och Florén (1996:184ff) menar att dess
betydelse som metod för att förstå det förflutna har minskat. Med tanke på
det perspektiv jag anlägger på medier, som medskapare av verklighet snarare
än som återspeglare av en 'sann' omvärld, ser jag inte risken för bristande

16 Trots det återkommande talet om 'decennier' och 'tioårsperioder' i avhandlingen är det värt
att reflektera över att urvalen inte med nödvändighet entydigt kan eller bör knytas till sådana
språkliga konstruktioner som 'trettiotal', 'femtiotal' etc. Sociologerna Ahme, Roman & Fran
zén (1996:33ff) betonar exempelvis hur man ofta tenderar att "dela in efterkrigstiden i decen
nier: femtiotal, sextiotal, sjuttiotal etc". De skriver vidare att "(ä)ven om dessa etiketter antag
ligen fångar något av tidsatmosfar och gemensamma villkor för generationer tror vi att de är
missvisande". I stället föreslår de en indelning av efterkrigstiden i fyra faser: (1) "Expansiv
efterkrigstid/Välfärdsuppbyggnad", framtill oljekrisen 1974, (2) "Krisfas 1": En ekonomiskt
nedåtgående trend som kan sägas nå sitt slut omkring 1982, (3) åttiotalets ihållande högkon
junktur, slutligen följd av (4) "Krisfas 2", präglad av nittiotalets höga arbetslöshet och ökande
sociala och ekonomiska skillnader. I relation till en sådan tankegång skulle alltså mitt femtio
talsurval kunna sägas spegla fas (1), sjuttiotalsurvalet övergången till, och inledningen av, fas
(2) och åttiotalsurvalet fes (3).
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källkritik i denna studie som särskilt stor. Det kan trots detta vara pa sin
plats att i detta sammanhang redogöra i korthet för de två utvalda tidningar
nas bakgrunder.17
Norrbottens-Kuriren grundades i Luleå 1861. Den utgavs inledningsvis fyra
gånger i veckan, men har kommit ut med sex nummer i veckan sedan 1905.
Tidningen drevs som familjeföretag fram till 1966 då stiftelsen Norrbottenspress bildades. Tidningens politiska beteckningar har varit: liberalt frisinnad
(1906-), frisinnad (1908-), national liberal (1915-), moderat (1920-) och
borgerlig från 1965 och framåt (Rosén 1981:33ff).
Norrländska Socialdemokraten grundades i Boden 1917 som en följd av det
socialdemokratiska partiets sprängning. Tidningens första nummer utkom
först i december 1918. Dess första vinjett (sidhuvud på första sidan) som
behölls i ett år bestod av ett norrländskt panorama under orden "Rättvisa
Frihet Bröd". Under den blivande landshövdingen O W Lövgrens redaktörsskap (1930 till 1947) fick tidningen en skarp politisk profil. NSD blev
morgontidning 1934 efter att ha utkommit en gång i veckan (1918-) två
gånger (1919-), tre (1920-) och sex (1921-). Tidningen flyttade från Boden
till Luleå i februari 1976 för att komma till Norrbottens centrum såväl ur
befolkningsmässig och administrativ som politisk synpunkt (a a:40ff).

Stadions iipläigiiii
Vid genomgången av mediematerialet har jag vägletts av nyckeltemat ung
dom.1* Artiklar som på ett eller annat sätt berör detta har identifierats vid en
systematisk genomgång av lokaltidningarna NK och NSD — månaderna ja
nuari och juli under de utvalda åren.19 Tidningarna har genomsökts på mik
17 Min avgränsning gällande tidningsurvalet har inneburit att den kommunistiska Norrskens
flamman, med sin dramatiska historia, har exkluderats ur studien. Inte heller gränsområdes
tidningen Haparandabladet har varit objekt för samma systematiska behandling som NK och
NSD. Ett inkluderande av de två mindre tidningarna hade med stor sannolikhet berikat studi
en. Hela det politiska spektrat hade täckts in, och gränslandet hade kunnat studeras närmare.
Fokus har dock, av tids- och utrymmesekonomiska skäl, legat på de två största tidningarna i
regionen.
18 Genom att använda benämningen nyckeltema, snarare än nyckelord, vill jag betona att
förekomsten av själva ordet 'ungdom' i någon form inte har varit ett krav för en given artikels
inklusion i studien. Såväl synonyma begrepp (t ex: 'yngling', 'ung kvinna') som begrepp som
betecknar ting och företeelser som förknippas med ungdom (t ex: 'skola', 'seriemagasin',
'feriearbete') har uppmärksammats.
19 Begreppet 'artikel' får här en vid tillämpning och omfattar i princip alla inslag som före
kommer i dagstidningarna. Sammantagna behandlas skilda typer av reportage (t ex inrikesoch utrikesnyheter samt sport), ledare och i vissa fall även insändare och annonser. Denna
ansats bygger på tankar vilka formulerats av bl a Van Dijk. Oavsett i vilket ljus de framställs
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rofilm. I anslutning till nyckeltemat har jag for vaije decennium utvecklat ett
antal empiriska kategorier som syftar till att så uttömmande som möjligt
strukturera upp materialet (detta förfarande diskuteras i detalj nedan). För
varje kategori har jag sedan fört en diskussion med målet att dels bestämma
artiklarnas rapporteringssätt, och dels placera uttrycken i en social kontext
(jfr kapitel 2). Diskussionen av vaije tidsepok (trettio-, femtio-, sjuttio- och
åttiotal) resulterar i fyra olika scheman som åskådliggör huvudkompo
nenterna i det offentliga samtalet omkring ungdom i Norrbotten. Avslut
ningsvis sätts dessa i relation till varandra.
Komparativ analys
I boken Mass Media Research (1997) presenterar medieforskarna Roger D
Wimmer och Joseph R Dominick de olika metoder och angreppssätt som de
menar står till buds för den som ska ge sig i kast med analys av medier. Som
en av de kvalitativt orienterade analysteknikerna tas the Constant compara
tive technique upp. Denna har dock betydligt fler år på nacken än Wimmers
och Dominicks återgivning av den. Grundidéerna i tekniken formulerades,
som 'grounded theory', redan i slutet av sextiotalet av Glaser och Strauss
(1967). Anledningen till att jag väljer att ta fasta på en förenklad återgivning
av metoden som Glaser och Strauss utvecklat, snarare än originalkällan, är
att jag snarare influerats av tillvägagångssättet än följer det slaviskt.20 Här
resonerar jag på samma sätt som Peter Waara:
I grund och botten har strategin mycket gemensamt med Glaser och Stra
uss' formulering av "grounded theory", I... I som i princip innebär att ana
lysarbetet inte utgår från några på förhand uppställda teoretiska kriterier
för vad som ska undersökas. Konstruktion av spårhundsbegrepp och suc
cessiv abstrahering av tolkningen !...!bidrar till framväxten av en förstå
else av olika sociala fenomen. Detta arbetssätt leder till att redovisningen
av intervjumaterialet blir relativt omfattande. Skälet är dels att ge en in

så har de aktörer och åsikter som synliggörs det gemensamt att de har passerat genom filtret.
Detta filter är diskursens: Såväl ledare som insändare, såväl nyhetsrapportering som reklam "at all levels of news-gathering, defmed as a complex system ! ... ! Structures of headlines,
leads, thematic Organization, the presence of explanatory background information, style and
especially the overall selection" (Van Dijk 1991:41) - kan från detta perspektiv förstås som
"coherently related" och "together they may function as one overall, macro-speech act" (a
a:46). Texters ytstruktur kan variera som en funktion av genrer, kontexter och olika talares
sociala positioner, samtidigt som samma underliggande mening uttrycks; "the overall meaning
of a text is organized by a global schematic form" (a a). I denna studie betraktas dagspressens
innehåll som uttryck för en sådan 'macro-speech act' som Van Dijk beskriver.
20 Andra exempel på förenklingar av grounded theory finns hos bl a Starrin m fl (1991), Merriam (1994:145ff) samt Altheide (1996:23ff).
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blick i hur induktionen verkar och dels att läsaren skall ha möjlighet att
pröva om tolkningar är rimliga (1996a:58f).

Premisserna i citatet ovan gäller alltså i princip även for denna studie: Min
strategi har mycket gemensamt med grounded theory genom att tolkningen
abstraheras successivt och i det att redovisningen av empirin är omfattande
for att ge läsaren en så hög grad av inblick som möjligt i arbetssättet.
Mitt val av metod är, i likhet med alla andra metodval, inte problemfritt.
Sättet som jag har arbetat på gör att redovisningen ibland antar nästan skön
litterär karaktär. Valen av illustrativa textexempel ur de olika kategorier som
tagit form, kan inbjuda läsaren till tolkningen att jag arbetat impressionis
tiskt - bara valt ut det som är 'roligt'. Detta är emellertid inte fallet. Jag har
snarare arbetat mig genom mediematerialet på ett i hög grad systematiskt
sätt. Tidningarna har genomsökts på mikrofilm, sida upp och sida ner. Det är
i hanteringen av denna stora textmassa som de olika begreppen och katego
rierna har tagit form. I den slutliga rapporteringen blir det däremot, av natur
liga skäl, de mest belysande texterna som syns.
Anselm Strauss (1987:285f) skriver en del om de svårigheter som metodolo
giska angreppssätt av den här typen kan stöta på i den akademiska världen.
Han menar att det svar man måste ge åt de som höjer skeptiska och ibland
skräckslagna ögonbryn, är att vetenskapen kräver en rad olika metoder. Det
ta ser jag som självklart. Metodvalet styrs av frågeställningen, och av hur
empirin ser ut. Material från opinionsundersökningar och stora enkäter blir i
princip oanvändbara om man tar sig an dem med en alltför induktiv och
öppen metod. På samma sätt kan information från djupintervjuer och text
analyser fördärvas om de utsätts för kvantitativ behandling. Olika vetenskap
liga metoder kompletterar och berikar varandra. Lyckligtvis är inte alla av
den åsikt som Strauss beskriver med exemplet:
Flipping through the pages of Äwareness of Dying one skeptic scornfiilly
threw it down, saying, "Horse manure, no tables!" (a a:285).

Med tanke på det subjektiva drag - vilket den kvalitativa metodiken delar
med i princip all annan metodik - återges, för det första, i ett appendix en
komplett förteckning över de texter som utgör hela datamaterialet.21 För det
andra presenteras tillvägagångssättet schematiskt i tablå 7.
21

Det bör här påpekas att en viss snedfördelning till NKs fördel föreligger i trettiotalsmaterialet. En förklaring — snarare än ett försvar — till detta tillhandahälls av Frykman (1988:31) som
påpekar att moralproblem ges större utrymme i den konservativa pressen. Ungdomsdebatten
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Fallstudiemetodik
Min ambition är, vilket nämnts tidigare, att å ena sidan ta fasta på texternas
språkliga uttryck, och å andra sidan på de sociala och historiska kontexter i
vilka de sänts ut och tagits emot. I de avsnitt där jag diskuterar respektive
tioårsperiod behandlar jag därför båda dessa aspekter i relation till de kate
gorier som utvecklats (steg 2 i tablå 7). Mot slutet av vaije sådant avsnitt
förs kategorierna för vaije period ihop till en struktur, där vissa begrepp står
i förbindelse
med varandra på ett eller annat sätt medan vissa
Tablå 7.

Schematisk presentation av tillvägagångssättet vid kate
goriseringen av data.

Fas
'Wimmer & Dominick 1997:86ff)

Aktivitet
(Stegen i denna studie)

1. Indelning av det insamlade data- 1. Samtliga texter (se appendix) gas
materialet i provisoriska kategorier igenom en efter en. I ett inlednings
genom komparation.
skede konstitueras ofta nya kategorier.
Allt eftersom jämförs varje enhet med
enheter i de olika kategorier som tagit
form. Målet med jämförelsen är att
avgöra huruvida en text kan föras till en
redan befintlig kategori, eller om den
måste utgöra den första enheten i en ny
kategori.
2. Utveckling och förfinande av kate-~2. Kafegorierna namnges på ett sådant
gorierna.
sätt att tydligare regler för vad de ut
trycker tar form. De teoretiska dimen
sionerna i systemet av kategorier börjar
visa sig. Exempel på namn på kategorier
kan vara: ungdomsbrottslighet, fostran
och arbetslöshet.
3. Sökande efter relationer och teman 3. Bilden utvecklas ytterligare genom att
bland kategorierna.
förhållanden och kopplingar mellan be
grepp lyfts fram. Ett exempel på en
sådan koppling skulle kunna vara att
texter om arbetslöshet och ungdoms
brottslighet tenderar att hänga ihop på
så sätt att det förra fenomenet får förklara det senare.
4. Integration av data i en teoretisk 4. Resultaten av föregående led i arbetet
struktur.
summeras i syfte att ge en samman
hållen bild av det offentliga samtalet om
ungdom i Norrbotten under fyra de
cennier.

på 1930-talet handlar om skötsamhet kontra misskötsamhet, fostran och engagemang - med
andra ord i hög grad moraliska frågor.
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står för sig själva (steg 3 i tablå 7).22 Man skulle kunna betrakta analyserna
av trettio-, femtio-, sjuttio- och åttiotalsmaterialen som fyra separata fall
studier.
Den komparativa teknik for utarbetandet av kategorier i data, som jag
använder mig av förespråkas Sharan B Merriam (1994a: 145ff ), som menar
att fallstudiemetoden är lämplig när studieobjektets komplexitet omöjliggör
manipulation av variabler och total kontroll över situationen. Malet blir
snarare att beskriva och förklara än att dra generella slutsatser — fokus ligger
således mer på process och upptäckt än på utfall och bevis.
Även om det inte finns några fastställda regler för hur data ska samlas in,
bearbetas eller analyseras för att den studie man genomför ska kunna kallas
för fallstudie, är fyra grundläggande drag enligt Merriam närvarande i alla
kvalitativa fallstudier (a a:24ff). De är:
•

•

•

Partikularistiska, d v s de fokuserar på ett avgränsat studieobjekt. I
detta fall på två utvalda tidningar under vissa utvalda år. Fallet
gäller något specifikt men syftar till att belysa en mer generell
problematik. Målet för studiet av de olika tidsperioderna är att bidra
till en diskussion av ungdomsbilder på en högre abstraktionsnivå.
Deskriptiva, d v s d e n e m p i r i s k a r e d o v i s n i n g e n b l i r u t f ö r l i g o c h
omfattande. Den bygger på material från många olika håll för att ge
en så tät beskrivning som möjligt. Resultaten presenteras med hjälp
av litterära tekniker (jfr min diskussion om omfattningen av empiriredovisningen i avsnittet 'Komparativ analys' ovan).
Heuristiska, (= ger insikter). Fallstudier kan förbättra förståelsen av
det studerade, skapa nya betydelser, bekräfta sådant man redan trod
de, ge insikt i hur och varför saker och ting blivit som de blivit etc.

22

Att massmedierna runt omkring oss spinner ett allt finmaskigare nät, och att människorna i
samhället under 1900-talet har kommit att bombarderas av en allt stridare ström av symboler
råder det inget tvivel om (se t ex Thompson 1990:163ff). Detta gör att diskurser, parallellt
med mediernas utveckling, blir allt mer komplexa och vidsträckta. I relation till denna studie
innebär det att fokus under vajje studerad tidsperiod läggs på de diskurskomponenter som är
särskilt utmärkande för just denna tidsperiod. Artiklar om ungdomsarbetslöshet, exempelvis,
förekommer så gott som alltid. Men det är endast under perioder dà 'ungdomsarbetslöshet'
blir till ett diskursivt fält av betydande storlek, som ämnet lyfts fram och betonas i analysen.
Detta förklarar exempelvis att redovisningen av femtiotalet blir relativt omfattande i jämförel
se med övriga perioder. Under trettiotalet är ännu inte den medierade ungdomsdiskursen så
utvecklad som den senare kommer att bli. Femtiotalet markerar emellertid ett brott i och med
en rad samhälleliga förändringar. Från och med denna epok kan ungdomsdiskursen sägas anta
ett slags grundformat som följer med åtminstone ända in på åttiotalet.
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•

Induktiva, d v s de bygger främst på induktiva resonemang. Begrepp
och hypoteser uppstår ur den insamlade informationen (jfr stycket
'Upptäcktens väg' ovan).

Det fjärde steget i tablå 7 utgörs av avhandlingens avslutande diskussion där
resultaten av analyserna av fyra årtionden möts. De beskrivningar, insikter,
relationer och begrepp som resulterat ur de fyra fallstudierna fors samman i
en diskussion, som i enlighet med det partikularistiska kriteriet ovan strävar
efter att ge en förståelse av ungdomsbilder i ett vidare perspektiv.
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5.1PERIFERIN
I medietexterna beskrivs Norrbotten som avlägset från Sveriges centrum,
och den finska gränsen är ständigt närvarande. Tillämpningen av den begreppsmässiga dimensionen centrum-periferi är dock inte helt oproblema
tisk. Att benämna exempelvis Stockholm 'centrum' är, i ett svenskt perspek
tiv, tämligen okontroversiellt i och med stadens roll som geografiskt, admi
nistrativt och befolkningsmässigt sådant. Med en sådan utgångspunkt är
visserligen Norrbotten att betrakta som perifert. Man bör emellertid vara
medveten om att man även inom denna region kan iaktta en centralitet, och
därmed en periferi - urbana och rurala miljöer. Detta kommer till uttryck i
studiens empiri, där NK under stora delar av de studerade perioderna star för
ett förhållandevis utpräglat luleåperspektiv karaktäriserat av denna stads roll
som centrum i en periferi, medan NSD snarare riktar blicken mot det norr
bottniska inlandet och de mindre orterna i området.
I de två tidningarna sammantagna, blir det dock påtagligt och uppenbart att
verkligheten inte iakttas utifrån 'centrum'. Som läsare uppfattar man att man
befinner sig avsides. Dessa element är särskilt synliga under trettiotalet och
femtiotalet. Om varför dessa drag blir mindre synliga under sjuttio- och
åttiotalen kan man endast spekulera. Dagspressens situation förändrades
kraftigt från femtiotalet och framåt i och med den s k tidningsdöden (Hadenius & Weibull 1993:5 lff). En annan utveckling som kan iakttas är upplös
ningen av pressens nära relation till folkhemmet, i och med den svenska
modellens tillbakagång (Ekecrantz & Olsson 1994). Dessutom har tidning
arnas ekonomiska situation kommit att bli annorlunda än tidigare genom
förskjutningen från partipress till press baserad i politiskt-ekonomiska sfärer
(Hadenius & Weibull 1993:117ff).
Vad man i alla fall kan konstatera är att dagspressens villkor har förändrats
under efterkrigstiden. När man studerar NK och NSD ter det sig som om
denna utveckling har inneburit en lägre grad av synlighet för den lokala mil
jön i deras texter.23 Det är hur som helst viktigt att vara medveten om att det
offentliga samtal om ungdom som studeras existerar parallellt med en me
dierad bild av den miljö som denna ungdom befinner sig i.
Fokus ligger emellertid här på ungdom i periferi snarare än på periferi som
löskopplat fenomen. Urvalet av dagstidningar (Norrbottens-Kuriren och
Norrländska Socialdemokraten) är ett uttryck för detta. Dessa tidningar
23

Här åsyftas en mindre synlighet för den lokala miljön som separat (problemområde. Un
der samtliga decennier genomsyrar den emellertid i viss mån texter om områden som politik,
ekonomi och kultur.
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antas i många avseenden såväl representera som konstruera norrbottnisk
ungdom, vilket innebär att ett hänsynstagande till den geografiska kontexten
med nödvändighet genomsyrar hela arbetet. Parallellt med studiens
huvudsakliga analys - av ungdomsdiskursen — har emellertid en ambition att
i mediematerialet fånga upp det periferispecifika existerat. Mediala uttryck
som visar upp den norrbottniska miljöns särdrag ges dock inte samma
systematiska behandling som huvuddelen av empirin. De tas istället upp i
form av tre relevanta exempel, vilkas funktion är att utgöra en fond till den
analys som följer i kapitlen 6, 7, 8 och 9. Det första exemplet - trettiotalet får sin relevans i och med att bilderna av Norrbotten som perifert och
avlägset återkommer mycket ofta under den tidsperioden. Det andra
exemplet - femtiotalet - är av betydelse på grund av den process av
kulturell globalisering som följer ur epokens expanderande populärkultur
och tilltagande amerikanisering, samt på grund av de förbättrade
kommunikationerna. Det är av intresse hur miljön avbildades i en tid präglad
av sådana strukturella omvandlingar. Det sista exemplet aktualiserar, med
hjälp av nedslag i sjuttio- och åttiotalens mediematerial, de mer allmänna
betingelser som är förknippade med att växa upp i perifera regioner.
Exemplen synliggör det tidigare nämnda spelet mellan centrum och periferi,
modernt och traditionellt, urbant och ruralt, globalt och lokalt samt svenskt
och finskt. Det är här viktigt att betona att sambanden mellan dessa be
greppspar är komplexa snarare än entydiga. Exempelvis kan man inte utan
komplikationer sätta likhetstecken mellan 'modernt' och 'urbant', eller mel
lan 'lokalt' och 'traditionellt'. På en diskursiv nivå tenderar emellertid be
greppsparen ('svenskt-finskt' undantaget) att i vissa avseenden och sam
manhang tillämpas som om de vore utbytbara.

ExeapellTrattiatalet
I syfte att möjliggöra en ökad förståelse av kontexten i vilken diskursen om
ungdom existerade på trettiotalet, diskuteras i det följande de teman som
återfinns i dagspressen när det gäller sättet att tala om det faktum att
Norrbotten och Tomedalen är relativt perifera regioner - framför allt i
relation till landets administrativa centrum. I de studerade tidningarnas sätt
att skriva, och i det perspektiv de anlägger på olika händelser, identifierar
man nämligen förhållandevis lätt en spänning mellan centrum och periferi.
Man talar exempelvis om huvudstaden Stockholm och södra Sverige som
något nästan exotiskt. Även den finska gränsens närvaro i Tornedalen gör
sig påmind med täta mellanrum. Relationen, vilken sällan framställs som
helt oproblematisk, till det finska folket och den finska kulturen synliggörs
också.
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Isolering, kommunikationsproblem och exotisering
Att de studerade tidningarna ges ut i en region som ligger avsides i relation
till landets administrativa centrum är med andra ord uppenbart. I NK har
man exempelvis vaije dag de stående avdelningarna 'Norrbotten', 'Norr
land', 'övriga Sverige', 'huvudstaden' och 'grannländerna'. Denna nivåupp
delning i rapporteringen av nyheter indikerar att det inte är utifrån centrum
som verkligheten betraktas. Detta förhållande gäller emellertid i princip alla
lokaltidningar. Ofta diskuteras det egna områdets relation till centrum. Det
finns dock exempel på uttryck i materialet som fastslår att den region det här
handlar om inte bara ligger långt ifrån huvudstaden, utan också gör det i en
viss riktning.
Norrbotten far icke hovrätten, tror justitieministern / ... / det viktigaste
!... I blir att hovrättsting hållas i orter med goda kommunikationer (NK, 3
januari 1933).

För tidigt tänka på postkontor i Pajala. Inrättandet av postkontor eller
postexpedition i Pajala skulle !...!medföra ökade kostnader för postver
ket, utan att samtidigt bereda några nämnvärda fördelar (NSD, 10 januari
1935).
Med hänsyn till den ur skilda och icke minst sociala synpunkter stora be
tydelsen av att ödebygdsvägar byggas i Norrbottens /... / län har kommu
nikationsministem icke velat ställa sig avvisande till väg- och vattenbygg
nadsstyrelsens förslag om höjning av anslaget till detta ändamål (NK, 3
januari 1933).

Citaten ovan visar på att Norrbotten faktiskt ligger avsides i relation till det
övriga landet på ett sätt som kan skapa problem. Dessa problem kan bestå i
att, som i de två första citaten, viktiga samhälleliga funktioner av praktiska
skäl förläggs någon annanstans eller, som i det tredje citatet, att infrastruktu
rer är bristande. Problemet med kommunikationer framträder tydligt. Det är
också uppenbart att Norrland under trettiotalet led brist på vissa typer av
livsmedel till följd av problem med jordbruket.
MJÖL FÖRDELAS BLAND FATTIGA I NORRBOTTEN. Överskottssäden
från södra Sverige användes förnuftigt. !... ! Utdelningen av det mjöl,
som enligt regeringens beslut skall fördelas bland Norrlands nödlidande
befolkning, har för Norrbottens vidkommande påböijats (NSD, 13 januari
1934).

HJÄLPAKTIONEN FÖR ÖVRE NORRLAND. Statskontoret tillstyrker hos k
m:t, att fraktfrihet å S.J. beviljas för de spannmålspartier Riksförbundet
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Landsbygdens folk komma att insamla å Gotland för att sända till de nöd
lidande i övre Norrland.! ... !Även organisationen Internationella arbetarhjälpen i Sverige planerar en insamling av mat och kläder för de sväl
tande i Norrbotten (NK, 14 januari 1933).

Genom att beskriva Norrbottens befolkning med begrepp som 'fattiga',
'svältande' och 'nödlidande' ger lokaltidningarna en bild av denna som inte
avviker särskilt mycket från den som man, med hjälp av samma begrepp,
ofta ger av krisdrabbade i tredje världen. Artikeln nedan utgör dessutom ett
tydligt exempel på synen på Norrbotten som avlägset, nästan exotiskt, och
som ett område med kommunikationssvårigheter.
VÄGMANNENS FÄRD GENOM NORRBOTTENS BYGDER. Det var en impo
nerande motorfordonskaravan, som drog ut från Luleå på onsdag middag
för att föra vägmän från alla Sveriges höm ut på en långfärd genom Norr
bottens bygder. I ... ! Det långa avståndet i vårt län har tydligen inte av
skräckt vägmännen, som i stället tagit det gynnsamma tillfallet att få lära
känna Norrbotten en smula i akt.!...!Förra årsstämman, vilken var för
lagd till den motsatta spetsen av vårt land, nämligen Skåne, samlade vis
serligen något över 300 deltagare, men förhållandena äro ju också vid ett
sådant tillfälle helt annorlunda än när det gäller en resa upp till Norrbot
ten. !...!Allmänt uttalade man sig från böljan, att man icke väntat sig, att
grusvägarna i Norrbotten skulle vara så goda. !...!Den bördiga Tome
bygden och dess jordbruk tilldrog sig även de just på detta område så
kräsna skåningarnas livliga uppmärksamhet /... / att förutsättningarna för
jordbruk i dessa trakter dock äro så goda som de flesta av främlingarna
näppeligen kunnat tro, gavs det dock goda bevis för. / ... / En molnstod
stod runt omkring fordonen under deras fard, ty torkan har gjort vägarna
snustorra och någon dammbindning på vägarna i likhet med den på kust
landsvägen förekommer ju inte. De många och långa ödemarksmilen och
den relativt ringa trafiken på dessa vägar lägger givetvis hinder i vägen
härför. Genom de ändlösa skogstrakterna på denna inlandsväg susade man
fram (NK, 2 juli 1934).

Man talar om 'främlingar' som inte 'avskräckts' och som vill 'lära känna'
detta intressanta och exotiska område. Man färdas 'långa avstånd',
'ödemarksmil' genom 'ändlösa skogstrakter' i en region som är 'helt annor
lunda' än södra Sverige och där en rad saker är mer utvecklade än vad man
'väntat sig', även om det är en självklarhet att det geografiska läget 'lägger
hinder i vägen' för att allt ska fungera som önskat. Även när det talas om
norrbottningars resor söderut underförstås att norra Sverige och resten av
landet är väldigt olika.

48

FLICKSCOUTLÄGRET I HESSELBYHOLM. Norrbottensflickorna ha egen
ren och dockan Raita på totempåle. I ... ! Det är inte utan att norrlän
ningarna Vanna av den härliga sommarvärmen en smula. Hittills har ju
lägret, peppar, peppar, varit gynnat av det mest envisa solsken, och när det
nu är 59 grader - om inte mer - i solen, kommer det här och där en stilla
suck efter 30 graders kyla. Men det är verkligt lägerhumör på gruppen, di
sciplinen är utmärkt, försäkra ledarna med en mun, och strålande roligt är
det att vara på läger. Inte klaga de inte, trots klimatets tropiska karaktar,
som mattar en smula (NK, 12 juli 1933).
ÖRNARNAS RIKSLÄGER i Motala har öppnats i tropikhetta I . . . I Väd
ret har hittills varit mycket nådigt Solen har strålat från en klarbla him
mel, mm då termometern springer upp till cirka 40 grader, då tycker man
det är nästan väl mycket (NSD, 13 juli 1933).

Genom att tala om hur orter som Hesselbyholm och Motala har 'tropiskt'
klimat, samt att diskutera huruvida 'norrlänningarna' kan utstå detta eller ej,
förstärker man bilden av norra Sverige som skilt från landets sydligare delar.
Detta blir särskilt tydligt när man, som i det första av de två ovanstående
citaten talar om Hesselbyholm som en plats med 59 graders värme och
flickornas hemort som en plats där 30-gradig kyla är vanlig. Medias sätt att
tala om Norrlands relation till övriga Sverige ger intrycket att detta förhal
lande utmärks av en tydlig artskillnad. I NK har man exempelvis en artikel
serie med namnet "Glimtar ur Stockholmslivet" där en korrespondent med
jämna mellanrum rapporterar om hur 'stockholmaren' är beskaffad och hur
man lever i den kungliga huvudstaden. I dessa rapporter används ett språk
inte alltför olikt det som används i reseskildringar och i berättelser om
främmande kulturer.
Gränslandsproblematiken
Peter Waara beskriver hur Tomeå idag utgör ett nöjescentrum för unga i
Haparanda. Vissa söker sig dock till Kemi som ligger längre bortom den
finska gränsen. Där riskerar man emellertid att kallas för 'svenskdjävel'. När
det gäller de svenska tornedalsungdomarnas möjligheter att orientera sig
västerut skriver Waara vidare att
Gamla antagonismer mellan ungdomar från svenska Tomedalen och Kalixtrakten kan ligga bakom oviljan att söka sig västerut I Kalix löper man
risken att bli kallad för "finndjävel" (Waara 1996a:18).

Denna gränslandssituation har också en plats i trettiotalets mediediskurs. De
studerade tidningarna riktar sig visserligen till hela Norrbotten, men i de fall
där man skriver om händelser och frågor specifika för de delar av länet som
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ligger nära gränsen mot Finland är betydelsen av denna skiljelinje uppenbar.
Man kan säga att gränsen har två huvudbetydelser. För det första utgör den
en administrativ/juridisk gräns, i anslutning till vilken man ofta rapporterar
om diverse incidenter som exempelvis smuggling. För det andra utgör den
en viktig kulturell gräns mellan svenskt och finskt. Språket spelar här en
avgörande roll. Utmärkande när det gäller samtalet om gränsens administra
tiva betydelse är de i lokalpressen ständigt återkommande rapporterna från
gränstullrätten i Haparanda. De vanligaste brotten är olaga rusdrycksförsäljning, spritsmuggling och liknande.
SPRITBESLAG MED SKOTTLOSSNING. Den 23 dee. befann sig gränsuppsyningsmännen I. Lampinen från Aareavaara och Vuopio från Pajala på
patrull vid Kärändöjärvi I ... I Här möttes tullmännen av 3 finnar I ... I
Vid mötet försökte finnania rymma från sammanträffandet. Två av dem
fråntogs dock barlasten som bestod av 34 flaskor sprit innehållande 24,5 1.
Den tredje lyckades rymma till högre belägna marker, dit Lampinen satte
efter honom. När finnen såg sig förföljd böljade han helt simpelt skjuta
mot förföljaren (NK, 2 januari 1933).
FINSK SMUGGLARE FAST. Tullen i Haparanda har sedan några dagar i sitt
förvar en finne, som synes ha åtskilliga brott på sitt samvete I... I Han an
hölls av landsfiskal Hultin i Övertomeå i måndags (NK, 13 januari 1933).

I ovanstående exempel rapporterar man om olika smugglingsincidenter.
Citaten utgörs främst av traditionell nyhetsrapportering. Något som är in
tressant att notera är dock att de inblandade svenskarna presenteras med
namn och titlar, medan de finska personerna genomgående presenteras en
dast som 'finnar'. Detta kan eventuellt ha att göra med att de inblandade
finländarna har begått brott och kanske därför ska garanteras anonymitet.
Att döma av övrig kriminaljournalistik i de studerade tidningarna under
denna epok verkar dock inte något sådant krav föreligga (jfr Drugge &
Lindgren 2001a; Lindgren 2001).
Talet om de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Finland samt Torne
dalens språkproblematik är intressanta ämnesområden i relation till vilka en
lång rad frågor kan resas. I detta sammanhang, där vi främst intresserar oss
för vilken betydelse mediediskursen om Norrbottens perifera situation har
som bakgrund till diskursen om ungdom, ska vi dock hejda oss. Vi nöjer oss
här med att konstatera att media under den aktuella epoken synliggjorde
skillnaderna mellan svenskt och finskt samt bevakade debatten om huruvida
finska skulle läras ut i skolan. Ett tydligt exempel på hur man talade i nega
tiva ordalag om det finska folket och dess kultur återfinns nedan.
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DET SVAGA KÖNET24 I TORNEDALEN SKYR LADUGÅRDEN. Tornedalsbönderna tvingas att anlita finsk arbetskraft. Under de senaste decen
nierna har utvecklingen, sorgligt nog, gått i den riktningen att t.o.m. flick
or ur bondehem och även torpar- och arbetartöser i allt högre grad fått den
egendomliga foreställningen, att arbete med kreatursskötsel skall vara av
mindre hedrande slag. !... !Detta sorgliga förhållande har haft till följd
att de, som äro tvungna att leja arbetskraft och ofta även sådana bönder
som ha egna döttrar, tvingats att importera arbetskraft från Finland. Hund
ratals flickor från Finland söka sig över till den svenska sidan, där betal
ningen i regel är bättre än den som betalas av de finska arbetsgivarna.!...
/ Dessutom har denna import av finskor till svenska Tornedalen en annan
följd, som mindre beaktats tidigare och det är, att en hel del av dessa
flickor genom äktenskap bli svenska medborgare. Att detta inte ur en hel
del synpunkter är nyttigt står klart./ ... / (F)ara [föreligger] för att den
svenska Tornedalen översvämmas av finskor, som sedan bli ingifta i Sve
rige. Varken rasen eller försvenskningsarbetet må väl av denna invasion
(NK, 21 juli 1934).

Man skriver om inlånandet av finsk arbetskraft som ett 'tvång' och som
något 'sorgligt'. Man upplever gränsöverskridande äktenskap som en 'fara'
och som något som inte är 'nyttigt' för 'rasen'. Den finska kulturen och det
finska folket utmålas som något negativt och hotfullt som man måste välja
sig emot.

Exempel 2: Femtiotalet
Tomhet
Tomt är hemmet
Mitt inre likaså
Tomt överallt
Även uti rymden blå
Över tomhetens avgrund
ej går någon bro
Tomheten kräver
min flämtande tro
(Haparandabladet, 12 juli 1955).

NSD understryker den 5 januari 1955 vikten av att prenumerera på en lokal
tidning med argumentet: "Din hembygd är full av utveckling och liv". När
man läser den till Haparandabladet insända dikten ovan undrar man emeller
24

Att en formulering av detta slag lämnas okommenterad i analysen är något uppseendeväck
ande. En generell tendens i ungdomsdiskursen är nämligen att Ungdom' betydligt oftare
underförstås åsyfta unga personer av manligt än av kvinnligt kön. Ytterligare intressanta
dimensioner i denna, på generationsdimensionen fokuserade, diskursanalys skulle med all
säkerhet kunna belysas genom en likartad, men på kön fokuserad, analys.
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tid huruvida NSD:s argument är gångbart. I diskussionen av trettiotalet kon
staterades det att den norrbottniska miljö som synliggjordes i tidningarna var
en miljö starkt präglad av sin perifera karaktär. Men hur såg det ut på det av
omdaning karaktäriserade femtiotalet? Svaret på den frågan blir att det fak
tiskt i stor utsträckning såg ut på ett liknande sätt. Den kontext som visas
upp antas i media skilja sig relativt markant från något annat - det centrala.
SKOLLUNCH BETYDELSEFULL PÅ NORRLANDS LANDSBYGD. Införandet

av den lagade skollunchen betraktas på den norrländska landsbygden som
en mycket värdefull vinning, inte bara av medicinsk, social och pedago
gisk utan med all sannolikhet även av nationalekonomisk art, nämligen om
man räknar med att de på detta sätt bättre uppfödda barnen som vuxna
kommer att bli friskare, och mera motståndskraftiga mot sjukdomar och
därmed längre arbetsföra!...!(E)n övergång till det danska systemet med
smörgåsar med pålägg, frukt och mjölk [kan] /... / väl övervägas i trakter
med hög näringsstandard. Däremot avråder [överläkaren] / ... / bestämt
från att avstå från den lagade måltiden på den norrländska landsbygden
(NK, 12 januari 1953).
För stockholmsungar kan en skidskola behövas, men det är nog ingenting
för barnen i Norrbotten (NK, 16 januari 1954).
De ovanstående utdragen bygger på tanken om att barn och ungdom i Norr
botten på en rad sätt befinner sig i en annan verklighet än barn i andra delar
av landet. Tendensen - som omtalats i trettiotalsexemplet - att göra skillnad
på sin egen region och övriga Sverige finns alltså fortfarande kvar. Norra
Sverige är något annat än 'trakter med hög näringsstandard', och Norrbot
tens barn är annorlunda än 'stockholmsungar'. Apropå ett antal sydländska
jordbrukares besök på Norrbottens landsbygd skriver man i NSD den 8 juli
1953 att "(n)ågra direkta jämförelser anser man sig inte kunna göra, därtill
är produktionsbetingelserna alltför olika".
Periferispecifika problem
Man talar i lokaltidningarna ofta om hur man i Norrbotten, och kanske
främst i dess mest avlägsna delar har en annan omgivning med helt andra
problem att konfrontera och hantera, än vad man har på andra håll. I NSD
skriver man:
De problem Norrland har att kämpa med är i mångt och mycket annorlun
da än de i södra och mellersta delarna av vårt land. Med förståelsen har
det varit si och så även om man på sistone tyckt sig märka en mer upprik
tig önskan än tillförne att se opartiskt och välvilligt på de norrländska frå
gorna (NSD, 3 januari 1953).
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Denna periferispecifika problematik har en rad aspekter och slår igenom på
många nivåer. Iögonfallande är en artikel i NK den 11 juli 1953 i vilken en
hårfrisörska från Stockholm uttalar sig om hur man "i norra Sverige har så
stora problem, när det gäller hållbarheten av frisyren och framfor allt permanentonduleringen". Här blir mötet mellan periferin och den under fem
tiotalet expansiva konsumtionskulturens skönhetsideal uppenbart. Frisörs
kan förklarar vidare:
Tänk i första hand på klimatet - i nio månader av året är Ni nödsakat att
gå med en varm huvudbonad och därtill kommer kylans inverkan på hy
och hår. Vi vet att hög, torr och kall luft gör hyn torr och vad väntar vi oss
då av håret? Nio fall av tio har sprakande torrt hår /... / En annan sak som
jag märkt och som jag mycket väl förstår är att när det är kallt vill man
gärna ha lite värmande hår på halsen och nacken.

Detta kan tyckas vara ett extremt exempel, men faktum är att man i de norr
bottniska lokaltidningarna från femtiotalet kan återfinna betydligt fler artik
lar av det slaget. I det följande utdraget hänvisar man - med olika syften både till kommunikationsfrågan och tvåspråkigheten när man presenterar
äktenskap mellan kusiner som ett karaktäristiskt problem för 'isolerade om
råden i Norrland5.
Kusingifte är en sak som försvinner mer och mer tack vare de moderna
kommunikationerna. Men fortfarande förekommer det på svenska lands
bygden, framför allt på isolerade områden i Norrland, där ända upp till 7
procent av äktenskapen ingås mellan kusiner /... / De risker som äkten
skap mellan kusiner kan medföra för deras barn har tidigare endast beräk
nats teoretiskt. Men nu har dr Jan Arvid Böök vid statens rasbiologiska in
stitut i Uppsala gått igenom befolkningen i en trakt i Norrbotten vid finska
gränsen, plockat ut alla kusinäktenskap och undersökt barnen för att få
reda på eventuella kroppsliga och själsliga defekter /... / De har fått ge
nomgå grundlig läkarundersökning. Vanligt intelligenstest har inte varit
möjligt att genomföra på grund av språksvårigheter — de flesta talar finska
i sina hem! ...!- Rent generellt är inte ingifte skadligt, säger dr Böök.
Men i ett kusingifte är det större risk att få barn som det är något fel på än
i andra äktenskap (NK, 22 juli 1953).

I citatet nedan utökas denna problematik med ett konstaterande av att risken
för att bli schizofren är större om man bor i Norrbottens gränsområden, än
om man bor någon annanstans. Man talar om ett 'utpräglat isolat', 'en sta
tionär befolkning' samt om norrbottningen som 'den tysta inbundna enstör
ingen'.
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SCHIZOFRENIN ÄR MEST UTBREDD INOM NORRLAND. Den vanligaste
sinnessjukdomen i Norrland är schizofreni!...![Man har undersökt] Pajala, Junosuando och Muonionalusta församlingar i Norrbotten. Insjukningsrisken är tre gånger större än vad som tidigare beräknats på andra
håll ! ... ! — Undersökningsområdet har valts med tanke på att det är ett
ganska utpräglat isolat: det är en ovanligt stationär befolkning och en hög
procent av ingifte /... / Det är givet att det här är fråga om ett intimt sam
spel mellan arv och miljö, mellan samverkande faktorer /... / Men miljö
faktorerna torde i detta fall mera ha den utlösande rollen. Den mest sanno
lika förklaringen är väl den att de människor som en gång flyttat in hit i de
flesta fall tillhört den schizoida typen, den tysta inbundna enstöringen,
medan den utåtriktade sällskapsmänniskan, den cykloida typen, dragit sig
för att komma hit (NK, 20 januari 1954).

"Vår lilla by"
Det är också just isoleringen, avstånden och kommunikationssvårigheterna
som spelar den kanske mest centrala rollen i diskursen omkring den egna
regionen. I NK skriver man till exempel den 16 januari 1953 att "skolornas
geografiska belägenhet" är en avgörande orsak till lärarbristen i Norrbotten,
och i NSD har man en artikelserie som heter "Vår lilla by" i vilken perife
rins särdrag presenteras. Utdrag ur artikelserien återges nedan.
Nurmasuando den lilla byn invid Tonieälven en mil från huvudvägen mel
lan Kiruna och Pajala är en av de byar, som ända till för något år sedan
varit utan vägförbindelse med yttervärlden I... !- Det är givet att vi ser
fram emot en fullständigt färdig väg, säger Fredrik Fredriksson
/ ... / Andra små önskemål, om man får komma med dem, är att barnen
skulle fa skolskjuts fram och tillbaka till skolan i Vittangi. Det är inte så
roligt att ha dem inackorderade, när det inte är längre dit än cirka tre mil.
Elektriskt ljus saknar vi också, berättar han (NSD, 8 januari 1953).
Puoltsa I... !- Numera finns det knappast någon ungdom kvar. Alla har
farit hemifrån och sökt sig arbete och de flesta har fatt jobb i Kiruna. Någ
ra offentliga nöjen kan det aldrig bli fråga om Vill man se en film far man
på något sätt ta sig fram till Kiruna och då det ofta är förenat med stora
besvär och kostnader blir det mera sparsamt med sådana besök /... / Nå
got föreningsliv finns inte !...!— Några särskilda önskemål har vi inte. Vi
är nöjda som vi har det, slutar fru Andersson (NSD, 9 januari 1953).
Myrbergsträsk !...!Trots att man bor endast drygt en km från nya genom
fartsvägen till Överkalix, verkar den lilla byn isolerad och vilar i törnrosasömn. Änkefru Margret Nilsson, som bott i Myrbergsträsk i 45 år, trivs
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där om det också i unga dagar kunde kännas ensamt och isolerat (NSD, 14
januari 1953).
Det lilla Koikul, 11 km utanför Vuollerim, ser precis lika insnöat ut som
alla andra byar i periferin så här års /... / Flykten ftån landsbygden, som
det tjatats om så många spaltkilometrar, har slagit ner hårt och skonings
löst i Koikul. 1925 fanns det 32 skolpliktiga barn i byn, idag följer endast
4 barn med skolskjutsen (NSD, 17 januari 1953).
Man får lubba ganska långt in i ödemarken innan man kommer till byn
Postavaara i Gällivare. Den ligger nämligen en mil från Fjällåsens station,
och det är min själ ingen bilväg man har till sitt förfogande, snarare är det
en av de sämsta vägarna i norr. Till största delen består stigen av gråsten
(NSD, 27 januari 1955).

Isoleringen, de dåliga kommunikationerna, ungdomens utflyttning och bris
ten på nöjen är teman som löper som en röd tråd genom hela artikelserien.
Man är utan väg och utan elektricitet, det är ensamt och isolerat - byarna är
drabbade av 'flykten från landsbygden'. Belysande i anslutning till det sist
nämnda temat är följande utdrag ur NK den 25 juli 1953.
(E)n ruggig, dyster byggnad i centrum av Råneå. En inföding berättade för
mig att längan var Folkets Hus. Vad denne talföre man utan påtryckningar
förtalte för mig, om detta de tusen fröjdernas folktempel, faller utanför
ramen av detta snälla sommarreportage ... De är för jäkligt att vara ung,
lär någon ha yttrat!

Gällande kommunikationsproblemen ser man i de studerade tidningarna ofta
rubriker i stil med "Norrlandsmjölkens hållbarhet god, trots de långa trans
portvägarna" (NK, 15 januari 1953), "Kylan orsakar tågförseningar" (NSD,
13 januari 1953) och "Snöstorm hinder for tågtrafiken" (NSD, 23 januari
1953). Man talar om hur "vi här i Norrbotten måste räkna med en aning
besvärligare kommunikationsförhållanden än på andra håll" (NK, 14 januari
1954), men också om hur förbättrade kommunikationer ger framtidstro. En
enorm glädje beskrivs av NK den 7 juli 1954 i anslutning till invigningen av
Bergnäsbron i Luleå. Man slår fast att goda kommunikationer är en "häv
stång for framsteg", och rapporter i stil med den följande är inte ovanliga.
— Den busslinjen kommer aldrig att bära sig sade "erfaret" folk i bygden
när chaufför Alfred Rudklint från Rantajärvi för några år sedan lyckades
få tillställd till gods- och personbefordran på sträckan Rantajärvi
- Övertorneå /... / Numera talar ingen om "ödemarkslinjen", ty nu är inte
detta ödemark längre som dagligen passeras av en buss. Befolkningen i
byarna har liksom fått nytt liv och ny förtröstan och på sätt och vis har
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även denna bussförbindelse medverkat till en bromsning av den avfolk
ning som de sista tio åren hotat hela bygden (NK, 21 januari 1953).

I lokalpressen pågår ständigt också en debatt om post- och bankkontors vara
eller inte vara på orter med mindre invånarantal, samt en diskussion om
bristfälliga telekommunikationer. Dessa problem känns igen från trettiotalet.
"Everything is lovely in Sweden!": Turismen i Norrbotten
Under rubriken "Everything is lovely in Sweden!" skriver NSD den 24 juli
1954 om hur Norrbotten har "invaderats" av långväga, utländska turister.
Man skriver att "midnattssolen och den vilda naturen lockar kanske mest". I
lokalpressen finns på femtiotalet - främst under somrarna - rapport på rap
port om hur periferin, inte bara via media utan även i bokstavlig mening,
intas av sin omvärld.
Haparanda har, som vi vet, med åren blivit en alltmer frekventerad turist
ort. Folk tar sig hit från vitt skilda håll och våra egna norrbottningar gör
täta resor norrut till vårt lands östligaste stad (Haparandabladet, 13 juli
1954).

INTERNATIONELLA FLÄKTAR I SOMMARSTADEN HAPARANDA. /... / Ald
rig tidigare har det varit så mycket turister i Haparanda som denna som
mar. En promenad över torget i Haparanda visar en internationell bilpark
och tältplatsen bjuder på ett sjudande liv. Tusentals turister besöker dagli
gen gränsstaden (NSD, 16 juli 1953).
Det är turistinvasion i Jokkmokk. Alla upptänkliga rum i samhället är full
belagda och på hotellen vajar många nationers flaggor. BD-bilarna domi
nerar inte längre samhällsbilden. Majoriteten registreringsplåtar härstam
mar från sydliga Sverige, Danmark och i viss mån Finland och Norge.
Kontinenten saknas inte heller och bakom de verkliga vrålåkens rattar sit
ter dollarrika amerikaner (NSD, 17 juli 1953).

Den tilltagande turismen tycks ha burit på en möjlighet till att vara stolt över
hembygdens särart, och i tidningarna finner man allt fler artiklar om
turisterna uppskattning av den norrbottniska miljön.
Tornedalen sagoland, tyckte asiater. !... ! Den finska gränsens närhet,
tvåspråkigheten och den underbara naturen hjälpte alla till att skapa detta
helhetsintryck. De stora vägsträckorna innan vi nådde Kiruna var som av
passade för att skapa den chockverkan det onekligen blev, då det mitt i
ödsligheten dök upp en stad (NSD, 31 juli 1953).
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Lappland är Europas nya semesterplats. Vinter och sommar erbjuder det
skönhet och intresse, frikostigt och gästfritt. Snabba elektriska tåg fraktar
folk och deras fritidsutrustning. Scandinavian Airlines System trafikerar
regelbundet Stockholm - hamnstaden Luleå /... / Nya hotell planeras i de
nnrHIiga städerna, nya trevliga turiststationer i fjällen, nya motorbåtar på
de stora sjöarna, nya tillfållen att se midnattssolens under /... / På måndag
var jag [en afrikansk turist] genom ett mirakel, som vi kallar flygtrafik åter
vid ekvatorn i Östafrika. Med mig hade jag ett stycke renskinn /... / Och
när jag med handen stryker över det mjuka renskinnet, då har jag hos mig
/ ... / den odefinierbara känslan av de vida vidderna, där det finnes endast
få människor och djup tystnad (NK, 27 juli 1954).
I de ovanstående utdragen talar man om 'gränsens närhet', 'tvåspråkigheten', 'de vida vidderna', det lilla antalet människor och den 'djupa tystna
den' som positiva egenskaper i glesbygden, som gör att man vill resa till
den. Gränsen, tvåspräkigheten och de långa avstånden är ju annars inslag
som brukar förekomma i egenskap av faktorer som talar emot den norrbott
niska periferin. Turismen i Norrbotten kan för norrbottningarna antas ha
möjliggjort ett betraktande av hembygden utifrån nya perspektiv.
Femtiotalets högkonjunktur innebar också nya möjligheter för svenskarna att
resa på utlandssemester. I NK och NSD fanns under femtiotalet nästan dag
ligen annonser i vilka olika researrangörer erbjöd norrbottningarna sina
tjänster. I NK konstaterar man dock den 18 juli 1953 att Norrbottens geogra
fiska läge inte är det bästa om man vill nå ner till övriga Europa. Resvägen
blir lång, och kommunikationerna är bristfälliga.
Lika lätt som det är för en skåning att nå kontinenten, lika besvärligt är det
för en norrbottning. Om båda tillryggalägger lika lång sträcka från sina re
spektive utgångspunkter, så har den senare nått Skåne, när den förre be
finner sig någonstans i Italien, och då har dessutom norrbottningen varit
tvungen att ta sig fram på efter kontinentala förhållanden i allmänhet dåli
ga vägar eller resa med SJ, som i vaije fall under semestertider saknar ka
pacitet att ge ens anständig service.
"Fula finska fiskar"
I likhet med i trettiotalets samhälleliga samtal återfinns på femtiotalet artik
lar om incidenter som inträffat omkring den svensk-finska gränsen i Tome
dalen, samt om relationen till 'det finska'. Det kännetecknande drag som
påtalades i trettiotalsexemplet — och som innebär att finländare i dessa sam
manhang i princip endast omtalas som 'finnar' — är fortfarande närvarande. I
NSD berättar man den 20 januari 1953 om hur ett par 'Tuia finska fiskar / ...
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/ gjort en serie inbrott i sommarstugor inom Nedertorneå", och den 3 januari
1955 berättar samma tidning om hur en "Vildsint finne knockade tullare".
Språkfrågan är också den fortfarande aktuell, särskilt i anslutning till skolan.
Det mest synliga uttrycket för denna i medierna är den nya sommarförskola
som tillkom 1953 "i syfte att hjälpa finsktalande barn och berika deras kun
skaper i svenskt talspråk varigenom övergången från hem till skola skall
underlättas" (NSD, 17 juli 1953). Ett nytt inslag är rapporterna från den
blomstrande gränshandeln. I detta sammanhang blir gränsen till en tillgång
snarare än ett hot. I de 'utvecklingsbara affärsintressena' och den fredliga
anda som skildras ser man gränsen i en annan belysning än på trettiotalet.
BEFOLKNINGEN HANDLAR FÖRMÅNLIGT VID VÄRLDENS FREDLIGASTE
GRÄNS. / ... / (B)efolkningen är lojal, den vet vad som är tillåtet att fora
över så några kontroverser uppstår sällan eller aldrig (NSD, 21 januari
1955).
- Uppsvinget i turisttrafiken kan väntas bli betydande, men mer kommer
dock i längden att betyda de allt livligare och större affärerna tvärs gräns
älven / ... / Det finns betydande och utvecklingsbara affärsintressen på
ömse håll (NK, 26 januari 1953).

Arbetslöshet och utflyttning
I januari 1955 skrev lokaltidningarna i Norrbotten mycket om 'Tomedalsutredningen' - en näringsutredning för tornedalsområdet, vilken tillkommit
som följd av en socialdemokratisk riksdagsmotion. Det mest påtagliga pro
blemet i Tornedalens näringsliv var den tilltagande arbetslösheten. I NK
skrev man 26 januari 1954:
Den del av Norrbottens län som gränsar mot Finland - det s.k. Tornedals
området - uppvisar sådana fortbestående socialproblem, som inte i läng
den kan undanskjutas av det övriga riket!... I Bristen på sysselsättnings
möjligheter är det allvarliga och för det sociala tillståndet utmärkande för
hållandet.

Detta problem kan betraktas som startpunkten för en ond cirkel i vilken
bristen på arbetstillfällen leder till utflyttning av ungdomen. Denna
utflyttning leder i sin tur till en utarmning av området, som även den föder
en rad sociala och kulturella problem. Man konstaterar dock - vilket
illustreras i det andra av de två följande citaten - att flyttandet inte är något
som ungdomen kan ta till i all oändlighet.
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Alla aktuella norrlandsproblem har i stort sett sitt upphov i den utflyttning
av norrländsk ungdom som skett och sker söderut !...!Det underströks
/... / för tre år sedan av statsminister Erlander, att en fortsatt utflyttning i
samma takt som hittills innebär allvarliga problem för norrländskt närings
liv /... / (D)et är inte bara Norrlands näringsliv det gäller. Det gäller fram
åtskridandet i hela vårt land /... / De som flyttat från Norrland är till stor
del ungdomar i åldern 15 - 30 år / ... / Denna utflyttning måste bromsas
om vi skall kunna tillvarata de rikedomar, som finns i denna landsända /...
/ Snabba åtgärder är nödvändiga om ej landsdelen genom utflyttningen
skall ta obotlig skada (NSD, 6 juli 1953).
När den våldsamma ökningen av ungdomskullarna i åldern 14 -18 år bör
jar bli märkbar - det finns områden i södra Sverige, där man räknar med
bortåt en tredubbling av kullarna i den åldern - kommer med säkerhet de
sydligare länen att täppas till för Norrbottens ungdom (NK, 3 januari
1955).

I pressen tycks man frukta att en följd av den ovannämnda onda cirkeln ska
bli ett torftigt kulturliv.
Kulturen far helt naturligt inte bindas av geografiska gränser. De sydliga
och centrala delarna av vårt land och då främst dess tätorter får inte införa
någon form av kulturmonopol (NK, 15 januari 1954).

Det skrivs vidare om 'Norrbottens kulturproblem', och man menar att 'norr
bottningen' har svårt "att värdesätta de egna yttringarna av andligt liv" (NK,
14 januari 1954), varför behovet av att främja folkundervisningen i Tornedalsområdet påtalas.25

EmwMl 3: Uaidtn igräisliid
Man kan med säkerhet anta att innebörden av att vara ung i glesbygd i
många avseenden förändrades från
1930-tal till 1980-tal. Det verkar
emellertid inte som om utvecklingen har haft en tydlig riktning mot vare sig
'bättre' eller 'sämre' förhållanden. Snarare har innehållet i glesbygdsproble
matiken varierat. Exempelvis kan uppdelningen och spänningen mellan stad
och landsbygd - mellan centrum och periferi - delvis uppfattas som mer
problematisk på trettiotalet än på åttiotalet. Norrbotten tycks ha legat 'längre
ifrån' centrum under det förstnämnda decenniet. Förbättringarna på detta
område är starkt förknippade med utvecklingen av kommunikationer och
25 Ett försök till att tillfredsställa detta behov var ecklesiastikministerns förslag - i 1955 års
statsverksproposition — att ge ett anslag på 280 000 kronor till sådan undervisning (NK, 12
januari 1955).
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infrastruktur. Samtidigt menar vissa att ett stort och tilltagande problem
under tidsperioden är de glest befolkade rurala kontexternas minskade
synlighet i anslutning till foreställningar om 'ungdomlighet', samt
exotiserandet, och till och med parodierandet, av miljöerna och deras villkor
och förhållanden (se t ex Jacobsson & Waara 1991; Myrman 1993;
Åkerlund, 1993). I det följande behandlas, med hjälp av några nedslag i
1970- och 1980-talens lokalpress, den problematik som under de senaste
decennierna varit mest central för ungdomar i glesbygd. Det handlar om
motsättningen mellan den egna lokala miljön och ungdomligheten som
fenomen, samt om ungdomens (frivilliga och påtvingade) flyttning till
städerna.
Vägen till vuxenhet, betraktad som en socialisationsprocess, är i hög grad
underställd samhälleligt och kulturellt bestämda ramar. Man blir alltid
vuxen i ett socialt och kulturellt rum som ger möjligheter och sätter
gränser för identitet, framtidsplaner, förhoppningar
och värderingar
(Waara 1996a:26).

I citatet ovan formuleras en grundtanke som väglett en sociologiskt medve
ten forskning om ungdom i perifera livsmiljöer. I Ungdom i gränsland
(1996a) diskuterar Waara ungas könsidentiteter samt deras känsla av förank
ring i lokalsamhället, och konstruerar en modell bestående av fyra renodlade
personlighetstyper vilka representerar olika grader av förankring i lokalsam
hället samt olika relationer till det traditionella könsrollsmönstret. Forskning
om ungdom i glesbygd har ofta handlat just om skillnaderna mellan manligt
och kvinnligt. Unga kvinnor i glesbygden har beskrivits som progressiva och
moderna, medan de unga männen har visat sig vara djupare rotade och mer
traditionsinriktade (se t ex Waara 1993). När det gäller kön har man också
diskuterat de rådande föreställningarna 'landsbygd' och 'stad'. Normen om
ungdomlighet har tenderat att vara starkt förknippad med stadsmiljön. Detta
skapar problem för ungdomar i perifera miljöer. De är födda in i en given
miljö men känner inte sällan ett tvång att lämna denna för att kunna leva
som ungdom.
Jag lämnar inte Norrland
inte ens för en dag
Blotta tanken, far mig att rysa
('En dikt om Norrland' i NK, 13 januari 1973).

Landsbygd och ungdomlighet uppträder ofta som ömsesidigt uteslutande
begrepp. Detta gäller speciellt flickor.
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Landsbygdskulturens budskap till flickor är att de inte tillhör bygden på
samma sätt som pojkar. Arbete och utbildning har främst varit tillgängligt
for pojkar och män. Även naturen har varit förbehållen dem. Det är de
som jagar, fiskar och åker skoter. Och kommunernas fritidssatsningar rik
tar sig främst till pojkarna. Flickor finner sig inte i dessa förhållanden. De
protesterar — med fötterna (Nilsson Kelly 1993:31).

På ungdomspolitikens område har debatten också ibland handlat om
glesbygden. Man har ställt krav på satsningar på ungas aktiviteter for att
motverka utflyttning och medföljande utarmning av landsbygden. I
lokalpressen kan man följaktligen under sjuttio- och åttiotalen finna exempel
på denna diskussion.
Glesbygden dör! - En fortsatt stark koncentration till residensstäderna
och andra större centra förutsätts inom länen. /... / Om den utvecklingen
tillåts fortsätta innebär det att lantbrukarfamiljerna och andra som stannar
kvar i glesbygd blir ännu mer isolerade (NK, 16 juli 1975).
- Det pågår en tyst och allvarlig avfolkning av Norrbotten samtidigt som
vi har landets högsta arbetslöshet (NK, 12 juli 1985).

Glesbygd utarmas metodiskt. Så fullbordas utarmningen av glesbygden.
Konsekvent och metodiskt. I sista hand med polisens hjälp. Och allt sker
mot folkets vilja. Koncentration och rationalisering heter dagens heliga
budskap. /... / Sen kom AMS och tvångsförflyttade de arbetslösa och vår
ungdom. En av våra viktigaste "exportvaror" har ju varit vår ungdom.
Dom tog ifrån oss grundvalen för vår bygds framtida existens. De gamla
dör enligt naturens lagar och det ena ljuset efter det andra slocknar i våra
stugor (NSD, 11 januari 1973).

Frågan om Norrbottens avfolkning, och medföljande utarmning, kopplas av
lokalpressen relativt entydigt till ungdomen. Frågan om ungdomen blir, i
mångt och mycket, frågan om hela bygdens framtid.
Därför lämnar ungdomen Kiruna: Inga jobb och inga kompisar (NK, 15
januari 1985).

Tornedalens ungdom kan bli dess räddning / ... / Om man närmare
analyserar den förda politiken för glesbygdskommuners del här uppe kan
mari knappast undgå att märka, att statsmakterna på ett för orterna kusligt
sätt bedrivit en politik som med precision avfolkat glesbygdsområdena,
framförallt den yngre generationen som tryggar orternas fortbestånd. På
lämpliga platser har myndigheterna inrättat arbetsförmedlingar med

61

uppgift att tillvarata ungdomen för forpassning ut från berörda orter
(NSD, 8 januari 1975).
Den norrländska glesbygden kan sägas bära på särskilt starka perifera drag,
främst på grund av att dessa regioner varit missgynnade under
moderniseringen av Sverige. Moderniseringen - det vill säga en samhälls
utveckling präglad av industrialisering, teknik och upplysning - slog
nämligen inte igenom samtidigt överallt. Norrland var en region som
betraktades "som lite efter i tid och rum" (Waara 1996b:2). Waara menar att
många av de boende i områdena bar på andra ideal och visioner än
samhällsplanerarna och politikerna men "staten hade dock makten och
genom kraftfulla beslut befästes kolonisationen av Norrland" (a a).
Livsvillkoren i de norrländska lokalsamhällena kom som en följd att
förändras betydligt. En av de mest djupgående konsekvenserna kom att bli:
/... / att ungdomars omvärldsbild inte längre så dominerande bestäms av
lokala ideal, levnadssätt och värderingsmönster. Utvidgade egna direkta
erfarenheter, ett rörligt socialt nätverk och massmedial påverkan, förser
ungdomar med en utblick som tenderar att spränga ramarna för det
traditionella och lokalt givna (Waara 1996a:27).
En viktig insikt är att 1900-talet är en period under vilken samhället har
utvecklats på ett sådant sätt att även periferin moderniserats. En följd av
detta kan vara att den lokala miljön och de lokala traditionerna upplevs som
begränsande av de unga som i mångt och mycket blir delaktiga i en
utveckling som äger rum långt ifrån deras vardagssituation26 - en situation
som även under sjuttio- och åttiotalen av lokalpressen beskrevs som isolerad
och öde. Intressant i relation till resonemanget ovan om hur landsbygd och
ungdomlighet är varandra uteslutande begrepp är hur isoleringen i
nedanstående citat sammankopplas med den äldre generationen.
I dag är Axel Siekas 69 år. Han reder sig själv. Tvättar sina kläder med
vatten från brunnen som han grävt själv. På en uppskottad stig tar han sig
in till Muodoslompolo för att köpa mat och snus. Det går inte fort. Benen
är förstörda av reumatism, men Axel har gott om tid (NK, 12 januari
1973).

26 Jfr t ex Mitterauer (1988:285): 'Territoriella grupper förlorar i betydelse. Överregionala
mönster träder allt mer i förgrunden. Det uppstår sociala relationer vilka leder mycket längre
än till ungdomsgruppen som primärgrupp. Detta sociala nätverk som förtätas alltmer omfattar
fler och fler unga människor som samtidigt befinner sig i ungdomsperioden".
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Spökbyn är ännu inte helt öde. I en liten stuga i utkanten av byn bor Ernst
Viklund, 77-årig filosof i ensamheten. - När det blir för ensamt drar jag
en trudelutt på mitt munspel (NSD, 21 juli 1973).
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6. SVIK ICKE DINFIATS ILilETl
Trettiotalet var en period under vilken synen på ungdomar förändrades mar
kant i Sverige och i världen. Henrik Berggren ger i sin Seklets ungdom
(1995) en idéhistorisk genomgång av ungdomsretoriken i Sverige mellan
1900 och 1939. Berggren fokuserar på själva ungdomsbegreppet och hur det
definierats och samt ändrat betydelse.
Enligt Berggren var det vid sekelskiftet som man böljade tala om 'ungdom'
och definiera den på ett sätt som liknar dagens. Ungdomsrörelser och ung
domsorganisationer uppstod i flera länder. Pedagoger, läkare och psykologer
upptäckte vid 1800-talets slut ungdomen som ett självständigt biologiskt
tillstånd. Ungdomen böljade betraktas som en avgränsad intressegrupp med
speciella livsvillkor, och man kom alltmer att se ungdomen som en stark
samhällskraft. Berggren hävdar att ungdomen vid sekelskiftet i en del sam
manhang betraktades som moraliskt högre stående än den 'cyniska' och
'trötta' vuxenvärlden. Ungdomar ansågs vara oförstörda och representerade
därför en förhoppning och symboliserade vitalitet och handlingskraft
Berggren menar vidare att det är först från och med trettiotalet som man kan
tala om en egentlig politisk mobilisering av ungdomen. Det var vid denna tid
som de politiska ungdomsrörelserna växte och blev till massorganisationer.
För de politiska partierna blev det ett mål att försöka vinna ungdomarnas
intresse genom att marknadsföra sina ideologier som attraktiva för denna
åldersgrupp. Det var därför, enligt Berggren, som de politiska ungdomsför
bunden under trettiotalet böljade inrikta sig mot den typ av frågor som är
särskilt kopplade till ungas livssituation. Man böljade betrakta ungdomen
som en grupp vilken, till följd av sina gemensamma villkor, måste inrymmas
i det politiska livet. Oavsett partipolitisk hemvist böljade de flesta politiska
ungdomsrörelserna driva frågor som sänkt rösträttsålder, motarbeta 'forgubbningen' av samhället, kräva åtgärder för att avhjälpa ungdoms
arbetslösheten, engagera sig i utbildningsfrågor samt förespråka statligt stöd
till förenings- och nöjesliv for unga.
Trettiotalet är med andra ord en intressant period att studera när det gäller
sättet på vilket man betraktat och presenterat ungdom och ungdomlighet.
Under denna tidsperiod omvärderades nämligen ungdomens ställning inom
kultur och samhälle. Trettiotalets diskurs om ungdom utmärks av ett spän
ningsförhållande mellan den rapportering och debatt som existerar om å den
ena sidan samhällets framgångsrika insatser för att bilda och fostra de unga,
och å den andra bilderna av ungdomarnas festande och 'syndiga leverne'.
Det talas också om den ungdomsarbetslöshet som rådde, inte minst i gles
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bygden där tillgången på arbetstillfällen var sämre än på andra håll. Arbets
lösheten tenderar att förekomma som förklaring till ungdomarnas dragning
till danser och andra nöjen och tidsfördriv som betraktades som ytliga. Även
ungdomens tilltagande politiska engagemang under trettiotalet har en plats i
mediediskursen. Här är det i stor utsträckning den starka nationalismen som
blir synlig, inte minst i NK. Denna del av diskursen delar vissa drag med
den del som rör samhällets föreställningar om framgångsrik fostran. I båda
fallen presenteras ungdomen som handlingskraftig och framåtsträvande.
lansfeUMläariot
Ungdomen är hemlös, rotlös, utlämnad åt Satan, Köttet och Världen I... I
Därför är den hjälplös och borta kulturellt och moraliskt: Får utan herde
(Kyrkoherde citerad i Frykman 1988:76).
Jonas Frykman beskriver i boken Dansbaneeländet (1988) hur den nya
bristen på moral som man menade fanns hos ungdomen diskuterades under
namnet 'dansbaneeländet' på trettio- och fyrtiotalen.27 Det var dock inte
ungdomens syn på verksamheten vid dansbanor och i olika danslokaler som
presenterades, utan snarare den som företräddes av "engagerade och oroade
präster, läkare, lärare, redaktörer och socialarbetare / ... / - den bildade
medelklassen" (a a:10). Etnologen Gunnar Alsmark (1985:294ff) redovisar
några av de svar som folkbildaren Carl Cederblad fick vid en enkätunder
sökning, som under trettiotalets början genomfördes i syfte att få ett mått på
i vilken grad det svenska folket kunde anses vara bildat. Något som
framträder i dessa svar är den rådande oron över att 'lustans lockelser' drar
fram som en farsot över landsbygden.
Hemlivet är inte detsamma som förr. Ungdomen har smittats av den
rådande nöjeslystnaden och när lördags- och söndagskvällen infaller
begiver sig ungdomen i stor utsträckning till den alltid närbelägna
dansbanan. Från denna återvänder man i regel icke förrän långt fram på
morgonen (enkätsvar refererat i Alsmark 1985:323).
Den debatt som Frykman beskriver kulminerade först under hösten 1941,
men den är ändå i hög grad relevant här. Dansbaneeländet diskuterades näm
ligen i riksdagen redan 1932 och upprepade motioner (1934 och 1936) påta
lade att ett behov av en utredning om ungdomens nöjesliv förelåg. En sam
hällelig diskussion om "ungdomens förmenta brist på stil och hållning"
(Frykman 1988:12) pågick under hela trettiotalet med varierande grad av
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även Berit Wigerfelt (1996).

intensitet. I det studerade mediematerialet förekommer följaktligen ofta rap
porter liknande den nedanstående om buslivet vid dansbanorna.
EN LITERBUTELJ I SKALLEN fick f. Vandringsrättaren G. Gustafsson i

Arvidsjaur vid ett besök å danspaviljongen i byn. Han blev bjuden på en
sup, men när han fick höra att spriten var 96-procentig, tackade han nej.
Wohltätern blev häröver rasande och dammade till G. med buteljen så att
ett svårt sår uppstod ovanför ena ögat (NK, 3 januari 1934).
Enligt Frykman ansåg man att roten till problemen med ungdomarnas fylleri
på och vid dansbanorna, samt till deras tilltagande sexuella frigjordhet fanns
i samhället och i tiden. Man menade att ungdomens beteenden var följden av
påverkan från den framväxande populärkulturen. De unga influerades av
film, litteratur och den s k kolorerade pressen. Populärkulturen visade upp,
menade man, "sysslolösa människor som bedriver allsköns latmanskonster
och företrädesvis kanske erotiska" (Språkvårdaren Erik Wellander citerad i
Frykman 1988:19). Denna uppfattning finns tydligt representerad:
Den framgångsrika verksamhet, som den samlade arbetarrörelsen i vårt
lanH utfört i kulturarbetets tjänst genom sin stora bildningsrörelse, är av
betydande mått. I... I Samtidigt som allt detta uppbyggande kulturarbete
pågår /... / så. rullar pressarna dag och natt hos de foretag som tagit till sin
uppgift att förse vårt folk vaije vecka med några miljoner exemplar
förströelseläsning mot vars innehåll vaije bildad och tänkande människa
kraftigt måste reagera (NSD, 26 januari 1934).
Ökenvandraren luras av oasens hägring och av sina hallucinationer. Så var
det även med efterkrigsårens ungdomsgeneration. Alla stora drömmar om
ett land flytande av mjölk och honung, försvunno lika hastigt som de
skapats. Följden av de brustna illusionerna blev, att den unga generationen
blev skeptisk mot allt. Den blev cynisk och hård. Allt var ju meningslöst,
då var det också bäst att kasta över i bitter resignation. Med denna
resignation följde kulturdekadensen. Den primitiva barbariska världs
åskådningen med dess absoluta fatalism föddes. I ... I Och i förtvivlans
jordmån spirade en hitintills okänd andlig ogräsflora upp. Fascism och
bolsjevism, I ... I bullrande onaturligt nöjesliv och avgrundsdjup ångest
(NSD, 3 januari 1933).
Den allmänna uppfattningen i samhället var att ungdomstiden skulle ägnas
åt förberedelser för vuxenlivet snarare än åt dessa ytliga nöjen som ansågs
förse de unga med material som kunde användas i ett slags alternativt kul
turskapande. Risken för att konsumenter av populärkultur skulle bli
likriktade och passiva betraktades som överhängande. Vid sidan av
populärkulturens ökade inflytande upplevde man det också som alarmerande
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att det moderna arbetslivets utformning hade lett till den samproducerande
familjens upplösning, och i och med det också till upplösningen av hemmet
som grundläggande fostrande enhet. I NSD skrev man exempelvis den 3
januari 1933 att "(h)emmet har blivit avfolkat. Ungdomen träffas i stället på
revyer, biografer, boxningsmatcher, nattklubbar o.s.v.!...!alla gamla vär
den ha brustit".
Den i denna debatt stereotypt framställda ungdomen kom, enligt Frykman,
att fungera som ett slagträ i en mer omfattande diskussion. Deras nöjesvanor
åberopades som tecken på att saker och ting inte stod rätt till i samhället.
Föreställningen om att ungdomen saknade moral kom också att omfattas av
en bred samhällelig opinion och debatten om dansbaneeländet utlöste en rad,
sedan länge befintliga, spänningar i samhället. Medias roll i denna debatt var
givetvis avgörande. Som Frykman skriver:
Den som vill veta vad som sägs om "vår tids ungdom" bör läsa tidningen.
Det är där som rapporterna kommer i tryck och det är med pressens hjälp
som opinioner fonnas (Frykman 1988:30).
Textexempel: Busliv vid dansbanorna
Något som är uppenbart är att trettiotalets ungdom inte sällan utmålades som
hotande och som en grupp som måste tyglas. Frykman skriver om dansbane
eländet att i och med att "det rör sig om ett moralproblem blir det också den
konservativa [pressen] mer än den liberala eller socialistiska som ägnar frå
gan stort utrymme" (1988:31). Detta gäller även för det mediematerial som
här analyseras. Det är snarare i NK än i NSD som rapporter av detta slag
förekommer. I NK kunde man under rubriken "Busliv i Bergnäset" läsa:
Lördagskvällarna på Bergnäset blir alltmer och mer livliga. Dessa dagar
anordnas på ett ställe dansaftnar och dit söka sig all möjlig drägg från Lu
leå och andra närliggande ställen. Utom dans idkas - kanske icke inom
hus, därom är svårt att yttra sig - även offer åt Bacchus. Av alla tecken att
döma ha hembrännare och langare utmärkta tillfallen att utöva sin näring,
ty stämningen och humöret hos de unga männen blir i allmänhet fram mot
midnattsväkten mycket bullrande och aggressiv. Slagsmål och högljudda
gräl höra till ordningen vid tillställningarna, och dessa personliga upp
görelser förläggas i allmänhet en bit från nöjeslokalen, antagligen
för att icke alltför mycket störa den allmänna glädjen. I stället bli annat
folk, helt och hållet oskyldiga människor, som icke alls äro trakterade
av buslivet störda, bl. a. i sitt nattro. Det skulle icke skada, om polisen
höll ett litet öga på vad som händer och sker i samband med
dansaftnama. Samtidigt kunde lämpligen en förteckning uppgöras över
de personer, som icke akta för
rov att förskaffa sig och
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fortära de dyrbara dropparna livselixir, ehuru de äro anmälda såsom
arbetslösa och medellösa. Denna litteratur bleve säkerligen intressant
- icke minst för vederbörande fattigvårdsstyrelsen (NK, 16 januari 1933).
Textens uppbyggnad är relativt lättidentifierad om man tar hjälp av Ekecrantz och Olssons begreppsliga verktyg. Den inleds med en detaljerad fall
beskrivning, i vilken känslan av närhet och det målande språket ger ett in
tryck av att den som skrivit texten verkligen upplevt det elände som be
skrivs. Från och med formuleringen 'Det skulle icke skada ...' antar emeller
tid artikeln mer karaktären av ett utspel. Tillståndet bedöms, och en tydlig
värdering presenteras: Något borde göras åt detta!
I utdraget återfinns ett exempel på vad Cohen menar när han skriver att "socially accredited experts pronounce their diagnoses and solutions" (1972:9).
Man presenterar här dels ett problem, dels ger man förslag på åtgärder som
bör vidtas för att lösa det. För att beskriva sättet på vilket man rapporterar,
kan man säga att språket ger ett intryck av att vara entydigt negativt, och en
smått ironisk och aggressiv ton slås an. Det tycks också finnas ett underlig
gande antagande om att åtgärder måste vidtas för att ändra på hur saker och
ting förhåller sig.
Användningen av negativt laddade ord är genomgående. De personer som är
inblandade går under namn som 'drägg', 'hembrärmare' och 'langare' samt
antas vara 'arbetslösa' eller 'medellösa'. Den verksamhet som bedrivs ka
raktäriseras som 'offer åt Bacchus', 'slagsmål', 'högljudda gräl' och 'bus
liv', medan stämningen beskrivs som 'bullrande' och 'aggressiv'. Det smått
ironiska tonfallet kan exemplifieras av att man vid ett tillfälle använder for
muleringen 'den allmänna glädjen' som bestämmande för den verksamhet
som beskrivits på ett sätt som implicerar att det i själva verket är frågan om
något som inte borde generera glädje utan snarare bedrövelse.
Man kan här också dra nytta av Cohens idealtypiska indelning av olika
strategier för begreppsliggörandet av avvikande beteenden. En av de
utgångspunkter som kan urskiljas i värderandet av avvikandet är förknippad
med strategin disaster. När man beskriver stämningen som 'bullrande och
aggressiv', menar att 'helt och hållet oskyldiga människor' berörs samt
betonar hur något borde göras åt saken, uttrycker man en känsla av hot. De
föreställningar omkring ungdomarna som blir synliga är relaterade till
Cohens kategorier spurious attribution och hot-blooded youth. I texten
synliggörs heller inga skötsamma ungdomar som kontrast till de
misskötsamma. Hela åldersgruppen ter sig problematisk, och alla individer
inom den tillskrivs samma skuld. När det gäller antydda teorier om
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orsakerna till beteendet är det på sin plats att återknyta dels till Alsmark
(1985:323) - "Ungdomen har smittats av den rådande nöjeslystnaden" - och
dels till formuleringen om hur "alla gamla värden ha brustit" (NSD, 3
januari 1933). Det förstnämnda uttalandet är av den typen som hos Cohen
fått konstituera kategorin it's like a disease, det senare kan hänföras till a
sign of the times. Reaktionen omkring 'dansbaneeländet' kan alltså
beskrivas som uttryck för en 'moralisk panik' i vilken de som bevistar dans
tillställningar tilldelas rollen som folkdjävlar. Uttalandet om att en
förteckning över vissa typer av individer borde göras tyder också på att en
orsaksteori i linje med Cohens cabalism föreligger. Citatet nedan utgör
ytterligare ett exempel på medias presentationssätt i anslutning till
ungdomens nöjesliv.
Danstillställningarna i Nikkala Folkets hus har under den senaste tiden lå
tit tala om sig gång efter annan. Slagsmål, misshandel och spritlangning
äro tre saker, som synas hava sin hemvist inom detta ökända näste (NK,
19 januari 1933).
Även i detta utdrag är användningen av negativt laddade begrepp genomgå
ende. Man talar inte om dans som äger rum i Folkets Hus, utan om 'slags
mål', 'misshandel' och 'spritlangning' i ett 'ökänt näste'.

Aitoetstiistietoi
Ett annat återkommande tema i diskursen om ungdom är - inte minst under
böljan av den studerade perioden under trettiotalet - arbetslösheten. Denna
tenderar ibland att förekomma som förklaring till ungdomarnas intresse och
tid för vad man menade var ytliga nöjen. I en undersökning genomförd 1941
av sociologerna Ranemar och Allwood talade man om ungdom som i "brist
på arbete och sysselsättning tvingades / ... / 'att gå och slå dank på kvällar
na"' (Frykman 1988:27).
Såväl Sveriges ekonomi som den internationella ekonomin utmärktes under
både 1920- och 1930-talet av tvära svängningar i konjunkturen (Larsson
1991:67ff). Vid slutet av 1929 inleddes en allvarlig internationell ekonomisk
depression som höll i sig under större delen av trettiotalet. Sverige var ett av
de länder som hade turen att inte drabbas lika hårt som många andra av
denna depression. Den svenska ekonomin drabbades sent och relativt lätt av
den internationella nedgången. Trots detta var det ekonomiska läget i landet
under ett par år under trettiotalets böljan svårt, inte minst när det gällde
tillgången på arbetstillfällen. Under perioden 1931 - 1933 ingrep därför
staten med en rad åtgärder för att försöka avhjälpa arbetslösheten (a a:105).
En växande inhemsk marknad samt ett ständigt ökande antal nybildade
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foretag förbättrade emellertid den svenska ekonomiska konjunkturen under
decenniets senare del. Det är dock av vikt att notera att situationen på den
svenska arbetsmarknaden under de år som studeras här inte var särskilt god.
Även det svenska jordbruket genomgick en kris under trettiotalet som en
följd av det prisfall som den internationella konkurrensen innebar. Insikten
om detta är också avgörande här i och med att Norrbottens glesbygd är ett
område som i stor utsträckning präglas av jordbruksnäringen. En kris inom
denna näring får således långtgående konsekvenser för människorna i
området.
Mats Larsson påpekar att Sveriges ekonomi "under mellankrigstiden prägla
des av omfattande konjunkturell svängningar" och skriver vidare att både
"jordbruk och industri / ... / drabbades av strukturella problem"
(a a:103). Internationell konkurrens ställde nya krav på rationaliseringar
samt på ett effektivare användande av kapital och arbetskraft. Detta innebar
följder för sättet på vilket arbetet utformades och för arbetskraften. Under
åren 1932 och 1933 var arbetslösheten i Sverige högre än 20 procent (den
låg på en nivå över 10 procent under hela perioden 1921 - 1938). Man måste
dessutom ta med i beräkningarna att det fanns en dold arbetslöshet. Larsson
talar exempelvis om hur många industriarbetare med rötterna i landsbygdens
jordbruk återvände dit när arbetstillfällena inom industrin tröt:
JORDBRUKARUNGDOMEN BORDE LÄRA SIG JORDBRUK. Norrbottens läns

hushållningssällskap I... t hävdar, att den bästa och lämpligaste och helt
säkert även den mest ekonomiska och produktiva formen för avhjälpande
av nuv. ungdomsarbetslöshet är att skaffa ungdomen lämplig yrkes
utbildning. Och den jordbrukande befolkningens ungdom bör därvid gi
vetvis lära sig jordbruk särskilt som behovet av kunnigt folk för överta
gande av befintliga jordbruk och för egnahemsbildningen på enskild mark
- vilken med nuv. överbefolkning inom andra yrken f.n. är den enda utvä
gen till en utkomst sådan den nu är - är mycket stort (NK, 21 januari
1933).
Efter socialdemokraternas valseger 1932 gjorde man insatser från statligt
håll för att minska arbetslösheten. Dessa insatser bestod främst i inrättandet
av beredskaps- och reservarbeten. Denna verksamhet nådde sin kulmen un
der åren 1933 och 1934 varefter konjunkturen böljade svänga åt ett mer
fördelaktigt håll. Redan i juli 1933 återfinns dock i lokalpressen rapporter
om att arbetslösheten minskar.
ARBETSLÖSHETEN. I Haparanda finnas f.n. 80 anmälda arbetslösa mot
102 vid samma tidpunkt förra månaden. Siffrorna äro för Gällivare 1,199
och 1,480, Hortlax 399 och 427, Juckasjärvi 1,329 och 1,337,
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Korpilombolo 370 och 444, Nederkalix 1,096 och 1,263, Nederluleå 345
och 391 samt Norrfjärden 313 och 353 (NK, 5 juli 1933).
Arbetslösheten visar enligt A.K:s majrapport en anmärkningsvärd minsk
ning. Till kommissionen rapporterade hjälpsökande har från den 1 april
nedgått med 20,614 till 156,211 eller med 11,7 procent (NSD, 1 juli
1933).
Textexempel: Ungdomsarbetslösheten
När det gäller medias presentationssätt rörande ungdomsarbetslösheten antar
språket en typisk nyhetsrapporteringskaraktär som är saklig, bygger på stati
stik och slår an en relativt torr ton. Man kan påstå att vad medierna främst
gör i detta fall är att synliggöra frågan. Det konstateras att ungdomsarbets
löshet föreligger och att den är väldigt problematisk. Enligt Ekecrantz och
Olssons analysmodell är artiklarna av lägesbeskrivningskaraktär. Uttrycken
är inriktade på att visa upp en situation som konkret och faktisk, och de ut
spelas i samhällets ('stora') tidrum.
UNGDOMEN MÄSTE BEREDAS PLATS! /... / Det är ett ofta omvittnat fak
tum, att en stor del av vårt lands arbetslösa utgöras av ungdom. Inom alla
ansvarskännande kretsar råder heller inte mer än en mening om, att detta
beklagliga förhållande är en av den nuvarande ekonomiska krisens svåras
te och allvarligaste följder (NK, 30 januari 1934).

Undervisningsrådet / ... / ha av socialministern erhållit i uppdrag att som
sakkunniga inom socialdepartementet biträda med fortsatt utredning i oli
ka hänseenden av frågor sammanhängande med ungdomsarbetslösheten
och åtgärder med anledning av densamma. Utredningen skall utföras med
all möjlig skyndsamhet i syfte att förslag i ämnet skall föreläggas redan
årets riksdag (NSD, 17 januari 1934).
Mediarapporteringen om ungdomsarbetslösheten på trettiotalet tenderar med
andra ord att främst anta en dagordningsdefinierande funktion. Här synliggörs en av förtjänsterna med Faircloughs (1995b:14) formulering: "ideology
is more of an issue for some texts than for others". Som alltid finns det dock
undantag, men dessa är just undantag och extremer snarare än representativa
utsnitt. I citatet nedan, exempelvis, presenterar en rektor sin syn på arbets
löshetsproblemet.
ARBETSLÖSHET ELLER BRIST PÅ ARBETSHÅG? Våra barn och ungdomar
bruka ! ... ! med spänning sluka böcker om de svenska pionjärerna i
Delaware, om nybyggare i Vilda västern, om upptäcktsresanden och
utforskare av främmande land. Ju större vedermödor, ju större faror, ju
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större uppoffringar, desto klämmigare böcker. Vad blir det dock av alla
dessa frossaie i pionjäranda? Vemodigt ljuder inom en Viktor Rydbergs
ord: "Vi ana furstar där barn vi blicke, men vuxna kungar vi finna icke".
I...!Det finns ingen arbetslöshet. Det finns blott människor, odugliga för
sin uppgift eller feluppfostrade och felutbildade människor. / ... /
Arbetslöshet - det är i hög grad brist på pionjäranda hos ett folk. Det är
brist på människor med fantasi, med intelligens, med mod, med vilja och
förmåga att bryta nya vägar, där de gamla visa sig vara oframkomliga, där
de gamla äro fullstockade av människor, som trampa varandra på tårna,
som trampa ned varandra, liksom fjäll-lemlar hindrade av en stupbrant
vägg. I ... !För den djupt religiösa människan finnes ingen arbetslöshet.
För henne är livet oändligt fyllt av arbetsuppgifter (NK, 8 januari 1934).
Detta inlägg representerar, snarare än sättet att tala om ungdoms
arbetslösheten, den mer allmänna tendensen i diskursen att efterfråga, be
römma och hylla unga med framåtanda och kyrkligt engagemang. Det är
denna del av diskursen som vi nu ska titta lite närmare på.

SaakiUlaliaftstrm
Om dansbaneeländet utgjorde en pol i medias diskurs omkring ungdomarna
kan man säga att en annan utgjordes av beskrivningar av samhällets, företrä
desvis framgångsrika, insatser for att fostra ungdomen. Frykman har också
uppmärksammat att det inte bara var ungdomar som ansågs ha låg moral
som beskrevs i media.
I Svenska Journalen talas det om "stora skaror av kampfylld, ansvarsmed
veten ungdom - skaror som ständigt befinna sig på marsch mot det onda i
tiden!"! ...!folkdanslag och scouter, ABF-cirklare och idrottsungdom,
frisksportande och religiöst engagerade unga. Journalens spalter bubblar
av "levnadsglada, friska, sunda målmedvetna, ansvarsfyllda ungdomar,
Sveriges framtid - Sveriges hopp" (Frykman 1988:47).
Denna del av mediediskursen liknar på många sätt den del som behandlas
nedan under rubriken Politik och nationalism, och som utmärks av att ung
domen framställs som aktiv, förnuftig och som något som samhället bör vara
stolt över. Man kan alltså säga att bilden av ungdom i de undersökta tidning
arna på detta plan var tudelad. Detta är en slutsats liknande den som Fryk
man dragit när han skriver att:
av de unga i medierna var kluven!...I Det fanns unga av
två sorter - den goda och den dåliga. Och båda framträdde samtidigt i
kontrastskapande dubbelhet (a a:50f).

Framställningen
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Reaktioner mot dansbaneeländet kom från en rad moraliska entreprenörer,
främst från kyrkan som upplevde att samhällets nya kommunikationsstruktur
försämrade dess möjligheter att nå fram till ungdomen. Att besöka biografer
och dansbanor framstod för de unga som mer lockande än att gå i kyrkan.
Svårigheten att samla de unga till sammankomster av, vad man ansåg vara,
högre kvalitet innebar en risk för att de fick "en primitiv och förflamsad
uppfattning om livet" (a a:59). Under trettio- och fyrtiotalen fanns det emel
lertid i Sverige ett ökande antal ungdomar inom föreningsväsendet. Den
tilltagande ungdomsaktiviteten inom föreningar manifesteras i nedanstående
citat, hämtat ur NK den 5 juli 1934. Citatet utgör ett lysande exempel på hur
man i diskursen om ungdomen strävar efter att föra in en motbild till den
beskrivning av ungdomen som dominerade i debatten om dansbaneeländet.
Det är många år sedan nykterhets- och ungdomsrörelserna hade riktigt god
vind i seglen, men nu böljar det blåsa medvind igen, och glädjande nog
inte endast på något enstaka område i föreningslivet, utan över allt rör det
sig framåt. Av uttalanden i dagspressen se vi att det förmärkes en dragning
av ungdom till de kyrkliga samfunden och föreningarna; dagligen bringas
oss rapporter om ungdom, som talrikt fylkar sig kring nykterhetsfanoma
och slutligen, men därför icke minst viktigt är, att idrottsföreningarna
ständigt öka medlemsantalet med ungdom, som vinnlägga sig om ett vår
dat uppträdande. Det är tydligt att ungdomen söker något, vill göra något,
som ger mer än jazzen och det övriga tingel-tanglet. Talet om ungdomens
förvildning har också i det närmaste dött ut, och rätt så.
Även i NSD talar man i liknande termer:
ungdomens medborgerliga och personliga fostran [har] i stor utsträckning
tagits om hand av ungdomen själv. En starkt tilltagande förenings
verksamhet är ett tecken härpå. Det måste anses ostridigt att denna ung
domens självuppfostran lämnat i stort sett beaktansvärda och gagneliga
resultat. Ur samhällets egen synpunkt måste det vara angeläget att utan in
blandning i formerna för denna ungdomens egen verksamhet understödja
och utvidga möjligheterna för en sådan fostran (NSD, 9 januari 1934).
Framhävandet av framgångsrik fostran av ungdomen blir ytterligare
påtagligt när det gäller ungdomen i Norrbottens glesbygd. Fostrans
problemet ansågs här vara speciellt stort. Alsmark beskriver hur lands
bygden i mellankrigstidens Sverige generellt betraktades som problematisk
och ansågs utgöra "ett allvarligt hinder för Sverige att omformas till en
modern och effektiv industristat". Man arbetade under hela denna period för
att sprida "ljus över bygden" och för att lösa "landsbygdens kulturproblem"
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(1985:294). Under trettiotalets böljan då det svenska folkhemmet tog form
var också 'uppfostran' ett centralt begrepp. Staten strävade efter att lära
folket att sköta sin hygien, äta rätt, samt sköta sina hem och sina barn.
Alsmark skriver vidare att:
Folkhemmets moderna människor skulle inte bara vara hela och rena, mät
ta och vältrimmade utan också förnuftiga och förfinade. Men även om ald
rig så goda intentioner låg bakom denna folkets fostran, måste den ändå
uppfattas som ett led i ett slags kolonialt kulturbygge med städerna som
kunskapens och intelligensens huvudkvarter och den efterblivna lands
bygden som operationsområde (a a:298).
Detta framträder som sagt särskilt tydligt när det gäller Norrbotten och spe
ciellt Tornedalen. Alsmark framhåller att relationen stad - land, i vilken
staden betraktas som källan till kunskap och bildning, tog formen av ett kul
turförtryck och "bristande lyhördhet och intresse för landsbygdens egna
kultur- och livsformer" (a a:341). Peter Waara talar i linje med detta om
kolonisationen av Norrland som "en process av etnisk och kulturell renod
ling" i vilken den finska kulturen i Tornedalen byttes ut mot en svensk
(1996b:2). Man strävade, menar han, efter att säkerställa området kulturellt,
socialt och administrativt för att välja sig mot det hot som en avvikande
kulturell identitet ansågs utgöra. Ett uttryck för denna strävan var att barn i
Tornedalen bestraffades om de talade sitt modersmål i skolan ända fram till
1900-talets mitt. Det är processer av detta slag som Thompson beskriver
under rubriken standardisering: Man strävar efter att etablera former för
symboliskt utbyte som är anpassade till en standard som önskas vara gemen
sam.
Övergången till det svenska språket gick relativt snabbt. Albert Pekkari be
skriver hur undervisningen i de obligatoriska skolorna i Tornedalen fram till
1880-talet bedrevs på det finska språket, medan svenska var ett läroämne
bland andra. Svenska blev dock med tiden undervisningsspråk.
I samband med övergången till en helt svenskspråkig undervisning använ
des en tid tvåspråkiga läroböcker med parallell svensk och finsk text. 728
elever av totalt 7 509 i den finskspråkiga bygdens skolor undervisades
1908 fortfarande på finska Antalet sådana elever minskade därefter rätt
snabbt, så att 1921 endast 4 av totalt 9 178 elever fick sin undervisning på
finska (Pekkari 1983:13).
Under trettiotalets tidigare del debatterade man huruvida finskan skulle
införas som frivilligt läroämne i skolan. År 1932 framlades en proposition
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som inte gick igenom efter att tio skolråd av tolv hade slagit fast att de inte
ville bedriva undervisning i finska.
Övertomeå skolstyrelse sade bland annat: "Att så med svenska statens
medel locka svenska undersåtar till finsk undervisning torde sakna mot
stycke." I Junosuando ville man inte "befatta sig vid någon sådan tillbaka
gång som införandet av finska skulle innebära" (Groth 1984:234).
År 1935 beslutades det dock slutligen i riksdagen att finska skulle införas
som frivilligt läroämne. Men både föräldrar och lärare var fientligt inställda
till denna undervisning, och beslutet fick inte i praktiken de avsedda verk
ningarna.
Textexempel: Välartad ungdom i föreningar och organisationer
I mediematerialet från trettiotalet återfinns, som sagt, en rad presentationer
av välartade unga som är aktiva i organisationemas värld, som kanske också
kan betraktas som disciplinerande strukturer skapade av de vuxna och av
samhället.. I NK skriver man den 14 januari 1933 angående ungas fostran att
det "rör sig så mycket av dåligt och ont omkring oss i dessa tider I... I och
det gäller att växa så mycket som möjligt under det godas inflytande". Man
talar om religiösa aktiviteter, om idrott, om scouting, nykterhetsförbund och
så vidare. Medias rapportering vittnar om ett blomstrande föreningsliv, och
NK citerar den 4 januari 1934 en talare som vid en nyårsvaka i Svartöstaden
uttryckt att "en ideellt kämpande ungdom i våra dagar är den största tillgång
vi ha". Störst utrymme ägnas dock åt kyrklig verksamhet. Kyrkan och religi
onen tillskrivs på så sätt en avgörande roll som fostrare av ungdomen. Den
10 januari 1934 skriver t ex NK angående Frälsningsarméns yngsta gren,
"Solstrålarna", att man för dessa unga "söker bereda lämpliga sysselsätt
ningar och fostringsmetoder" och att "i mottot 'Handla rätt' innefattas något
av det bästa man gärna vill se hos det uppväxande släktet".
Söndagsskolefest hölls på Frälsningsarmén i Luleå på trettondagen. Loka
len var fullsatt av söndagsskolebarn och deras föräldrar och övriga intres
serade och glädjen stod högt i taket. Kaffe serverades och av tomten utde
lades dessutom till alla barnen en liten julpåse med gotter i. Till dem som
gått flitigast i söndagsskolan under det gångna året utdelades dessutom ex
tra premie av kårens ledare (NK, 7 januari 1933).
TORNEDALSUNGDOMEN HÅLLER MÖTE I PAJ ALA. Högtidligt öppnande

på onsdagen. Stor tillströmning av deltagare. I ... I Kyrkoherde
Byström öppnade mötet och angav dess mening I... I Det gällde att samla
ungdomen omkring den kristna församlingens livskällor / ... /
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Diakonistyrelsens ungdomssekreterare, pastor Bengt Wallman framförde
en hälsning till mötet från all den kyrkliga ungdom som över hela Sveriges
land samlades under korsets tecken. Med utgångspunkt från en hälsning
från ett ungdomsmöte i Skåne talade han över ämnet "Kristi kämpar"
(Matt 10:32). En Kristi kämpe måste vara avgjord och våga bekänna sin
Herre. Han skall vidare kämpa trons goda kamp. Han skall slutligen vara
beredd att göra personliga offer. — På eftermiddagen företogs en rikt
givande "vandring genom psalmboken" I ... I Ungdomen har en stor
uppgift i att sjunga fram ungdomsrörelsen och göra psalmboken till vad
den varit. Psalmerna behöva därför få växa in i hjärtat /... / På torsdagen
fortsatte mötet ! ... I Textvalet vid gudstjänsterna är inte lämnat åt en
oviss tillfällighet eller godtycke / ... / På em. talade däijämte pastor
Bäckström över ämnet "Ditt ansvar som man" och fröken Hilja
Kallioniemi över "Ditt ansvar som kvinna" !...!Till mötet ha skaror av
ungdom anlänt från alla Tornedalens församlingar och även från olika håll
utanför Tornedalen. Alltjämt nya deltagare strömma till. Mötet som
avslutas på söndag, synes gestalta sig till en synnerligen rikt givande och
andeburen ungdomshögtid (NK, 1 juli 1933).
UNGDOMSMÖTET I PAJALA. En ungdomshögtid som överträffat för
väntningarna. ! ... ! Allvarsord talades här om församlings ansvar och om

syskonansvar I... 11 Jesus Kristus äro vi alla bröder. Den som sviker sin
uppgift ådrager sig dom. Må vi fylla vår uppgift i ödmjukhet och lydnad /
... / På ett synnerligen förtjänstfullt sätt gick talaren dansen, spriten, nö
jeslektyren och begärelserna in på livet och talade därefter om den rätta
glädjekällan, som icke har de falska brunnarnas egenskap att torka ut och
lämna efter sig tomhet och besvikenhet "Glädjes över att edra namn äro
skrivna i himmelen" /... / Kl. 5 em. avslutades ungdomsmötet med natt
vardsgång ! ... I Gripande var synen av den väldiga ungdomsskara som
duklag efter duklag slöt samman omkring nattvardsbordet för att få del av
"det bröd, som giver världen liv" (NK, 6 juli 1933).
Den rapportering från kyrkliga ungdomstillställningar som förekommer i
tidningarna är genomgående positiv. Ungdomen framställs som förståndig
och anses besitta goda egenskaper. Språkliga exempel på detta återfinns på
flera ställen i ovanstående citat. De egenskaper som nämns är exempelvis
lydnad, flit, förmåga att ta ansvar, avgjordhet, mod samt beredskap att göra
uppoffringar. Den som sviker sin uppgift 'ådrager sig dom'. Det gäller för
ungdomen att undvika tomhet genom att avstå från sprit, dans, nöjeslektyr
och andra begärelser. Ungdomen har en 'stor uppgift' inför framtiden och
det gäller för dem att finna 'den rätta glädjekällan'. Vidare betonar man
genomgående hur framgångsrika, uppskattade och succéartade man menar
att de evenemang från vilka man rapporterar har varit. Sammankomsterna
har varit fullsatta, haft 'stor tillströmning' och 'glädjen stod högt i taket'.
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Andra bestämningar av hur mötena har varit är exempelvis 'högtidligt',
'gripande' och 'rikt givande'.
De tre exemplen ovan är av utpräglad fallbeskrivningskaraktär. Ekecrantz
och Olsson betonar som kriterier för detta att uttrycken baseras på en känsla
av närhet, och av att berättaren själv varit närvarande när den händelse som
beskrivs har inträffat. Artiklarna är väldigt detaljerade, med program
punkter, klockslag och citat ur anföranden. Journalisten har varit där, och
kan konstatera saker som att mötet 'synes gestalta sig till en synnerligen rikt
givande och andeburen ungdomshögtid', och att 'gripande' scener utspelats.
Denna typ av formuleringar är inte närvarande i referat som saknar fallbe
skrivningens särdrag. För fallbeskrivningen står nämligen 'den lilla värl
dens' tidrum i centrum.
De ideologiska operationssätt som Thompson benämner förenande och symbolisering av enhet finns också närvarande i utsnitten ovan. Det skrivs om
fullsatta lokaler, stora tillströmningar, samlande av ungdom från hela Sveri
ges land, samt om hur vi alla är bröder i Jesus Kristus. Drag av den strategi
som Thompson kallar för reifiering kan också iakttas i texterna. Reifieringen
kännetecknas av att sociala och historiska förhållanden görs ahistoriska, för
att istället framställas som permanenta och av naturen givna. På en gramma
tisk och syntaktisk nivå verkar reifieringen genom nominalisering och passivisering. Detta innebär att handlingar och aktörer döljs bakom substantiv
och passiva verbformer. Man talar exempelvis om hur 'ungdomen har en
stor uppgift' och att 'psalmerna behöva få växa in'. Dessa uttryckssätt ger
ett intryck av naturlighet, och formuleringar av typen 'kyrkan anser att ...'
(som skulle kunna föregå de båda nämnda reifierade fraserna) utelämnas.
Carl Cederblad skriver att "Sol, luft, vatten och kroppsövningar höra till den
moderna människans bildningsideal /... /1idrott lyckas den duglige, trägne
skötsamme, den starke och begåvade. Snittet på hans kavajkostym, grovle
ken på hans skor, faderns förmögenhet och affärsförbindelser och modems
färdighet på piano spelar därvid ingen roll" (Cederblad citerad i Alsmark
1985:332). Även idrotten framträder i trettiotalets diskurs som ett uttryck för
välartad ungdom.
Tablågynmastik, som väl närmast kan sägas vara ett enklare slag av
akrobatik, är en gammal ädel sport. Då den kräver sinnesnärvaro och
självbehärskning av sina utövare är den till god hjälp vid uppträning av
just dessa egenskaper I ... ! Vid Norrbottens ungdomsmöte i Luleå
kommer en i flera avseenden ungdomlig trupp av tablågymnaster ur
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I.O.G.T:s egna led att visa vad en kort tids träning kan åstadkomma om
energi och framåtanda finnes (NSD, 1 juli 1935).
I sättet att skriva om ungas idrottsliga prestationer framhåller man de karaktärsdanande egenskaper som fysisk aktivitet och träning anses besitta. Cederblad talade ovan om hur idrotten förutsatte duglighet, skötsamhet, styrka
och så vidare. Liknande egenskaper omtalas i ovanstående citat ur NSD.
Även scoutrörelsen och det sunda friluftsliv som den står för synliggörs i det
offentliga samtalet om ungdomens fostran. I NK talar man den 8 januari
1934 om "den vackra scouttanken" och uttrycker en förhoppning om att
"den stora allmänheten !...! skall lära sig förstå scoutarbetets vackra mål
och på allt sätt understödja detsamma".
SVERIGES FLICKSCOUTER SAMLAS I HESSELBYHOLM. Norrbotten del

tar med ett 40-tal flickor i det stora lägret Sveriges Flickors Scoutför
bunds stora läger på Hesselbyholm kommer att bli enastående om vädret
bara håller i sig. Lägerplatsens läge är helt enkelt underbart, vid de långa
raka alléerna komma tälten att stå -lägerplatserna äro redan utmärkta med
snören som gränslinjer och alla som varit ute och "slavat" den sista veck
an älska redan detta vackra ställe!...!Mängder av arbete är gjort !...!
Rejäla och bra saker är det och mycket blir det att lära av det som redan
finnes - vad skall det då inte bli när alla grupperna komma och alla flick
ornas goda idéer komma till utförande (NK, 7 juli 1933).
Om scoutings i allra högsta grad uppfostrande betydelse har talats mången
gång, men det kan dock ej nog ofta och kraftigt understrykas huru välgö
rande friskt lägerliv är för både kropp och själ. Hälsa och krafter magasi
neras till den långa vintern och dessutom avslipas eventuella kantigheter i
fråga om karaktären (NK, 20 juli 1934).
S.S.U.H. har i Måttsund en barnkoloni, vackert belägen vid sjön och till
pojkarnas förtjusning nära idrottsplan. Där omhuldas i sommar 33 barn i
åldern 5 - 12 år, flickor och gossar /... / De ha det bra, få mat fyra gånger
om dagen och bada vid stranden. Aptiten var glänsande och konditionen
utmärkt. Vi icke blott badade tillsammans utan gjorde även ett försök att
botanisera. Vi skulle undersöka vad som växte på tomten / ... / Vi
plockade och antecknade ungefar hundra vilda och tjugu odlade växter.
När vi gingo igenom de plockade växterna visade det sig, att ganska
mycket hade fastnat av det som blivit lärt. Om man på detta vis några
gånger vaije sommar finge undervisa småbarn och småskolebarn, så skulle
man kunna lära dem traktens flora rätt väl. Om blott en generation bleve
på så vis undervisad, skulle den sedan undervisa de yngre. Svenska folkets
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kunskap om växter och djur är oförsvarligt undermålig och något borde
göras för att avhjälpa felet (NK, 12 juli 1933).
Det omedelbara intryck som tidningarnas sätt att tala om olika former av
scoutaktiviteter ger är att man genomgående är optimistisk, och har en stark
tro på scoutrörelsen. Man omtalar uttryckligen dess 'uppfostrande bety
delse', hur den lär ut 'rejäla och bra saker' samt hur scouting är såväl välgö
rande för kropp och själ som betydelsefull för utvecklandet av en god karak
tär. Andra nyckelord som visar på samma sak är 'lära', 'undervisa' och
'goda idéer'. Optimismen blir tydligast i beskrivningarna av de miljöer i
vilka verksamheten bedrivs samt av de egenskaper som dessa miljöer gene
rerar. Ord som 'enastående', 'underbart', 'glänsande', 'utmärkt' och så vida
re duggar tätt i så gott som alla artiklar som behandlar detta. De tre artiklar
na ovan har ett rapporteringssätt som påminner mycket om exemplen från de
kyrkliga aktiviteterna. Språket bär på fallbeskrivningens fotografiska realism
och närhet. Den tredje texten — den om barnkolonin i Måttsund — har
emellertid en annan struktur. Den inleds med ett längre narrativ för att sedan
övergå i ett utspel. Detta utspel ligger i linje med den positiva synen på
scoutverksamhet som beskrivits ovan.
Den fostrande roll som skolan spelar framträder emellertid inte alls lika ofta
som kyrkans. Citatet nedan är dock ett exempel på hur man på central nivå
resonerade omkring skolans funktion och om hur man ansåg att under
visning skulle bedrivas.
UNDERVISNING I SEXUELLA TING FÖR FOLKSKOLAN. MEDICINALSTYRELSEN
FRAMLÄGGER EN PLAN. Den göres till ett naturligt led i biologi

undervisningen. Skolöverstyrelsen finner nu tiden vara mogen för att sex
uallivets förhållanden göras till föremål för systematisk behandling i skol
undervisningen. Undervisning om könslivets fysiologi och hygien bör ingå
som ett naturligt led i skolans biologiundervisning. Frågorna kunna även
beröras vid undervisningen i kristendom, historia med samhällslära samt
medborgarkunskap och psykologi. Redan på småskolestadiet bör elever
nas intresse för de rent biologiska spörsmålen om barnens tillblivelse och
könens olikhet väckas I...!Slutligen vidhåller överstyrelsen att undervis
ning i s.k. personlig profylax icke bör införas i skolorna. En undervisning
i skolan om preventivmedel, antingen det gäller deras användning som
smittskydd eller som antikonceptionellt medel, måste komma i konflikt
med skolans sedligt fostrande uppgift (NSD, 6 juli 1935).
En annan typ av agenter som ansågs spela en stor roll för de ungas fostran
och socialisation är de politiska ungdomsförbunden. På grund av de
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politiska arenornas höga grad av synlighet under denna period behandlas de
politiska partiernas inflytande över, och fostran av, ungdomen i det följande
under en separat rubrik.

Pilitikach Hatiinalisii
Med bilar, bussar och cyklar foro vi till byn Autio, där det blev en extra
högtidlighet dà kontr. Adj. Fr. Pappila till Norrbottens kyrkliga ungdoms
förbund överlämnade en svensk fana. Där hölls tal, där sjöngs det, det var
så högtidligt Våra hjärtan klappade i oanat hastig takt för vårt kära foster
land och för att citera min yngre bror "man frös, då fanan vecklades ut".
Ja, kände inte ni det så, alla ni andra, som voro med? Och när vi sedan
med fanan i teten under sång vandrade upp till Jupukka, då kände vi alla
riktigt att vi äro svenskar (Signaturen M.S.C. om Tornedalsungdomens
stormöte i Pajala, NK, 10 juli 1933).
Under trettiotalet växte alltså de politiska ungdomsrörelserna. Partierna
strävade alltmer efter att fånga de ungas intresse, och politiska ungdomsför
bund bildades (Berggren 1995). Dessa tendenser framträder i lokaltidning
arna. INSD skriver man:
Ungdomen är ju garantin till vajje rörelses fortvaro. Det parti som lyckas
vinna ungdomen för sin politik har största utsikterna att segra (NSD, 29
januari 1935).
Ungdomen definieras i dessa sammanhang som en självständig och hand
lingskraftig grupp som bör ha en plats i det politiska livet. Nationalismen
(NK marknadsförde sig som en tidning med 'oberoende, fosterländsk håll
ning') kopplas i media i hög grad till de unga i och med att mycket av rap
porteringen om politisk ungdomsverksamhet, inte minst i NK, rör Sveriges
Nationella Ungdomsförbunds verksamhet. Det citat som inleder detta avsnitt
visar på att nationalistiska idéer var närvarande även i det perifera och fins
ka Tornedalen. Häri ligger en mycket intressant paradox med anknytning till
den process av etnisk renodling som diskuterats tidigare. Att svensk nationa
lism kan uppstå i en finsk bygd måste betraktas som ett uttryck för lyckade
försök att utplåna det hot som förekomsten av en avvikande kulturell identi
tet utgjorde. Inför Medborgardagen som firades i Luleå i juli kunde man i
NK se budskap som med ordergivande ton uppmanade de unga att bevista
tillställningen:
Aftonens program blir ungdomens! Man ur huse! Plikten mot fosterlandet
kallar Dig! Svik icke Din plats i ledet! (NK, 1 juli 1933).
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Låt söndagens medborgartåg bli ett övertygande vittnesbörd om det
nationella folkets enhälliga och okuvliga vilja att krossa den
landsförrädiska och antireligiosa bolsjevikpropagandan och hävda
frihetens och svenskhetens stora sak. ! ... I Intet får hindra Eder från att
deltaga i söndagens nationella medborgartåg (NK, 4 juli 1934).
Må det icke kunna sägas om någon av oss att vi sveko vår plats i ledet i
morgondagens nationella medborgartåg.! ... ! Inga undanflykter när det
gäller söndagens nationella medborgarmöte! Din plikt är att sluta upp i
den tusenhövdade skaran! Låt blygheten och försagdheten vika! (NK, 7
juli 1934).
Det är ett brott, en akt av lumpenhet att av löjligt högmod och högförnämhet sitta hemma bakom gardinerna när trumman går. Och förkastligt är det
att krypa bakom krystade svepskäl och lysa med sin frånvaro av grumliga
motiv (NK, 9 juli 1934).

Detta beordrande tonfall återfinns ibland också i mindre högtidliga sam
manhang, till exempel gällande ordinära föreningsmöten inom Sveriges Na
tionella Ungdomsförbund och Ungsvenskarna:
Nationella från hela länet måste slå sig lösa och resa till Kalix för att
övervara sommartinget (NK, 9 juli 1935. Angående Sveriges Nationella
Ungdomsförbunds sommarmöte).
Det är att vänta, att inte endast lokalföreningarnas ombud och styrelsen
utan även alla föreningsmedlemmar som äro i tillfälle därtill skola infinna
sig till denna Ungsvenskarnas dag i Luleå, vilken kommer att bjuda på
både allvar och förströelse i väl avvägda proportioner. Så många som
möjligt borde ikläda sig nationaldräkter! (NK, 10 juh 1935).

Även i NSD, där förstås rapporteringen om politiskt engagerad ungdom i
stor utsträckning kretsar omkring det socialdemokratiska ungdoms
förbundets aktiviteter, återfinns en likartad jargong: "Alla medlemmar böra
infinna sig", "Agitera redan nu för detta möte och glöm ej att medtaga nya
medlemmar", "Programkommittén !...!hoppas på massanslutning" (NSD,
13 januari 1933).
Historikern Heléne Lööw skriver att det "var ungdomen man hoppades
kunna rekrytera och forma till framtidens ledare" (1994:70). Lööws
diskussion handlar om unga nationalsocialister under trettiotalet och hon
visar bl a på hur trettiotalets nationalsocialistiska partier i stor utsträckning
var ungdomsrörelser. Inom denna politiska riktning hade man en mycket
positiv syn på ungdomen. Ungdomen var framtiden och skulle "utbildas för
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att skapa den nationalsocialistiska människan" (a a:64). Den största
ungdomsgrupperingen av detta slag under trettiotalet var Nationalsocialis
tiska Arbetarepartiets ungdomsorganisation Nordisk Ungdom.
NU var huvudsakligen en utbildningsorganisation, vars primära uppgift,
enligt partiets tjänsteföreskrifter, var att "skapa dugliga ledare för den po
litiska kampen". Detta innebar !... I att pojkarna skulle fostras till "Hårda,
hänsynslösa redskap i den politiska kampen". Flickorna skulle fostras till
att sköta ett hem, ha mod, handlingskraft, värdighet och förmåga att förlå
ta. I NU fick medlemmarna även kulturell skolning och en stark tonvikt
lades vid fysisk fostran (a a:71).
När det gäller Lööws beskrivning av de krav som ställdes på flickorna kan
nedanstående citat, hämtat från en artikel om ett av Råneå Nationella Ung
domsförbunds möten, fungera som ett belysande exempel.
Efter mötet hade Råneåföreningen anordnat ett enkelt samkväm med té
och smörgåsar för föreningens medlemmar. Som alltid hade föreningens
kvinnliga medlemmar, som i fråga om arbetsvilja och duktighet äro ett
gott föredöme för andra föreningar, ordnat allt på bästa tänkbara sätt (NK,
24 januari 1935).
Lööw skriver att några av de grundläggande tankarna för de svenska natio
nalsocialisterna var nationalismen, antimarxismen och folkgemenskapstanken. Även om det ytterst sällan i det analyserade mediematerialet
talas om renodlad nazism, så är det uppenbart att en ideologi som byggde på
likartade grundtankar var inflytelserik under trettiotalet. Begreppet nationa
lism är svårdefinierat, men man kan säga att vissa komponenter ingår i en
eller annan form i alla definitioner av termen. Dessa är bland annat en folk
grupps medvetande om sin religiösa, språkliga och etniska homogenitet,
samt dess insikt om en gemensam historia och en gemensam framtid (Alter
1989). Detta sätt att definiera begreppet förstärker ytterligare den paradox
som uppstår när svensk nationalism förekommer i Tomedalen. Denna region
utmärks snarare av språklig och etnisk heterogenitet.
Textexempel: Politiskt engagerad ungdom
Artiklarna som berör ungdomens politiska engagemang är alltså skrivna på
ett sätt som indikerar stolthet över en engagerad och handlingskraftig
ungdom. De är också författade på ett vis som antyder en underliggande
värdering som säger att politiskt engagemang är självklart och entydigt
positivt. Man gläder sig åt stigande medlemsantal och betraktar sådan
statistik som tecken på att ungdomen är förnuftig. Mediediskursen verkar
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med andra ord vara i samstämmighet med den syn på ungdomen som
Berggren (1995) menar var rådande från och med sekelskiftet och en tid
framåt. Denna innebar att ungdomen generellt tenderade att betraktas som
vital och handlingskraftig, och i vissa avseenden till och med moraliskt
högre stående än de vuxna. Citat som de nedanstående kan användas for att
exemplifiera det sätt på vilket ungdomen beskrivs med stolthet som
handlingskraftig och förnuftig.
Mårdsels nationella ungdomsförening bildades torsdagen den 29 decem
ber. En särskild prägel av festlighet vilade över denna föreningsbildning.
Den svenska flaggan i topp vid samlingslokalen, rundmarsch under svensk
flagga genom byn inledde det konstituerande sammanträdet. Detta inled
des med deklamation av pastor Oskar Lundgren. Kapten Meyerhöffer,
Boden, framträdde därefter och höll ett timslångt anförande om den natio
nella ungdomsrörelsen. Efter det med livligt bifall mottagna föredraget
sjöngs unisont "Vårt land". Därefter talade Pastor Lundgren i ett starkt
applåderat anförande för föreningsbildning ! ... ! 21 medlemmar anteck
nade sig omedelbart för inträde i föreningen. Det konstituerande mötet av
slutades med "Du gamla, du fria" unisont (NK, 2 januari 1933).
Intresset för de nationella idéerna är mycket stort på platsen och när nu en
nationell ungdomsförening bildats har ett länge närt önskemål förverkli
gats (NK, 23 januari 1934).
Ovanstående imposanta gruppbild togs vid Ungsvenskarnas lyckade möte
i Rånegården under helgen. Ingen kan misstaga sig på, att denna ungdom
är besjälad av varm omtanke om fosterlandets väl. Ungsvenskarna vilja
enighet och icke söndring inom högerlägret (Bildtext i NIC, 10 januari
1935).
Bodens SDUK:s trettondagsfest ! ... ! samlade en mycket talrik publik,
som med stor förnöjelse tog del av det omväxlande och gedigna pro
grammet. Detta upptog bl. a. ett livligt senterat föredrag !... I kuplettsång
av två klubbister, ett par sketcher, utförda av klubbens amatörer. Med
hänsyn till att detta var första gången amatörerna voro i elden måste man
säga att de lyckades utomordentligt bra. Publiken var också frikostig med
applåder. Härefter följde gammal dans efter klämmig musik (NSD, 7 ja
nuari 1933).
Genom att använda sig av starka formuleringar som 'livligt bifall' och
'starkt applåderat5 framställer man ungdomens engagemang och intresse
som intensivt. Man talar ofta om hur stort intresset för politik hos ungdomen
är, och om att det växer sig allt större. Man använder ofta begrepp som
implicerar lojalitet, exempelvis 'unisont' i citatet ovan. Denna ungdomliga
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handlingskraft lyfts med hjälp av det allmänna anslaget i rapporteringen
fram som något positivt och önskvärt ('ett länge närt önskemål
förverkligas'). Man är stolt över 'sina' ungdomar och beskriver exempelvis
gruppfoton av nationalistiska ungdomssammanslutningar som 'imposanta'.
Ungdomen är förnuftig, enig och 'besjälad av varm omtanke om
fosterlandets väl'.
Exemplen på tidningarnas rapportering från de politiska ungdoms
förbundens aktiviteter är, liksom de som har att göra med kyrklig ungdom,
av fallbeskrivningstyp och utmärks av närhet och realism. Thompsons
resonemang omkring förenande och symbolisering av enhet blir särskilt
relevant med tanke på det nationalistiska inslaget. Man talar om 'den
svenska flaggan i topp', 'Du gamla, du fria' unisont, samt om hur
'Ungsvenskarna vilja enighet'. Exempel på Thompsons operationssätt
passivisering finns också. När man skriver att 'Mårdsels nationella
ungdomsförening bildades' undviker man exempelvis på den språkliga nivån
att synliggöra de aktörer som varit delaktiga i initiativtagandet till detta
- det är helt enkelt 'föreningen' som 'bildas'.
Något som framträder tydligt är NKs högerpolitiska och antikommunistiska
inriktning. Som motpol till den nationalistiska och handlingskraftiga
ungdom som man kan vara stolt över utmålas den kommunistiska ungdomen
som rötägg. Detta kommer till uttryck i nedanstående artiklar.
Ett dumdristigt tilltag måste man kalla det, vartill en yngling från Jerijärvi
sistlidna söndagskväll gjorde sig skyldig till. Ynglingen, som bevistat ett
av kommunistagitatom G. Johansson frän Haparanda hållet möte, var på
väg därifrån jämte en del andra kumpaner då han påträffade en bil, som
just gav sig iväg från byn. Bilen hade inte större fart än att vår yngling
med anlitande av all sin trampfärdighet kunde hålla tätt bakom. I en kurva
höll chauffören, som inte såg cyklisten, in bilen med den påföljd att
cyklisten inte hann bromsa in sin cykel och fick göra en välbehövlig
luftsaltomortal, vilken helt säkert kom att avkyla den unge mannens av
kommunistiska läror överhettade hjärna (NK, 4 juli 1933).
KOMMUNISTERNAS BLODIGA MIDSOMMAR. Under kommunisternas s.k.

midsommarting i Tärendö förekom en del bråk som resulterat uti, att en
ligger på lasarettet och en annan anhållits samt sedermera häktats för
knivskärning ! ... ! Under tumultet på Folkets Hus blev en 25-årig
Vittangibo I ... I först slagen och spaikad sanslös samt sedan illa
knivskuren I...!Natten mot den 2 juli var kniven åter i farten (NK, 6 juli
1934).
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I NKs rapportering blir det uppenbart att de positiva dragen och individerna
hos de nationalistiska ungdomsgrupperna lyfts fram, medan det omvända
gäller för den kommunistiska ungdomen. Vänsterns ungdomar talar man om
som 'dumdristiga' och som 'kumpaner' som bevistar möten hos 'agitatorer'.
Om dessa ungdomar råkar ut for trafikolyckor verkar det som om man tycker
att det bara är något som de förtjänar. Man kan behöva en ordentlig flygtur
om ens hjärna är 'överhettad' av kommunistiska tankar. Kommunistiska
tillställningar framställs överlag som stökiga, och ett typiskt drag är att man,
som i citatet ovan, talar om 'så kallade' möten när man rapporterar om
vänsterns sammankomster. Som vi sett ovan gällande till exempel
medborgardagen i Luleå, talar man om högerns evenemang som av naturen
givna självklarheter.
På samma sätt som NK talar i negativa termer om vänsterpolitiskt engage
mang, talar givetvis NSD nedlåtande om högerpolitik. Denna jämförelse
kommer emellertid att lämnas därhän i detta sammanhang. Det centrala här
vidlag är att man talar om ungdomens engagemang - inte vilket engagemang
det i detalj rör sig om. De två nedanstående citaten belyser dock på ett slå
ende sätt hur en och samma händelse kan presenteras på vitt skilda vis.
MEDBORGARDAGEN I LULEÅ BLEV EN SAMLINGENS DAG FÖR DE
BORGERLIGA I NORRBOTTEN. Trots ihållande regn mötte väldiga massor

upp i medborgartåget. En imponerande kolonn under blågula fanors svaj.
- Eftertrycklig protest mot bolsjevismens och det marxistiska systemets
skadegörelse !... I tusentals svensksinnade män och kvinnor samlade un
der fanor med Sveriges klara färger I...!Nazistiska flygblad regnade ned
från en vindsglugg utan minsta effekt. En solosångare föredrog Internatio
nalen vid residensporten, men gömde sig i parkens skugga, när tåget nal
kades. På Udden bidade redan väldiga massor. Skaran ökades under hand,
och när alla intagit sina platser kring den flaggsmyckade talarstolen kunde
folkmassan räknas i tusental (NK, 9 juli 1934).
"MEDBORGARTÅGETS" FIASKO försöker Nonbottens-Kuriren på allt sätt
överskyla eller bortförklara. Det bär sig emellertid inte bättre än att tid
ningen i grämelsen över det faktiska förhållandet, att den nationella hurratillställningen i Luleå den 8 juli blev misslyckad, glömmer försiktighetens
bud och ger ett ganska fritt utlopp åt sin besvikelse. I referatet över till
ställningen bemödar sig tidningen till en böljan om att verka entusiastisk
men mot slutet bryter ilskan ut över medborgarnas likgiltighet inför "med
borgartåget" på ett praktfullt sätt (NSD, 11 juli 1934).
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Trettitalets listare-ei samnanfatuiini
För att ge en sammanfattande bild av diskursen om ungdom i trettiotalets
norrbottniska lokaltidningar, kan man för det första säga att diskursen för
enklat kan betraktas som tudelad (figur 1). Å den ena sidan talar man om
ungdomens nya nöjesvanor, vilka man oroas av, och å den andra sidan om
samhällets strävan efter att 'få ordning' på ungdomania.
Figur 1.

Trettiotalets mediediskurs om ungdom.

'Dansbaneeländet'

Samhällelig fostran

Arbetslöshet

Politik och nationalism

En komponent i den del av diskursen som handlar om ungdom är alltså
samtalet om det så kallade dansbaneeländet. Man talar om ungdomen som
hemlös och rotlös och 'utlämnad åt Satan, Köttet och Världen'. Den äldre
generationen bevittnar ett kulturellt och moraliskt förfall
hos den
uppväxande generationen. I denna del av diskursen verkar det främst vara
den bildade medelklassen och dess moraliska entreprenörer som kommer till
tals. Man kan iaktta sådana mediala reaktionsmönster som Cohen beskriver
som element i 'moraliska paniker'. Ungdomens nöjesliv presenteras således
som ett förhållandevis allvarligt problem och olika förslag på strategier för
att få bukt med det läggs fram. När det gäller teorier om beteendets orsaker
är det två förklaringsmodeller
som dominerar. Den ena pekar ut
populärkulturen som ett hot. Film, triviallitteratur och kolorerad veckopress
anses tillhandahålla ett råmaterial som möjliggör ett alternativt
kulturskapande för ungdomarna som på så vis kan undgå samhällets strävan
att inordna dem. Den andra förklaringsmodellen har att göra med det
industriella produktionssättet. Det moderna arbetslivet har försvagat hemmet
och familjen som fostrande enheter. I media talar man därför om detta
hotande nöjesliv i negativa termer. Man slår an en i vissa avseenden
aggressiv ton, och menar att åtgärder måste vidtas. Opinionens
utgångspunkter, föreställningar och teorier omkring beteendet kan i stor
utsträckning begreppsliggöras med hjälp av Cohens terminologi.28 Den
typiska tidningsartikeln för denna del av debatten är, med Ekecrantz och
Olssons terminologi, en fallbeskrivning - ofta kombinerad med ett utspel.
28

De idealtypiska kategorierna disaster, spurious attribution, hot-blooded youth, it's like a
disease, a sign of the times och cabalism kan iakttas i de utvalda exemplen.
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Diskussionen har ett fragmentariserande (Thompson 1990) drag, som
innebär att man betonar just det avvikande i beteendet och utmålar
dansbaneeländet som ett hot mot social ordning.
En annan komponent i diskursen är den som rör ungdomsarbetslösheten.
Man skriver ofta om lågkonjunkturen och om de statliga åtgärderna för att
förmildra dess effekter. Det är inte heller ovanligt att den utbredda
arbetslösheten bland ungdomarna presenteras som en förklaring till deras
orientering mot danser och andra nöjen. När lokaltidningarna skriver om
arbetslösheten är språket sakligt, och man bygger mycket på statistik och
sifferuppgifter. Ungdomsarbetslösheten synliggörs således och definieras, i
texter av lägesbeskrivningskaraktär, som problematisk.
Om den diskurskomponent som rör ungdomsarbetslösheten delvis fungerade
som en förklaring till 'dansbaneeländet', kan man betrakta den komponent
som rör samhällelig fostran som ett slags motpol till detsamma. I media
framträdde nämligen parallellt bilder av två olika typer av ungdomar: bra
och dåliga. När det gäller de ungas nöjesliv framställdes de inblandade på ett
negativt sätt, medan man i relation till samhällets framgångsrika fostran av
den uppväxande generationen tillhandahöll genomgående positiva presenta
tioner.29 Man talar om ungdomen som aktiv, förnuftig och välartad. I rappor
teringen från kyrkliga ungdomsmöten, idrottsevenemang, scouting och lik
nande är man också helt igenom positiv och optimistisk när det gäller dessa
verksamheters goda inflytande över ungdomens karaktär. Artiklarna bär på
fallbeskrivningens, ibland till och med narrativens, litterära kvaliteter och
gränsar i vissa fall mot utspel. Drag av de ideologiska operationssätt som
Thompson kallar för reifiering och förenande finns närvarande. De rådande
förhållandena presenteras som givna och självklara, och de spelar en viktig
roll i skapandet av enhet och kollektiv samhörighet.
I mediediskursen ingår också ett samtal om den fostran av ungdomen som
sker inom de politiska ungdomsrörelsernas område. De texter som är
kopplade till detta delar många karaktärsdrag med de inslag som avhandlats
ovan under rubriken Samhällelig fostran. Ungdomens plats i det politiska
livet betraktas som given, och de ungdomar som i media presenteras som
självständiga och handlingskraftiga uppmanas å det bestämdaste att delta i

29 Dessa två uttryckssätt kan betraktas som verkande i samma riktning i och med att - som
Tuchman (1978:184) hävdar - vaije typ av nyhetstext implicerar närvaron eller frånvaron av
den andra typen. Att beskriva vad som är önskvärt innebär att man samtidigt talar om vad som
inte är det.

88

olika politiska verksamheter. Ungdomens politiska intresse framställs
överlag som intensivt och tilltagande.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att diskursen om ungdom i
Norrbotten på trettiotalet beskriver två typer av ungdomar. Dels
misskötsamma ungdomar som under influens av populärkultur, hemmets
tillbakagång som fostrande enhet och lågkonjunktur söker sig till ytliga
nöjen. Dels välartade och handlingskraftiga unga som besitter förnuft och
förstånd, och orienterar sig mot kyrkliga, politiska och andra hedervärda
aktiviteter.
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7. STÄNKANDE BAS IPORIIS
Mellankrigstiden och efterkrigstiden var två historiska perioder som skilde
sig markant åt, gällande såväl politik och ekonomi som kultur och värde
ringsmönster. När man i analysen förflyttar sig från trettiotal till femtiotal
måste man därför vara uppmärksam på att sociala förändringar har ägt rum
på såväl makro- som mikronivå. Den mest avgörande brytpunkten i detta
avseende är naturligtvis andra världskriget. Det är i samband med efterkrigs
tidens högkonjunktur och mediaexplosion som omvärlden, det centrala och
globala, på allvar gör entré i periferin. Uppenbart är att femtiotalet, i jämfö
relse med den tidigare analyserade tidsperioden, trettiotalet, karaktäriseras
av en markant annorlunda social och kulturell kontext. Innan vi ger oss i
kast med analysen av femtiotalets dagstidningar bör vi därför orientera oss
en aning i denna.
HiihnNMiiHapanida
Den högkonjunktur som inföll efter krigsslutet 1945 medförde ökad välfärd
med en medföljande ökad levnadsstandard (Groth 1984:339f). Femtiotalet
innebar också genombrottet för den fria uppfostran och 'uppfinnandet' av
tonåringen, och därmed uppkomsten av en särskild mytologi och marknad i
anslutning till denna ålderskategori (Rasmusson 1985:44ff). Ungdomsperio
den förlängdes alltmer samtidigt som familjen som främsta socialisationsagent förlorade alltmer mark. Detta i kombination med ökad välfärd och
köpkraft hos de yngre åldersgrupperna ledde till uppkomsten av vad vi bru
kar kalla för 'ungdomskultur' (Bjurström 1980). Denna särskilda kultur
förmedlades främst via massmedia och var i mycket hög grad influerad av
den amerikanska tonårskulturen. När denna möter det perifera Norrbotten
blir innebörden tvetydig. Ökad aktivitet inom medieområdet, globalisering
och förbättrade kontakter med omvärlden kan inte betraktas som helt nega
tivt. Men utifrån ett annat perspektiv kan mötet mellan globala värderings
mönster och det lokala och traditionella rum i vilket ungdomen i periferin
har att agera ses som problematiskt.
Vad innebär det exempelvis att bli vuxen i Haparanda enligt en handbok
som skrivits i Hollywood? Massproduktion och masskonsumtion leder vis
serligen till att ett kulturellt symbolsystem görs tillgängligt för breda grupper
av människor, men behöver det innebära någon egentlig frigörelse eller de
mokratisering? Erbjuder tonårskulturens och tonårsmarknadens närvaro i en
perifer miljö i själva verket möjligheter att vara 'ung' i den kontexten, eller
föder den bara en längtan bort? En längtan mot centrum?
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Svensk modell och symbolisk demokratisering
Efter andra världskriget intog Sverige en position som ett av världens rikaste
länder. Bruttonationalprodukten per capita hade under mellankrigsåren ökat
dubbelt så snabbt som västvärldens genomsnitt (Eklund 1992:44). Sverige
var nu ett välfardsland snarare än ett land i fattigdom. I motsats till vad som
hade ägt rum efter första världskrigets slut, fick man i det andra krigsslutets
kölvatten uppleva ett kraftigt ekonomiskt uppsving som bl a följde av inve
steringsmöjligheter i Europa, skapade av återuppbyggnaden efter krigets
förstörelse. I samma veva som Sveriges exportindustri gynnades på detta sätt
släpptes en konsumtionsefterfrågan som dämts upp av kriget lös.
Under femtiotalet fick svenskarna uppleva en rekordsnabb ekonomisk till
växt. BNP per capita ökade under decenniet med 2,8 % per år (a a). Detta
ökade välstånd möjliggjorde en expansion av det svenska samhällets offent
liga sektor, och man kan tala om femtio- och sextiotalen som de stora socia
la programmens tid. Obligatorisk sjukförsäkring infördes 1955, skola och
sjukvård fick ökade anslag och ATP antogs av riksdagen 1959. Dessa pro
jekt var framför allt initierade från socialdemokratiskt håll. Under efterkrigs
tiden kunde man förverkliga planer som man dragit upp redan under 1920och 1930-talen, men inte kunnat genomföra på grund av det andra världskri
gets utbrott (Hadenius, Molin & Wieslander 1991:180). Den ekonomiska
tillväxten var så pass kraftig under denna period att det, trots att i princip allt
det ovannämnda finansierades med skattemedel, farms svängrum för rejäla
reallöneökningar. Med undantag för en kortare osäker period under Korea
kriget (1950 - 1953) karaktäriserades femtiotalet av både full sysselsättning
på arbetsmarknaden och förhållandevis låg inflation. Decenniet kan betrak
tas som en guldålder för vad man brukar tala om som 'den svenska model
len'.
De förändrade villkoren under femtiotalet innebar också att svenskamas liv
förändrades. Nya tjänster, varor och konsumtionsmönster uppstod. Hemmen
fick kylskåp, dammsugare, hushållsmaskiner, elektricitet, varmvatten och
WC. Bilismens genombrott förändrade kommunikationsmönster, boende och
semestervanor. Radio, och så småningom TV, gjorde entré i hemmen samti
digt som vardagen förnyades av "(n)ylonstrumpor, charterresor och IKEA"
(Eklund 1992:44). Aldrig tidigare i Sveriges historia hade man sett maken
till en så snabb förändring av det materiella livet. Många av de produkter
som tidigare enbart varit förunnade ett välbärgat fåtal blev nu tillgängliga
för den stora massan.
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Utvecklingstendenser av detta slag har diskuterats av den amerikanske
konsumtionssociologen Stuart Ewen (1988) som menar att stil, i ett samhälle
där produkter av olika slag gjorts tillgängliga for så gott som alla,
genomsyrar alla delar av samhället och är grundläggande för hur människor
konceptualiserar och beter sig i den värld som de lever i. Ewen visar på hur
människorna i dagens samhälle blivit allt mer inriktade på, och upptagna av,
stil. Den 'symboliska demokratisering' som följde ur efterkrigsårens
ekonomiska uppsving innebar större möjligheter för individer att fantisera
omkring samt leva ut sina liv.30 Ewen menar att det är i stilen som
människors längtan efter ett bättre liv kommer till materiellt uttryck. Stilen
tillhandahåller möjligheter till förändring, och till att slippa undan den grå
vardagen och i stället leva i en utopi. Han anser emellertid inte att
möjligheten att leva i denna tillvaro där status och makt tillfaller alla är
oproblematisk. Tvärtom menar han att den symboliska demokratiseringen är
en process som äger rum enbart på ytan, utan att påverka den reella
fördelningen av status i samhället. Symbolisk demokratisering kan med
andra ord betraktas som något som snarare döljer än upplöser makt
relationer.
Kopplat till ungdomar i det perifera Norrbotten på femtiotalet får ovanstå
ende resonemang intressanta implikationer. Ewens teori innebär att symbo
lisk demokratisering invaggar en stor andel av konsumenterna i ett slags
falskt medvetande. Detta kan ge dem en känsla av att de deltar i det sociala
livet på samma villkor som andra trots att de inte gör det. Skillnaderna mel
lan grupper och individer med högre och lägre status, med mer eller mindre
makt, döljs på så vis. Om man för ett ögonblick kompletterar maktperspekti
vet med ett centrum/periferi-perspektiv, ser man att välfärd tillsammans med
ökad konsumtion och symbolisk demokratisering också skulle kunna invag
ga individer i en perifer miljö i ett liknande falskt medvetande. Att man i
periferin konsumerar samma varor och tjänster som man gör i centrum kan
således skapa en symbolisk illusion av att inga skillnader mellan centrum
och periferi föreligger. Om det, som Ewen säger, är så att konsumtion ('stil')
är en avgörande referenspunkt i individens sätt att förstå sin omvärld, att den
genomsyrar hela samhället och är bestämmande för människors handlande,
blir risken för att en sådan illusion ska uppstå förhållandevis stor som följd
av välfärdens insteg i periferin.

30

Med symbolisk demokratisering menar Ewen (1988) processen i vilken industrialisering,
välstånd och massproduktion leder till att den stora massan i samhället får tillgäng till
symboler som tidigare bara varit tillgängliga for samhällets elit.
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De ekonomiska, politiska och sociala förändringarna fick särskilt uppenbara
följder för efterkrigstidens och femtiotalets ungdomsgeneration. Ungdomsforskaren Erling Bjurström beskriver i boken Generationsupproret (1980)
hur femtiotalet innebar genombrottet för
det man kan kalla för
tonårsmarknaden. Detta genombrott, vilket kan ses som ett mycket konkret
uttryck för den markanta förändringen av det materiella livet som beskrivits
ovan, är enligt Bjurström en av två historiska förändringar som inneburit att
olika ungdomskulturer och ungdomsrörelser tagit form från femtiotalet och
framåt. Den andra av de två förändringarna är övergången från bonde- till
industrisamhälle. I likhet med Bjurström beskriver journalisten och
författaren Ludvig Rasmusson hur femtiotalets ungdomar, som växte upp
under efterkrigstidens högkonjunktur och för
vilka den moderna
tonårskulturen skapades, utgjorde ett nytt och särpräglat socialt fenomen
(Rasmusson 1983; 1985).
Amerikaniserad masskultur och expanderande tonårsmarknad
Under femtiotalet ökade alltså ungdomens köpkraft och en tonårsmarknad
böljade expandera. Detta innebar möjligheter för unga att markera nya
"grupprofiler" (Bjurström 1980:53). De nya ungdomsgrupper som uppkom
under femtiotalet var influerade av de identifikationsobjekt som medie
kulturen, främst populärmusik och filmer, tillhandahöll.31 De så kallade
raggarna, skinnknuttarna och spättorna hämtade exempelvis sina stilmässiga
förebilder från
amerikansk film. Femtiotalets nya ungdomsgrupper
kopplades inte sällan samman med våldsbrott och kriminalitet i och med att
ungdomskravaller blev allt vanligare i Europa. Dessa incidenter sattes ofta i
samband med den nya rockmusik som introducerats av artister som Bill
Haley och Elvis Presley.
Under detta decennium ledde alltså den ökade köpkraften hos tonåringarna
parallellt med tonårsmarknadens framväxt, tillsammans med det industriella
produktionssättets tendens att förlänga ungdomsperioden, till uppkomsten av
en ny 'ungdomskultur'.32 Denna ungdomskultur hade främst sitt ursprung i

31

Bjurström (1980) talar bl a om Teddy Boys (England), Blouson Noir (Frankrike),
Halbstarken (Tyskland), Rebellious Youth (USA) och skinnknuttar och raggare (Sverige).

32 Man kan visserligen hävda att faktumet att åldern för slutförandet av skolgången, och
därmed åldern för inträdet i arbetslivet, har höjts inte behöver betyda att ungdomsperioden
förlängts. Detta gör Hörnqvist (1994:122ff). Han menar att man också måste ta med i
beräkningarna att ungdomar flyttar hemifrån och bildar familj i allt lägre åldrar. Detta
komplicerar bilden något. Vad man dock kan säga är att ungdomstiden förlängts om man
betraktar den utifrån ett perspektiv som uppfattar utbildning och självförsöijning som centrala
för individens vuxenblivande. Det är emellertid viktigt att ha klart för sig vilka kriterier man i
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USA, förmedlades av massmedia och fick ett enormt genomslag bland annat
beroende på att ungdomen på femtiotalet var en förhållandevis stor grupp i
samhället.
I det aktuella forskningsprojektet tänker vi oss att analysen av mediematerial
från åren 1953 - 1955 rör ungdomar födda omkring 1940. Den generation
som var tonåringar under femtiotalet är alltså fyrtiotalisterna. Just under
fyrtiotalet föddes ovanligt många barn både i Sverige och i västvärlden som
helhet (se t ex Rasmusson 1983:25ff). Detta fick sociala följder: En
kommersiell sektor med barnmat, barnkläder och liknande böljade växa. I
och med att barnen var så många tog de förhållandevis stor plats i samhället.
Bamboksutgivningen ökade som ett led i detta kraftigt under fyrtiotalet, med
debutanter som Astrid Lindgren, Tove Jansson och Lennart Hellsing (Ras
musson 1983:71). Det var också på femtiotalet, när fyrtiotalistkullarna kom
upp i tonåren, som man böljade tala mer och mer om 'tonåringar'. När det
gällde tonårsmode och tonårsmarknad fungerade USA som inspirationskälla
för hela västvärlden. Anledningen till detta var förstås främst den massme
diala utvecklingen. Under hela 1900-talet har inget land kommit i närheten
av USA:s filmexport (Giddens 1994:207), och en stor del — under femtiota
let en överlägset dominerande del - av populärmusikutbudet har också det
varit amerikanskt. Rasmusson (1983) anser dock att tonåren i Europa och
Sverige aldrig blev fullt så 'barnsligt präglade' som i USA. Trots detta var
tonårskulturen, även i Sverige, i mångt och mycket en motsats till exempel
vis skolan. Den var:
/ ... / antiauktoritär, glad, inriktad på snabba nöjen, ofta rent nonsensartade, erotisk, isolerad från de vuxna (a a:74).
I stor utsträckning spreds de nya tonårstrenderna på femtiotalet genom fil
mer. Televisionens introducerande i USA innebar nämligen att det främst
var ungdomarna som fortsatte att gå på bio. Följaktligen böljade man göra
särskilda tonårsfilmer - filmer som handlade om bråkiga tonåringar.33
Allt amerikanskt var nästan magiskt i Sverige på femtiotalet. Engelska blev
första språk i realskolorna i stället för tyska, militärens uniformer fick
allierat snitt i stället för tyskt och Kalle Anka gavs ut på svenska. CocaColan som länge varit förbjuden av medicinska skäl i Sverige släpptes

ett givet sammanhang betraktar som viktiga för att bestämma om en individ är vuxen, jfr t ex
Mitterauer (1992:35ff).
33 Exempel på sådana filmer är The Wild Ones (1953, Sv: Vild ungdom), The Blackboard
Jungle (1955, Sv: Vänd dem inte ryggen) och Rebel Without a Cause (1955, Sv: Ung rebell).
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också, som ett slags slutgiltigt uttryck för det amerikanska inflytandet över
tonårskulturen, fri på femtiotalet. Rasmusson (1985:12) skriver tillspetsat:
På femtiotalet, när Sverige höll på att bli modernt och vi därför inte längre
till frukost åt gröt, som lade sig som en tung ohälsosam klump i magen
utan i stället satsade på corn flakes, precis som alla friska moderna
amerikaner satt små svenska fyrtiotalistbarn vid köksbordet och stavade
sig fram på det amerikanska flingpaketet. Där stod det att det skulle låta
"snap crackle and pop" när mjölken blandades med flingorna !...!Men
det gjorde det aldrig, inte i Sverige. Kanske var det något fel på den
svenska mjölken. Men i Amerika lät det säkert så, där kunde vad som
helst hända.

Periferin i centrum
Bjurström menar att det fanns en klassmässig skillnad när det gällde olika
ungdomars sätt att hantera amerikaniseringen (1994:24). Han hävdar att de
mest typiska arbetarungdomarna ('raggarna') såväl som ungdomar hemma
hörande i de grupper som tog form i medelklass- och läroverksmiljöer ('dixies') visade upp ett ambivalent förhållningssätt till denna utveckling. Medan
de å ena sidan tog till sig vissa sidor av amerikaniseringen, slog de å den
andra sidan vakt om vissa traditionella förhållningssätt som hotades av den:
(R)aggarnas val av amerikanska krombilar [kan] tolkas som ett symboliskt
bejakande av många av de löften som det stigande välståndet, den ökade
konsumtionsförmågan och de nya konsumtionsvarorna förde med sig un
der decenniet. Samtidigt kan deras sätt att stilisera och på många sätt
överdriva ett traditionellt mansideal tolkas som ett symboliskt förnekande
av att de dominerande könsrollsmönstren böljade ifrågasättas och till viss
del också luckras upp under 1950-talet (a a).34

Den uppluckring som det talas om bejakades däremot av den androgyna och
mjuka stil som 'dixies' lade sig till med. Dessa ungdomars intresse för 1920talets traditionella jazzmusik kan däremot uppfattas som ett motstånd mot
den nya populärkulturens expansion. Intressant för den följande medie
analysen rörande ungdom i den norrbottniska periferin på femtiotalet är
frågan huruvida dessa ungdomar bejakade respektive förkastade delar av den
nya masskulturen. Enbart utifrån en medieanalys kan man inte med säkerhet
uttala sig om i vilken grad ett bejakande eller förkastande ägde rum. Men en
bedömning av i vilken mån de massmedierade presentationerna av de
34

Ett resonemang omkring glesbygdsungdomars sätt att bejaka respektive förkasta
utvecklingstendenser på könsrollernas område i dagens samhälle förs av Waara (1996a:130ff).
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utländska populärkulturella förlagorna erbjöd möjligheter för ungdomarna
att förhålla sig kritiskt till dessa, samt ett studium av rapporteringen om
dessa ungdomar i skiftande kulturella sammanhang, kan förhoppningsvis
bringa klarhet i delar av problematiken.
Ett gemensamt karaktärsdrag hos många av femtiotalets sociala förändringar
är deras tendens att reducera känslan av avstånd mellan olika delar av
samhället och världen. Detta åstadkoms dels på ett mer konkret vis genom
tillkomsten av förbättrade kommunikationer mellan centrala och perifera
regioner, men också på ett mer abstrakt sätt genom olika massmediers ökade
inflytande. Man kan tala om en intensifiering av den globaliseringsprocess
som, enligt den amerikanske sociologen Roland Robertson, tagit sin böljan
under det föregående halvseklet.
/... / the processes of globalization - the processes which by now have led
to the world becoming a 'single place,' a 'singular system,' a 'world soci
ety,' a 'global ecumene,' or whatever — were set in high motion, reached
their cruciai phase of take-off, during the period lasting from about 1880
through the first quarter of the twentieth Century (1990:50).
Kommunikationerna i Sverige, och i världen, förbättrades avsevärt under
efterkrigstiden (Lewan 1992:148ff). Personbilens genombrott ökade exem
pelvis människors rörlighet betydligt. Resor mellan arbete och hem, helgut
flykter och semesterresor revolutionerades totalt. Området inom vilket man
kunde byta arbete utan att flytta utvidgades starkt. Begreppen 'nära' och
'långt borta' fick i viss mån nya innebörder, och de sociala kontakterna fick
nya dimensioner. Tillväxten inom trafikflyget var också kraftig under fem
tiotalet, samtidigt som post- och telekommunikationer i och med utveckling
en av ny teknik och nya transportmedel fungerade betydligt bättre på
femtiotalet än vad de hade gjort ett par decennier tidigare. Alla dessa
förändringar kan antas ha bidragit i större eller mindre utsträckning till att
öka Norrbottens och Tornedalens kontakter med omvärlden. Även
ljudradions s k guldålder under åren 1945 - 1955, och televisionens
introducerande från 1954 och framåt, innebar en reducerad 'isolering'.
Under femtiotalet kunde ibland de nya underhållningsprogrammen (t ex
Lennart Hylands "Karusellen") ha lyssnarsiffror i klass med nyhets
sändningarna under andra världskriget (Weibull 1992:156f). Olof Hederyd
(1992:321) skriver angående de förbättrade kommunikationernas betydelse
för Tornedalen:
Bussen och bilen gav en helt ny trafiksituation, telefonen böljade bli ett
obligatorium i vaije hem och radion blev en allt viktigare informa
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tionskälla. Sverige och världen hade på några få år blivit åtskilligt rundare
och mindre. Den nya tiden hade verkligen nått också dessa avlägsna
bygder. Detta har haft sin betydelse inte enbart ekonomiskt och socialt
utan också kulturellt och språkligt.
Peter Waara betonar i linje med detta hur lokalt och globalt har kommit att
samspela alltmer i processerna för ungdomars vuxenblivande (1996a:27ff).
Den bild av sin omvärld som unga har verkar idag bestämmas mindre
entydigt av lokala sätt att vara och tänka. De utökade och rörliga nätverken
för social samverkan samt massmedias utveckling tenderar att ge den yngre
generationen ett perspektiv på sin verklighet som går långt utöver det lokala.
Michael Mitterauer (1992:235) skriver:
Among the general trends which can be observed in the historical development of youth groups, that which has brought about the most farreaching changes has been deregionalization. Territorial groups have lost
importance, wider geographical contexts have increasingly become part of
the picture. Social relationships are possible which extend far beyond the
primary unit of the youth group.
Det är under efterkrigsåren, och under femtiotalet, som de sociala
förutsättningar som leder fram till detta förhållande utvecklas. Framväxten
av, i stor utstäckning massmediala, fenomen som den amerikaniserade
tonårsmarknaden sätter även regioner som Tornedalen i centrum för
utvecklingen. Perifera livsvillkor kommer att påverkas av globala
värderingar, ideal och förhållanden. Här blir motsättningarna mellan
traditionellt och modernt, mellan centrum och periferi, tydliga. En
avgörande problematik synliggörs: I det moderna samhället kan det per
definition sägas vara omöjligt att leva som 'ungdom' i glesbygd och periferi.
Samhällets bild av ungdomlighet och ungdomliga beteenden är starkt
förknippad med åtminstone stadsmiljöer, gärna dessutom storstadsmiljöer. I
en intervjustudie har man funnit att utifrån många Tornedalsungdomars
perspektiv
/ ... / fick storstaden ett symboliskt värde, där fanns allt det som
lokalsamhället i Tomedalen saknade (Waara 1996a:69).
I sammanhanget aktualiseras också Tornedalens språkfråga. Man kan tala i
termer av en kolonisation av Norrland i relation till samhällets moderni
sering. I denna strävade den svenska staten efter att både kulturellt och
socialt säkerställa Tornedalen och styra dess utveckling mot en nord - sydlig
snarare än öst - västlig orientering (Waara 1996b:2). Här kan den
massmedierade och kommersialiserade ungdomskulturens framväxt under
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femtiotalet tillskrivas en roll. Hederyd (1992:321) understryker massmedias
betydelse i denna kolonisationsprocess när han skriver att
Man behöver verkligen inte använda maktspråk för att få ungdomar att
sitta framför TV:n eller lyssna på popmusik. Det är helt nya
kulturyttringar och kulturformer som förändrat världen inte bara på den
svenska utan också på den finska sidan av Tome älvdal.
När Anthony Giddens (1994:178ff) säger att globaliseringen av sociala
relationer alltid har varit kopplad till skillnader mellan olika länder och
världsdelar, exemplifierar han detta med hjälp av förhållandet mellan I- och
U-länder. Som jag ser det är det fullt möjligt att tillämpa samma resonemang
i anslutning till relationen mellan perifera regioner som Norrbotten/Tome
dalen och kulturella centra som, i fallet med tonårskulturen, USA. Lika väl
som det uppstår problem om verkligheten för en algerier ska definieras av
människor i en helt annan situation i Paris, så uppstår det också problem om
verkligheten för en tonåring i Pajala ska definieras på den amerikanska
västkusten.
Den 5 januari 1954 finner man i vanlig ordning bioannonser i NK. På SAGA i
Luleå visar man "Flickor i storstads-djungeln". Det som utlovas är ett
"(s)tarkt drama om storstadens rotlösa ungdom", och som extra
programpunkt annonseras "neger-show". Ungefar en vecka senare har man
bytt film på biografen. Den 11 januari bjuder man in publiken att titta på
"Kvinnor på glid" - ännu ett starkt drama om "unga kvinnor på farliga vägar
i storstadsdjungeln!". Ett år tidigare, i januari 1953, visade SAGA "Vilse i
London" medan RÖDA KVARN erbjöd "Storstadsmarodörer". Här uppstår
således intressanta möten mellan den perifera miljön i Norrbotten och
storstadsmiljön.
På det kulturella planet måste vi analysera hur innebörden av den lokala
kulturen överensstämmer eller motsägs av en övergripande "ungdomlig"
kulturform / ... / Det finns en tendens i medier och andra sammanhang att
framställa livet på små orter som konserverande och outvecklat med små
möjligheter till att leva ett bra liv. Det motsatta gäller på större orter där
dynamik, utbud och möjligheten till den alldeles egna och individuella
livsstilen eller projektet finns. Det förefaller som om den kulturella bilden
för hur man bör leva baseras på ett "storstadsperspektiv" (Jacobsson &
Waara 1991:50).
Vi har i kapitel 5 konstaterat att den dominerande bilden av ungdomlighet i
samhället är starkt knuten till urbana miljöer. Det är under femtiotalet som
denna bild börjar vinna mark i den svenska glesbygden.
99

En mr tid

Sabor kallas den modernaste och mångsidigaste robotmänniska som för
närvarande existerar. Han kan gå och vända sig, höja och böja armarna,
höja, sänka och vrida huvudet, blinka med ögonen, tala, höra och svara på
alla frågor på olika språk, uppge rätt tid, röka cigaretter och tända andras
samt trolla. Från land till land har Sabor tågat fram i segertåg på sina
kraftiga ben, och överallt har han gjort sensation. Sabor kommer att bli ett
av inslagen i Norrbottens-Mässan i Luleå den 7-15 augusti (NK, 28 juli
1954).
Liksom osten förvaras under glaskupa kommer människan år 2,000 att ha
sin varelse under plastkupor för att hennes ömtåligare lekamen skall fa
den rätta luftblandningen. För uppvärmningen av bostäderna anlitas
kosmiska strålar (NK återger en prisbelönt förutsägelse om livet år 2000,
19 januari 1955).
När man närmar sig femtiotalets lokala dagstidningar i Norrbotten, finner
man tidigt att det offentliga samtalet präglas av en medvetenhet om att man
befinner sig i en tid under vilken samhället är under kraftig förändring. Även
om man skalar bort hyllningar av robotmänniskor och framtidsprofetior av
sciencefictionkaraktär, är det uppenbart att en utbredd uppfattning var att
femtiotalet på många sätt var en ny tid. Citaten nedan är exempel på hur man
med lägesbeskrivningens processinriktade språk kunde beskriva situationen.
Utvecklingen kan gå olika snabbt under olika tider. Just nu är vi inne i en
period som kännetecknas av hastiga och omfattande förändringar. Detta
medför att gammalt och nytt ibland ställs emot vartannat i alltför
tillspetsad form (NK, 23 januari 1953).
Man talar också om
/... / den berättigade oron för att samhällets hastiga omdaning skall leda
till att många och viktiga ting och händelser i det förflutna faller i en
glömska som är definitiv (NSD, 22 januari 1953).
De två ovanstående citaten kan ses som uttryck för en samhällsbevarande
hållning, vars anhängare tycks ha betraktat framväxten av en ny och
amerikaniserad ungdomskultur med fasa. Den dominerande hållningen i
femtiotalets mediediskurs angående detta verkar dock ha varit mer positiv
till förändringarna. NSD beskrev i en artikel femtiotalet som karaktäriserat
av

100

/ ... / en kulturoptimism som man får gå tillbaka till 1890-talets
nationalromantik för att finna en motsvarighet till. Vid mitten av 50-talet
är detta kanske det drag man främst vill understryka /... / Livsstilen kring
50-talets mitt hör också till kulturbilden. Det är ett sociologiskt problem
som går djupt in i samhällsstrukturen /... / Vi lever i en övergångstid, där
mycket flyter, men frågan är om vi någonsin haft en friskare och sundare
ungdom än nu. Den är frimodig och öppen på det sätt som var en
omöjlighet för 50 år sedan, ja bara 25 år tillbaka (NSD, 5 januari 1955).
Även i NK förs liknande resonemang:
/... / det finns risk för att den generation, som kommit en smula till åren,
övervärderar de mossbelupna minnena, vilket vore en nackdel för de
många aktuella problem, som rör både nutid och framtid, därför att de
direkt angår ungdomen (NK, 11 januari 1954).
I korthet kan man säga att trettiotalets positiva sätt att presentera ungdom på
finns kvar i diskursen. Men istället för att lyfta fram ungdomars handlings
kraft, glädje och energi genom att synliggöra dem som engagerade i
kyrkliga, politiska och folkrörelsesammanhang, visar man på deras positiva
egenart i presentationer av den nya tonårskulturen. Detta förhållningssätt
hänger samman med den nya synen på ungdomen, 'den fria uppfostran'.

Bi|N»s»sab|ekt
Föräldrar som lutar åt en mera lättsam uppfostran, som låter sig nöja med
litet oberäkneligt uppförande så länge barnets inställning är vänlig eller
som inte råkar vara speciellt stränga — t.ex. när det gäller punkdighet eller
prydlighet - kan också uppfostra barn som blir hänsynsfulla och
samarbetsvilliga så länge föräldrarna inte drar sig för att vara bestämda
när det gäller saker som de anser vaia viktiga (Spöck 1959:35f).
Dr Benjamin Spöck (citatet) var en av pionjärerna i introducerandet av den
nya, mindre auktoritära, synen på uppfostran. I det studerade medie
materialet återfinner man också en rad artiklar i vilka det antyds att man i
samhället värderar ungdomligt inflytande högt. Man skriver att "(u)ngdomen
bör få större inflytande [i det politiska livet]" (NSD, 30 juli 1953). I Kiruna
beslöt man att tillsätta "en kommunal ungdomsnämnd" som man menade
"skulle få stor betydelse för ungdomsvården i samhället" (NSD 19 och 30
januari 1954).
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Textexempel: Den fria uppfostran
Utdraget som följer nedan utgör ett typexempel på de idéströmningar som
innebar att ungdomen skulle få bestämma mer.
MISSRIKTAD FÖRÄLDRAAMBITION SNEDVRIDER YRKESVALET. - Vi har

fått slita i våra dagar, men du ska gå i skola och sedan få ett fint yrke. Du
måste förstå att vi inte önskar högre än att du fortsätter... Liknande prov
på missriktad föräldraambition utestänger många unga med utpräglad
praktisk läggning att få utveckla sina anlag /... / Ungdomen bör själv välja
/... / Låt förnuftet tala /... / Förnuft är: barnen ska välja sina yrken själva.
Yrkesval är uteslutande en sak som de själva skall ta ställning till.
Uppfattningen att exempelvis en kontorist är ett finare yrke än
bilmekaniker är bara nonsens /... / Föräldrar som söker tvinga barnen på
någon bana är oförsvarliga (NSD, 9 januari 1953).
I samstämmighet med dessa tankar förekommer i NSD under femtiotalet en
artikelserie med titeln "Vad skall jag bli?". I denna presenteras olika yrken,
vilka krav som är förknippade med dessa, framtidsutsikter och så vidare.
Syftet med serien var uppenbarligen att ge ungdomarna möjligheter att
själva välja yrkesbana. Man kan beskriva språket i citatet ovan som bestämt.
Man använder sig av starka uttryck som 'utestänger', 'missriktad', 'förnuft',
'nonsens' och 'oförsvarliga'. Jargongen antyder att inget tvivel råder om att
ungdomen ska bestämma över sig själv, och lämnar inget utrymme för
protester. Texten är debatterande, bedömer läget och är - med Ekecrantz och
Olssons terminologi — av utspelstyp. I diskursen hittar man emellertid också
en rad inlägg som nyanserar den ensidigt positiva, betoningen av den nya
synen på fostran som fri.
Många blir förvirrade av talet om fri uppfostran / ... / Alltför många
villrådiga föräldrar har inför allt detta tal om "fri uppfostran" frånsvurit
sig även den självklara föräldraauktoriteten (NK, 15 juli 1954).
MODERN UPPFOSTRAN EN UTVECKLINGSHJÄLP. / ... / Det är en total

missuppfattning att den moderna uppfostran innebär en sorts låt-gåmentalitet. Många föräldrar har tyvärr fattat den så, att de ska vara
slapphänla och eftergivna. Visserligen är inte den moderna uppfostran
byggd på fruktan som den gamla hårda fostran utan på hjälp till rätt
utveckling, men föräldrarna få inte slappna varken i intresse eller ledning
(NSD, 24 januari 1953).
I utdraget nedan manifesteras hur den 'fria uppfostran' kan betraktas som
bärande på en dubbelhet. Den har vissa nackdelar i och med att den inte
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garanterar förälderns rätt, men vissa fördelar på grund av att den - realiserad
på rätt sätt - i slutänden ger 'bättre' resultat.
Att det numera är mycket svårare att uppfostra barnen än det var förr, då
släktled efter släktled uppfostrades på samma sätt, måste vi nog hålla med
om - och detta trots att det vimlar av barnpsykologer och -pedagoger som
inte i alla stycken är överens. Förr var uppfostran auktoritet och den vuxne
hade alltid rätt. Nu är det krångligare: vi kan inte låta bli att planera,
samtidigt som vi måste erkänna att även ungarna, som korsar våra
beräkningar, har rättmätiga krav och impulser, som samhällsvarelser,
gårtana de nu är. Därför är det inte lätt att uppfostra bam efter
demokratiska principer. Men möjligheterna är numera större att uppfostra
barnen till friska, lyckliga och samarbetsvilliga människor. Vi har
omvärderat disciplinfrågorna och vi vet mycket mer om barnasinnet än
förr. Men även om disciplinfrågorna har reviderats, så innebär detta inte
att uppfostran bör vara "fri" i alltför extrem riktning. Barnen bör
fortfarande inte få göra vad de vill (NSD, 18 januari 1955).
Denna hållning är alltså mer ambivalent än den helt och hållet positiva. Man
talar om hur det i relation till de nya normerna för uppfostran blir 'svårare'
och 'krångligare' att uppfostra bamen, samtidigt som 'möjligheterna' för
positiva följder har ökat. Bilden av femtiotalets uppfostransdiskurs
kompliceras ytterligare av att det här finns en tredje urskiljbar riktning.
Detta är den som — i aggressiva utspel — avfärdar 'fri uppfostran' som något
entydigt negativt.
För 40 år sedan var det hårda tag ibland. Men det kanske också behövdes
lite friskare tag /... / De hårda tagen gav i varje fall resultat (NK, 5 juli
1955).
I en artikel i NK beskyller man de nya idéerna om uppfostran för
"alkoholismen, trafikolyckorna, Sexualmorden, dynamitinbrott o.s.v." och
skriver vidare att "(d)et ligger en fara i att ersätta uppfostran med
upplysning, en fara som närmast hotar ungdomen, men för vilken de äldre
bär ansvaret" (NK, 31 juli 1953). Den övervägande andelen av artiklar om
uppfostran utgörs dock av sådana av den förstnämnda, entydigt positiva,
typen. Det verkar som om man har böljat betrakta ungdomen som något som
ska få utvecklas i fred, och som ska få forma samhället snarare än formas av
det.
Sveriges Scoutförbunds Midnattssolläger i Abisko har blivit en sensation i
många avseenden. Det kanske mest sensationella är dock föräldrarnas
strålande insatser. De arbetar och knogar för att deras pojkar skall slippa
sådana tidsödande arbeten som t.ex. matlagning / ... / Men säger G.
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Andersson fi. Mora, vi jobbar gärna for att våra pojkar skall få uppleva
detta läger (NK, 29 juli 1955).
Föräldragenerationen ställer upp, och man konstaterar att ungdomarna måste
få det de behöver, dvs nöjen.
SAMLINGSLOKAL AV NÖDEN FÖR PALOHUORNASUNGDOMEN. /... / Som

det är nu avfolkas byn på ungdom vaije helg. De reser ut, for nöjen måste
ungdomen ha (NSD, 20 januari 1953).
Människan lever inte allenast av bröd, detta är förvisso en sanning som
står sig / ... / Jag har ofta resonerat med unga grabbar, som haft ett
någorlunda lätt och behagligt arbete, med en inkomst som legat på en
relativt hög nivå och har funnit att trots detta så har de beklagat sig.
Avsaknaden av moderna samlingslokaler och idrottshallar, med allt vad
detta har möjligheter att bjuda på skapar ofta en tristess (NSD, 8 januari
1954).
Man kan inte bara se hur föräldrarna anpassar sig till ungdomens behov,
eller hur frågan om samlingslokaler för unga reses - även samhälleliga
reformer verkar debatteras i linje med den nya riktningen.
Kvällsvanoma i hemmen är betydligt senare nu än de var t.ex. för 30 - 40
år sedan / ... / En både nyttig och vettig reform som de sakkunniga
förordar är att de två sista timmania under skoldagen avkortas till 40minuterslektioner. Varje lärare kan iaktta hur tröttheten och därmed oron
och ouppmärksamheten hos eleverna avsevärt ökar under dessa timmar
(NK, 18 juli 1953).
Artiklar som de ur vilka de ovanstående citaten hämtats har ett smått
deterministiskt uttryckssätt. Man talar om nöjen som något som ungdomen
'måste' ha, och om 'sanningar som står sig'. I ett kausalt resonemang säger
man att kvällsvanorna 'är' senare nu än förr, detta framtvingar reformer.
Artiklarna antar ofta karaktären av lägesbeskrivningar - eller med
Thompsons ord: naturaliseringar - med kausala resonemang. En tydlig
förändring som man kan se, i jämförelse med det tidigare analyserade
trettiotalsmaterialet, är med andra ord en förskjutning i diskursen från
presentationer av ungdomar som (om än agerande inom fastslagna gränser)
objekt för samhället mot bilder av dem som subjekt.

Trairstaritiraa i Narrtittea - häriii

farlig

Mötet mellan de internationella populär- och ungdomskulturella ström
ningarna och de lokala kulturmönstren i det perifera Norrbotten är ett
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intressant studieområde. Belysande för detta är etnologen Orvar Löfgrens
beskrivning av hur konsumtionen användes som en väg in i 'framtidslandet'.
Han skriver att när femtiotalet kom inleddes
/ ... / en period i bjärt kontrast till 30-talets arbetslöshet och 40-talets
spartanska krigshushållning. Det fanns en uppdämd längtan efter /... / ting
/ ... / Med ökat köputrymme och minskad arbetstid skapades helt nya
möjligheter att iscensätta sitt liv, sin person och sitt hem med hjälp av
vamsamhällets utbud / ... / Det vi möter i efterkrigstidens Sverige är ett
vardagslivets esteticering (Löfgren 1993:58ff).

Denna utveckling blev särskilt märkbar för ungdomens del. Det var på
femtiotalet uppenbart att de traditionella ungdomssammanhangen tappade i
attraktionskraft.35 Från kyrkligt håll sade man att:
"Moderna människor", det är inte människor i senaste hattmode eller
bilmodell / ... / Den moderna människan är till sitt innersta väsen
densamma som människan alltid varit, men de senaste århundradena har
vävt in henne i en mäktig och tvingande miljö som i smått och stort
påverkat och förvandlat icke blott den yttre levnaden utan som även
ofrånkomligt präglar, resp. stryper eller dirigerar tanke- och
föreställningsvärld, en miljö som skapar eller slopar tro och dogmer,
avsätter gamla gudar och upphöjer nya (Kyrkoherde, Råneå, citerad i NK,
30 januari 1953).

Kyrkoherden i Råneå ställde frågan: 'Är kyrkans lära något för moderna
människor?' i en föreläsning i januari 1953. Detta illustrerar följderna av
konsumtionskulturens insteg för kyrkan, föreningarna och folkrörelserna.
Det är uppenbart att de tankar och ideal som verksamheter på dessa arenor
bygger på, förlorade mark när ungdomen fascinerades av den nya kultur som
tog form speciellt för dem.
I mediematerialet från femtiotalet finner man visserligen, på samma sätt som
i trettiotalsmaterialet, rapporter från kyrkliga högtider, folkrörelseaktiviteter
och politiska möten. Dessa artiklar tar dock betydligt mindre utrymme i
anspråk än på trettiotalet, och artiklarna fyller inte samma funktion. Under
den tidigare tidsperioden framträder kyrkans läger, scoutmöten och politiska
ungdomsförbund som ungdomens främsta kontexter. Under den senare
presenteras emellertid tonårskulturen som ungdomens primära sammanhang,
medan kyrkans ungdom, scouter och så vidare - precis som i dagens
samhälle - synliggörs men i egenskap av marginella grupper.
35 Ett

viktigt undantag från detta är idrotten, som avhandlas längre fram.
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Vägen in i detta nya konsumtionssamhälle var dock kantad "med moraliska
pekpinnar, inte minst riktade mot en företeelse kallad amerikanisering"
(Löfgren 1993:62). Man talade om en 'hollywoodisering' av Sverige, och
oroade sig for att den amerikanska populärkulturen med filmer och musik
skulle påverka svenskarnas tankar och känslor på ett negativt sätt. Den nya
tonårskulturen utgjorde dock samtidigt något positivt. USA fungerade både
som kulturfara och, på samma gång, som ett slags föredöme. Löfgren
(a a:63) talar om
/ ... / den nya konsumtionsiverns nationaliserande kraft: folk kunde
drömma om amerikanska kylskåp, en årsprenumeration på Det Bästa, ett
glas iskall Coca-Cola eller ett möte med Bröderna Cartwright, men
slutresultatet var snarare en homogenisering av svenska livsformer.

Något man inte med säkerhet kan veta är huruvida detta uttalande kan
tillämpas på det perifera Norrbotten. Svaret på denna står dock delvis att
finna i dagspressen från den aktuella tidsperioden.
Textexempel: Deep River Boys, Dirty Monster och Coca-Cola
Trettiotalets debatt om det så kallade dansbaneeländet är som bortblåst i
femtiotalets mediediskurs om ungdomen. Ungdomens kultur har förändrats,
nu blåser nya vindar. På Höstmässan i Piteå uppträder "den amerikanska
negerkvintetten Deep River Boys" (NK, 10 juli 1953), i Älvsbyn spelar
"Johnny Campbells black and white ork." (NK, 29 juli 1954) och i
Jokkmokk kan ungdomen dansa till "Populära Dirty Monster" (NSD, 3
januari 1953). Den 1 augusti 1954 väljs "Luleås vackraste röst" i Folkets
Park, den 3 augusti "Piteås vackraste röst" (NK, 31 juli 1954). Den 19
januari 1955 besöker fröken Sverige Folkets hus i Gällivare, man har
mannekänguppvisning och dans till Curth Kimsjö och hans galopperande
flugor. "Alla tonåringar som vill delta i rikstävlingen om 'Årets vocalist
1955' kan anmäla sig" (NK, 19 januari 1955 och NSD, 22 januari 1955).
Den 6 juli 1954 berättar NSD om planerna på att i USA bygga ett
"Disneyland".
Musik och nöjen verkar alltså, av medias presentationer att döma, i stor
utsträckning ha ersatt kyrka och föreningsliv som ungdomens kontext.
Begreppet 'tonåring' introduceras också. Den 16 januari 1954 presenterar
NK "En stilfull teenage-jacka", och i ett modereportage i NSD den 9 juli
1954 talas det om "Sommarens tonåring". 'Tonåringarna' synliggörs som en
distinkt grupp med egna vanor, karaktärsdrag och så vidare.
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TONÅRSBJUDNING. Vid bjudningar for ungdom har det blivit sed i en del
familjer att ungherrskapet själv står för alla förberedelserna t.o.m. maten,
vilket naturligtvis i någon mån lättar arbetsbördan för mor, men som
också får anses som ett led i uppfostran av det unga släktet till att kunna
klara sig på egen hand i olika situationer (NSD, 24 januari 1954).

Det är inte bara tonåringsbegreppet som introduceras i media. Även namn på
mer specifika gruppbildningar förekommer (jfr Bjurström 1980:51ff).
PJATT-MODE HÖJER KLIPPNINGSPRISET. Priset på hårklippning gick upp
i England på onsdagen som en barberarprotest mot det sista s. k. pjattmodet, som föreskriver ett långt, böljande hårsvall hos unga män (NSD, 5
januari 1954).
"Polislarm mot skinnknuttar" (NK, 5 juli 1954).
"Det är en nykter och städad publik som söker sig till Björknäsparken [i
Boden] och de s.k. nobbarbrudarna är få /... / Arrangörerna gör allt för att
publiken skall trivas. Sen ankommer det på individen om han vill släppa
sig lös (NSD, 17 juli 1954).

I stort framställs den nya ungdomskulturen, och ungdomens nöjesvanor, som
något positivt. Det finns en tendens, som omtalats ovan, till att betrakta
ungdomens krav på nöjen med stort allvar. Detta bryter markant mot
trettiotalets debatt om moralens förfall omkring dansbanorna. NSD angriper
den 30 juli 1954 "det borgerliga styret i Lidingö" som infört ett förbud mot
saxofonmusik på dansbanan i nöjesparken Sjövillan. Man skriver att "det
borgerliga styret i Lidingö tycker inte att ungdomens nöjesfråga är så
särskilt viktig, och skulle helst se att nöjesparken stängdes helt och hållet".
Femtiotalet var en era under vilken rekordmånga mopeder såldes (NK, 2
januari 1953), man anordnade "De unga artisternas kväll" (NK, 14 januari
1953), läste ungdomstidningar med "rafflande äventyr, teknik, hobby, jazz
och fräsiga reportage" (NSD, 3 januari 1955), spisade jazz (så småningom
rock) och gick på bio för att se de senaste ungdomsfilmerna. Den
internationella, främst amerikanska, ungdomskulturen hade gjort entré och
alla ville delta i denna nya sköna värld. Ett intressant möte mellan den nya
livsstilen och den norrbottniska miljön manifesteras i de täta och utförliga
rapporter som ges från länets badstränder. När man läser dessa gäller det
verkligen att ha huvudet på skaft om man ska kunna utröna om man läser om
Venice Beach i Los Angeles, om Gültzaudden i Luleå eller om Aldersjön i
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Boden. Den 11 juli 1955 skriver NSD om en "(m)assinvasion på stränderna"
och om en "strålande sommarweekend".
Ett viktigt symboliskt uttryck för introducerandet av den amerikanska
livsstilen och de amerikanska idealen, inte minst på ungdomskulturens
område, i periferin är introduktionen av Coca-Cola i Norrbotten i mitten av
januari 1953.1 NK annonserar man den 21 januari 1953 om "(n)yheten som
hela Sverige törstar efter... Rio Cola. Akta original-cola dryck".
De omdiskuterade cola-dryckerna, motsvarigheten till den amerikanska
Coca-colan, får i mitten av månaden sin premiär i Luleå /... / Rio Cola
kommer drycken att kallas här, men receptet är detsamma som for den
amerikanska Coca-colan (NK, 7 januari 1953).

Men motreaktioner dels mot Coca-Colan i sig - "En krigsförklaring mot
sötsaker och sötade läskedrycker kommer att utfärdas, när bortåt 200
delegater och observatörer från sexton länder på måndag samlas i Oslo till
internationella tandläkarorganisationens årsmöte" (NK, 27 juli 1953) - och
dels mot amerikaniseringen i stort lät inte vänta på sig särskilt länge. I denna
typ av artiklar är utspelets uttrycksform dominerande.
Eftersom USA är i ropet och det amerikanska i alla dess former gäma
väcker anklang i vårt land är det viktigt att vi med kritiskt sinne studerar
dessa amerikanska former av kultur och bildningsarbete, ett studium som
inte alltid utfaller till USA:s förmån. I en diktatur påtvingar man en viss
åsikt genom att endast ge tillfalle till en riktning att göra sig hörd. Men i
en demokrati kan man på samma sätt låta en riktning bli dominerande eller
göras så åtråvärd och aptitlig, att den i själva verket blir lika allenarådande
som någonsin i ett diktaturland. Skillnaden är ofta liten
/... / Numera är det radion och televisionen, biografen och seriemagasinen
som satt sin prägel på underhållningen - och påverkan - av den stora
allmänheten (NK, 13 januari 1954).

Man målar upp ett slags skräckscenario genom att koppla 'det amerikanskas'
inflytande till motsatsparet 'demokrati' och 'diktatur' - en dikotomi vars
klang torde ha varit särskilt stark under denna period med tanke på det andra
världskrigets närhet. Man använder ord och begrepp som 'dominans' och
'påverkan' och påtalar de risker för att 'en riktning' ska bli 'allenarådande'
som föreligger. Som 'diktaturens' verktyg av idag utpekas populärkulturen
och medierna. Ett hot pekas ut (jfr Thompsons 'fragmentarisering') och flera
diskursiva element kopplade Cohens moralpanikteori aktualiseras. I
femtiotalets Sverige var det främst serieläsandet, och i viss mån
filmtittandet, som rynkade föräldragenerationens pannor.
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Textexempel: "Brutal knockout, sadism och tortyr "
Under femtiotalet var tecknade serier ofta förekommande i dagstidningarna,
och olika seriemagasin - främst översättningar av utländska förlagor konsumerades i stor omfattning av barn och ungdom. I anslutning till
seriemagasinen kan man tala om en 'moralisk panik' i Stanley Cohens
(1972) mening. Vid mitten av femtiotalet var oron för våldet i de
verklighetsfrämmande tecknade serierna nämligen förhållandevis utbredd.
SKOLLÄRARNA HYSER ORO ÖVER OSUND BARNLEKTYR. Folkskolans
lärarkår har hos barn och ungdom konstaterat en tilltagande försämring av
läsvanorna som inger de allvarligaste farhågor /... / Förströelseläsningen
har alltmera fått inriktning på serier och magasin. Både från
mentalhygienisk och ekonomisk synpunkt måste man reagera mot det
nuvarande tillståndet. Förflackning och passivitet har blivit en vanlig
företeelse och framstår som ett svårt hinder för skolans undervisning och
fostran (NK, 2 juli 1953).
EN DÅLIG KONSUMTION. / ... / Läsning av detta slag kan inte i något
avseende befordra en ung människas andliga växt Den måste
ovillkorligen verka hämmande på utvecklingen / ... / Den ökade
aggressiviteten bland skolbarnen skylls till en del på den våldsamma
konsumtionen av seriemagasin. Rent psykiska skador anses i vissa fall ha
konstaterats / ... / Det borde vara en självklar sak för
konsumtionsföreningarna att rensa ut de usla seriemagasinen — där de
förekommer - och i stället ta ett krafttag för den goda ungdomslitteraturen
/ ... / Ska dessa ständigt återkommande scener (med skjutning och brutal
knockout, sadism och tortyr, med människor som släpas ned i mörka
källare till hemlighetsfulla fasor) långsamt och ihållande påverka läsarnas
känsloliv? Pågår en långsamt verkande förgiftning. Är det en modem form
av andligt opium? Inom vissa stater i Amerika har man tagit upp
problemet i lagstiftningen (NSD, 15 juli 1953).
SERIELÄSNINGEN VÅLLAR SJUKDOM. Tarzan-Fantomen-läsandet har hos
ungdomen utvecklats till en farsot, som satt spår i form av kontusionssår
efter träväijor, berättar en provinsialläkare i Norrland för
medicinalstyrelsen (NSD, 21 juli 1953).

Massmediernas rapporteringssätt i anslutning till serieläsandet visar tecken
på att man vill slå larm i samhället. Artiklarna representerar det ideologiska
operationssättet 'fragmentarisering' (Thompson 1990), och strategin
'utrensning av det andra5. Man skriver exempelvis att man 'måste reagera
mot det nuvarande tillståndet', och att magasinen måste 'rensas ut'. Serieläsandet utmålas som ett hot mot samhället. När det gäller reaktionens
utgångspunkter finner man exempel på Cohens idealtypiska kategori
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'prophecy of doom'. När man skriver om hur den 'våldsamma konsum
tionen' inger 'de allvarligaste farhågor' och om 'en tilltagande försämring
av läsvanorna', indikerar man att en oro för att det oönskade beteendet
kommer att bli värre och värre föreligger. Exempel på uttrycksformen 'it's
not only this' kan identifieras i det andra av citaten, i vilket serieläsandet
kopplas samman med en ökad aggressivitet bland skolbarnen. De åsikter och
föreställningar som finns om avvikamas natur i debatten, kan beskrivas med
Cohens begrepp 'spurious attribution' och 'hot-blooded youth'. Man
använder vida uttryck som 'barn och ungdom' för att beskriva awikarna.
När det gäller att identifiera teorier om orsakerna till det avvikande
beteendet, finner man att Cohens kategori 'it's like a disease' blir fruktbar.
Serieläsandet beskrivs som en 'farsot' som vållar 'sjukdom', leder till
bristande 'mentalhygien', hämmar 'andlig växt' samt orsakar 'förflackning
och passivitet'. I det andra av de tre utdragen finns också ett exempel på en
teori om 'cabalism'. Man frågar sig om serierna är en 'långsamt verkande
förgiftning' eller 'en modern form av andligt opium', och ger därmed
uttryck för tänkande i konspirationsteoretiska termer.
Under 1954 utgavs boken Barn och serier - "en bok för vaije, förälder,
lärare och alla socialt intresserade" - av Lorentz Larson som ställde
frågorna:
Varför är ungdomsbrottsligheten större än någonsin? Varför far barn så
våldsamt fram? Kan det bero på att de i ofantliga mängder läser äventyrsoch kriminalserier, där de får se hur brott utfores och hur alla uppgörelser
sker med våld, knytnävsslag, strypning, sparkar, revolverskott och
kulsprutekärvar? Varför blir barnen okoncentrerade drömmare som halkar
efter i skrivning och läsning? Kan det bero på seriernas överdimension
erade sensationer och dåliga texter? Läsningen av seriemagasin har genom
sin ofantliga omfattning blivit en social och kulturell faktor (Larson
1954:178).

I sin beskrivning av den 'moraliska paniken' talar Stanley Cohen om hur den
utmärks av sättet på vilket moralens entreprenörer (skolan, präster, politiker,
föräldrar etc) äntrar barrikaderna, pekar ut problemgruppen - 'folkdjävlama'
— för att sedan presentera förslag på hur man ska agera gentemot hotet.
Lorentz Larson måste betraktas som en sådan entreprenör. Hans
framställning36
genomsyras av formuleringar i stil med "de ambitiösa,
noggrant arbetande flickorna" - "de latare och slarvigare pojkarna",
"[serietidningamas klubbar] utbjuder dessutom diverse enfaldigt
36

Larson har genomfört en enkätundersökning och intervjuer med totalt drygt 2 000 barn och
ungdomar, samt intervjuat en del vuxna.
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krimskrams", "Trots att skjuta hör till deras allra vanligaste begrepp, kan de
sällan stava ordet!" (Larson 1954:15,35, 57) och:
När seklet var ungt hade vi en gång Nick Carter-litteraturen. Den försvann
som genom ett trollslag då pressbyrån och andra nekade att distribuera
den. Då fanns det fasta värdenormer och smutslitteraturen avvek för
mycket från dessa. Dessa normer är inte längre levande i vårt samhälle! (a
a:147)

Larson presenterar också en lösning på problemet. Denna är inte att förbjuda
serierna, utan att utnyttja deras stora kraft till något positivt. Seriernas
verkliga uppgift är "att vara en glädjekälla och en uppfostrare" (a a:65).
Debatten var också närvarande i Norrbotten. I linje med Larson skriver
signaturen A.Ö. i NSD den 4 januari 1955 att "(e)tt allmänt förbud mot
serieläsandet är väl varken möjligt eller önskvärt, i stället får man nog tänka
sig att kunna erbjuda ett alternativ till denna läsning". I NK rapporterar man
från den brittiske tidningsutgivaren Marcus Harston Morris' sverigebesök på
vilket han sagt att:
Barn är inte de små snälla änglar man vill att de ska vara - tvärtom! Och
de vill ha äventyr, spänning och farg. Deras fantasi behöver näring och
stimulans i vår mekaniserade tillvaro. Naturligtvis ska inte serierna
innehålla våld för våldets skull och liknande företeelser. Men barn tycker
om att läsa om hjältar som utför bedrifter. Inte ska heller serierna ge en
falsk bild av verkligheten. Jag fördömer helt de dåliga amerikanska
serierna som förfalskar verkligheten (NK, 22 januari 1955).

Det verkar som om en utbredd syn på hur problematiken omkring
seriemagasinen skulle hanteras var att man, snarare än att förbjuda, skulle
försöka göra 'bra' serier. I NSD den 10 januari 1955 återfinns nedanstående
annons.
Falken - en riktig tidning för pojkar /... / Öppet brev till föräldrar som har
barn i serieåldern. Falken är en pojktidning av en för vårt land helt ny typ.
Den är Nordisk Rotogravyrs inlägg i den nu aktuella debatten om
serietidningarna. Falken är redigerad efter den engelska ungdoms
tidningen Eagles förebild. Eagle har på några få år tack vare sin riktiga
och förebildliga uppläggning vunnit en exempellös framgång. Falkens
syfte är
• att med konstnärligt tecknade och förstklassigt tryckta serier i färg ge
ungdomarna den spänning, som deras kynne kräver.
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• att samtidigt utnyttja serietekniken för att påverka de unga i positiv
riktning.
• att dessutom med serieteknikens hjälp vidga läsarnas kunskapsområde.
• att med spännande berättelser stimulera intresset för riktig läsning vid
sidan av serierna.
• att i redaktionell form behandla olika ämnen som pojkar är intresserade
av - sport, djur, teknik etc.
• att med utgångspunkt från serier som ungdomen accepterar skapa en
riktig ungdomstidning - som även föräldrar, lärare och psykologer kan
acceptera!

Det bör i detta sammanhang slutligen nämnas, att även de amerikanska
filmernas eventuella påverkan diskuterades i femtiotalets medier, och en oro
för huruvida ungdomen besatt någon förmåga till kritisk granskning förelåg.
UNDERVISNING OM FILM FÖRESLÄS SKE I SKOLORNA. Som ett led i
strävandena att höja publiksmaken och öka ungdomens förmåga till kritisk
värdering av filmernas innehåll och form föreslår Svenska Filmsamfundet
i skrivelse till skolöverstyrelsen att skolan i ökad utsträckning bör
orientera eleverna om film (NK, 11 januari 1954).

Även här finns uttryckssätt i linje med Thompsons 'utrensning av det andra'
och Cohens beskrivning av s k moraliska paniker. Den 'moraliska paniken'
omkring serieläsandet framstår dock som det mest belysande exemplet på
samhällets oro för ungdomens konsumtion på femtiotalet.
Textexempel: Populärkulturens möte med Norrbotten
HEMVÄVT HAR INGEN MARKNAD HOS JOKKMOKKS UNGDOM LÄNGRE.
En tenorsax brummar melodiöst i en skogskoja vid Luovus. Flinka fingrar
trollar fram en låt på dragspel i Tårrajaur. En stånkande bas drar
uppmärksamheten till sig i Poijus. Från en anläggarbarack i Harsprånget
hörs en trumpets vrålande och flanerande Jokkmokksbor frapperas av ett
batteri och tenorsax. Lägg ihop det här puzzlet och bilden föreställer Hedmans sextett. Om ni händelsevis mitt i en vecka ser hela detta
jazzband samlat skall ni lyfta på ögonbrynen och se lätt förvånad ut. - De
var som attan, alla i sextetten på en gång! Någon kommentar i den stilen
skulle en "spisare" kosta på sig om händelsen. En titt på kartan visar
nämligen att det mellan tenorsaxen i Luovus och trumpeten i Harsprånget
är inte mindre än 10 mil /... / Trots avstånd, kyla och ibland försakelse
träffas sextetten så ofta som möjligt för träning (NSD, 17 januari 1953).

Det verkar som om periferin och dess ungdom, trots mer globala
kulturyttringars insteg, ändå skapade något eget av åtminstone delar av det
nya. I flera bemärkelser kan man tala om en periferi som visserligen
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påverkats av den nya kulturen, men som ändå synliggörs som vad den är långt från centrum. Citatet ovan illustrerar detta förhållande. Artikel
författaren spelar här, med sitt poetiska språk, på den hybrid som uppstår när
den storstadsimplicerande jazzmusiken placeras i en glesbygdskontext.
Resultatet presenteras som något givande snarare än något problematiskt. Ett
annat område på vilket en sådan här intressant korsbefruktning uppstår är
skönhetsidealens. I de studerade lokaltidningarna blir en tilltagande
utseendefixering på femtiotalet uppenbar.
Hur vacker kan man bli med de förutsättningar naturen begåvat en med
och om man utnyttjar alla till buds stående medel? /... / Den frågan har
nog de flesta kvinnor ställt sig själva någon gång, kanske när de tittat i
något av de exklusiva modemagasinen, när de sett en vacker kvinna på
film eller när de begrundar sig själva i spegeln. Och man tänker sig gärna
att något vackrare skulle man väl kunna bli om man bara hade den där
sköna kvinnans möjligheter (NK, 18 juli 1953).
Ett lite pikant inslag i luleåströgets trafik var på måndagen de här sköna
Hamftrna /... / Som ett bidrag till trafiksäkerheten skrudade de sig inte i
lättare plagg (NSD, 13 juli 1954).
Fotbollsexperter kan man inte precis påstå att ovanstående Boden-fröknar
/... / är. Deras syn på söndagsmatchen kan sammanfattas så här: - Vi går
aldrig på fotboll! Men om det blir mycket folk på Bandyvallen på söndag,
är det inte omöjligt att vi är där i alla fall. Fast... i så fall går vi dit för att
se om där finns några snygga och trevliga grabbar... (NK, 30 juli 1955).

Även när det gäller det nya kvinnliga skönhetsidealet som 'hollywoodiseringen' medförde, kan man som sagt iaktta hur diskursen i det perifera
Norrbotten tenderar att 'värna om' det lokalas särdrag genom att välja egna
'skönhetsdrottningar'. En tävling som Miss Universum bevakas å den ena
sidan i lokalpressen (t ex i Haparandabladet 2 och 16 juli 1953) — vilket
skulle kunna ses som ett uttryck för kulturell globalisering - men å den
andra sidan arrangeras liknande tävlingar lokalt. Ett exempel på en sådan är
"Barnens Dags Drottning" i Haparanda, till vilken "alla unga damer som
fyllt 17 år [uppmanas], att anmäla sig" (Haparandabladet, 26 juli 1955). Ett
liknande exempel på hur det lokala 'svarar' med egna versioner av
företeelser från andra håll ges om man ställer bildtexter från bilder av
hollywoodstjärnor mot bildtexter till bilder av lokala flickor. I NK finns en
stående avdelning som heter "Dagens flicka" under vilken bilder på
lättklädda skådespelerskor visas upp till texter som de följande.

113

Friska fläktar omsusar välsvarvade Janet Leigh på solmättad californisk
badstrand.
Virginia Mayo visar gärna upp sina välsvarvade ben för fotografen.
Denna nätta hollywoodflicka vet vi inte namnet på, men hon är ju inte
sämre för det.37

Som 'motvikt' till detta erbjuder NSD - som också presenterar bilder
liknande de ovannämnda men inte i någon bestämd serie - det åter
kommande inslaget "Lördagsflickan". I denna serie är inte bilden lika
central som texten, flickorna avbildas dessutom ofta som aktiva (vid
läxböckerna, dansande etc), och även om kommentarer kring utseendet är
centrala, tas även andra aspekter av deras personligheter upp.
Lördagsflickan är kirunatös den här gången. I sitt liv kan hon räkna sjutton
vårar, och Gunnel Stralström heter hon. Just nu kan hon beundras i
nyårsrevyns balett. Dans och gymnastik är hennes bästa hobbies, men hon
är också allmänt sportintresserad. Med allvar försäkrar hon att hon trivs i
Kiruna och skall förbli kirunabo, vilket kan vara en tröst för alla som skall
till tandläkaren. Hon är nämligen tandsköterskeelev och man gissar väl
inte fel om plågorna blir lättare att bära med stöd av en sådan sköterska
(NSD, 3 januari 1953).
Lördagsflickan idag heter Iva-Britt Johansson. Hon är 22 år gammal och
arbetar bland blommor och blader i en blomsterhandel i Luleå. Hon har
gått två år i Sunderby folkhögskola, där hon vid olika tillfållen gladde
kamrater och lärare med sin klockrena och vackra röst. Alltså är sången
ett av hennes intressen men hon delar det med den moderna litteraturen
/... / Den unga damen har ögon som stjärnor och lockar säkert många till
blomsterköp (NSD, 17 januari 1953).

Utdragen ovan visar på hur man - i motsats till i beskrivningarna av de
amerikanska skönheterna - när man beskriver lokala flickor tenderar att
uppehålla sig inte enbart vid kroppsliga attribut. Man talar om seriösa
'hobbies' som 'modern litteratur', om studier ('tandsköterskeelev',
'folkhögskola') och understryker dessutom i ett av fallen att det även finns
unga kvinnor som planerar att stanna i periferin.

37

De tre citaten är hämtade ur NK, 26 januari 1953, 31 juli 1954 respektive 10 juli 1953.
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Textexempel: "Hets i kroppen "
Även på sexualitetens område bar femtiotalets kulturella strömningar pa
nyheter. Den nya ungdomsgenerationen tog del av filmer och litteratur med
en kraftigare erotisk laddning än tidigare, och visste i många fall mer om sex
än sina föräldrar och lärare.
Den nya kvinnan är på frammarsch både i verkligheten och i modet /... /
Hon lyssnar gärna tül jazzmusik, dricker whisky som om det var mjölk
och kedjeröker starka cigaretter. Hon är sexuellt frigjord, hon är i det
sexuella lika fri som hennes mormor var dygdig (NSD, 8 januari 1954).
HETS I KROPPEN /... / Genom hela filmen vaggar Francoise Amoul med

gpmnalism som verkar lika obetvinglig som - sund. Hon har djävulen i
kroppen och låter honom fritt driva sitt spel (NK, 12 januari 1955).
Sexualundervisningen i skolonia är för en del lärare motbjudande och
besvärlig, förklarar folkskolinspektören Axel Calleberg i Mora i rapport
till skolöverstyrelsen. Han säger sig ha åhört lektioner i detta ämne, vilka
varit mycket obehagliga. Under en dylik lektion satt en flicka i klass 7 och
liksom hånskrattade hela tiden. När inspektören frågade om orsaken till
skrattet svarade hon: "Det där vet jag mycket bättre än magistern och han
framställer det på ett så löjeväckande sätt" (NK, 21 januari 1953).
Femtiotalets ungdom verkade på många sätt ha en mer okomplicerad syn på
samspelet mellan könen än vad tidigare generationer hade haft. På NSD:s
insändarsida kunde man läsa följande inlägg:
GEMENSAMHETSBADET I BODEN. Efter att ha läst Hälsa med morals

insändare i lördagens tidning, vill jag framföra några synpunkter / ... /
Hälsa med moral anser att de för simsporten speciellt utformade
baddräkterna skulle vara opassande ur moralisk synpunkt. Hur kan något
sådant hävdas i nådens år 1955? /... / Klaga inte på ungdomens moral. De
nnga låter det naturliga vara vad det är. De kan umgås med varandra på ett
mera kamratligt sätt könen emellan än vad som förekommit tidigare
(NSD, 26 januari 1955).
Det ser dock inte ut som om den ökade sexuella frigjordheten och
upphävandet av en rad gamla tabun innebar större oförsiktighet och mindre
medvetenhet i ungdomens sexuella relationer. I dagstidningarna annonserar
man om postorderförsäljning av preventivmedel - 'Tag inga risker!' - och
både den abort- och den könssjukdomsstatistik som presenteras i tidningarna
pekar på att preventivmedel användes på ett förnuftigt sätt. Trots denna
ökade medvetenhet höjdes negativa röster. Det fanns de som menade att den
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tilltagande sexuella frigjordheten var av ondo. Från kyrkligt håll menade
man att 'felaktigt använd' sexuell energi kunde leda till passivisering, och
läkare oroades av det stora antalet tonårsgraviditeter.
Ett vanligt misstag är, att man tror, att sexualdriften endast är till for ett
samlag med en motpart. Vi ska göra klart för oss, att det finns långt mer
än en väg för att förbränna vår sexuella energi och det på ett naturligt sätt.
Sexualiteten är högst nödvändig för all vår skaparegärning / ... / Många
människor återkommer till måndagens arbete utan glädje och skaparkraft,
därför att de under lördagens och söndagens fritid förbränt sin sexuella
energi på ett felaktigt sätt. Andra går ständigt trots sin ungdom både trötta
och ointresserade genom livet, därför att deras sexuella livskraft förrinner
genom självtillfredsställelse eller otillbörliga förbindelser (Haparanda
bladet, 13 juli 1954).
LAPPMARKSDOKTORN GÅR TILL STORMS MOT /... / SEXUELL FRIHET.
I... I - Ungdomen har inte tillskansat sig något nämnvärt ekonomiskt vett
under de penningflödande tiderna, säger dr Wallquist Onormalt stora
belopp läggs ned på nöjeslivet. En lördagskväll är en dyrbar kväll. Man
tar ogenerat extra bilar till dansbanor och tillställningar på 5 - 10 mils
avstånd. Den sexuella friheten är också stor och alltför många unga flickor
blir mödrar (NSD, 22 juli 1953).

Även på detta område kan man alltså se tendenser till en likartad samhällelig
reaktion som gentemot serieläsandet och populärkulturen. Texterna
uttrycker det fragmentariserande operationssättet (Thompson 1990). I det
senare av de två citaten ovan ges exempel på den foreställning som Cohen
beskrivit som 'affluent youth', och som innebär att ungdomarna betraktas
som rika och bortskämda. Man finner också inlägg som i uttryckssättet är i
samstämmighet med Cohens 'a sign of the times', och lägger skulden på de
filmer som ungdomen ser. Följande citat är ett sådant exempel.
Den överdoserade filmerotikens förmåga att på unga och okritiska sinnen
verka förflackande och nedbrytande på livsstil och moraluppfattning gör
det enligt biografbyråns uppfattning angeläget att uppställa hinder mot
filmerotiken i dess mest avancerade uppenbarelseformer (NSD, 15 juli
1955).
I det studerade materialet finns också exempel på presentationer, som för
samman 'den norrbottniska mentaliteten' med den nya öppenheten i
förhållandet till sex. Man talar om norrbottningen som blyg och avvaktande
-på gott och ont.
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GYNEKOLOGAVDELNING I BODEN FYLLER ETT LÄNGE KÄNT BEHOV.
!... I det norrbottniska psyket. - Man får nog säga, omtalar dr Kinch, att
norrbottningen åtminstone vid den första kontakten med läkaren är ganska
generad och tillbakadragen. Det finner man speciellt beträffande folk som
kommer från mindre centralt belägna platser, där man inte har tillräckliga
möjligheter till olika kontakter människor emellan. Å andra sidan kan det
vara mycket bra med denna eftertänksamhet (NK, 21 januari 1954).

Ytterligare en koppling mellan periferins särart och den nya sexualiteten
gjordes i den debatt som fördes på NSD:s insändarsida i januari 1954.
Denna handlade om huruvida stadsflickor var mer frigjorda än flickor från
landsbygden eller inte. De två insändarna nedan är svar på ett inlägg från
signaturen 'Oskulden från landet', som hävdar att landsbygdstjejer väntar
betydligt längre med sexdebuten än unga kvinnor i stadsmiljöer.
OSKULDSDEBATTEN. Ni måste verkligen vara ! ... I undantag från

landsbygden, ni som påstår att oskulden kommer från landet. Vi som
lfännpr till båda sorterna tror oss kunna intyga att det inte är någon större
glrillnaH Stadspjattama utgör däremot ett stort undantag från den vanliga
befolkningen, som ju tyvärr landsbygdstjejerna visat sig rätt så förtjusta i.
Vad oskulderna beträffar lär det knappast finnas så många nuförtiden, inte
ens på landet. [Sign:] Två som vet
Oskulden från landet har alldeles rätt Oskulderna kommer därifrån! Men
vad beror det på? Får jag ha en mening i saken torde det snarare bero på
alla myggorna om somrarna och den bitande kylan om vintrarna, samt pa
att trångboddheten gör det lättare för föräldrarna att hålla ett öga på sina
flickor än på att landsbygdsflickorna skulle vara bättre och mer moraliska
än stadstösema. Ty kommer de väl till stan får de minsann brått att göra
sig av med sin oskuld och bli "riktiga" stadsflickor. Sedan heter det vips
att det är "knuttama" och stadspjattama, som fördärvat dem. Nej!
Sedeslösheten är lika stor på landet som i staden, det är bara det att man i
staden förverkligar det man gått och drömt om på landet men inte kunnat
eller vågat göra där. Men när de sen skall föda sina ungar, då duger det att
komma tillbaka till landet. Och sen får vi lantkillar hålla tillgodo med dem
och vara glada om inte ungen föds med knuttejacka och njurbälte eller
oxblodsfargade myggjagare. [Sign:] Lantis (NSD, 27 januari 1954).
Sammanfattningsvis kan man säga att det samhälleliga samtalet visar upp

olika reaktioner på den nya och friare synen på sex som ungdomen — via
filmer och annan populärkultur - förvärvat. Ungdomarna blev å den ena
sidan mer medvetna om vissa av sexuallivets problem, i och med den ökade
reflektionen omkring detta område. Detta uppfattas givetvis som positivt av
samhället. Å den andra sidan såg vissa emellertid enbart faror och moraliskt
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förfall i den nya sexualiteten. I den läsardebatt i NSD som delvis refererats
ovan verkar åsikten att 'sedeslösheten är lika stor på landet som i staden'
vara stark, även om den perifera miljön och den mentalitet som den anses
underblåsa kan leda till större reservation, åtminstone på ytan.
Mimens kraft

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Det finns ingen organisation som
har så många dugliga ledare, som ställer all sin fritid till förfogande,
praktiskt taget utan ersättning (NK, 22 januari 1953).
I det studerade materialet är det uppenbart att femtiotalet var en mycket
expansiv period på idrottens område. Utmärkande för tidningamas
bevakning av idrott är den tonvikt som läggs på ungdomsidrott. Här känns
drag från trettiotalets diskurs igen, men där man under trettiotalet
synliggjorde ungdomen som ett hopp för framtiden inom politikens område,
gjorde man det på femtiotalet mer inom idrotten: "Tänk om A-laget kunde
spela lika vacker fotboll som pojklaget. Så suckar hakkasborna av stolthet "
(NSD, 12 juli 1955), "Ungdomen stormar fram på skidor" (NSD, 12 januari
1953). Allt fler unga engagerades i fysisk träning - en träning som ansågs
vara ytterst välgörande.
Svenska gymnastikförbundet som vid första världskrigets slut hade knappt
8000 medlemmar hade tjugo år senare mer än 160 000 /... / Detta var den
utan jämförelse snabbast växande av alla folkrörelser (Frykman
1993:175).
Gymnastiken så här års är, som alla borde veta ett mycket lyckligt
komplement till skidåkning och annan friluftsverksamhet. Den ger
smidighet och styrka och skänker utövaren fonder av hälsa och gott
humör. Den kamratliga tonen, som råder inom avdelningarna, gör också
sitt till att gymnasterna trivs (NK, 21 januari 1953).
Det skrivs om hur idrottande och gymnastiserande ger 'smidighet' och
'styrka', samt är välgörande för både kropp och själ. Någonting man dock
med stor sannolikhet kan anta är att denna fysiska träning - detta
idrottsutövande - inte bara fyllde den funktion som den på ytan tycks göra.
Idrotten brukar historiskt betraktas som fyllande en rad kulturella funktioner.
Idrottssociologen Florence Stumpf Frederickson resonerar omkring sådana
funktioner och konstaterar att:
In all human societies / ... / sports and games, not only give pleasure / ... /
Underlying their obvious identification as amusements and pleasurable
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tests of physical supremacy, are often unstated but implicit functions in
the culture (Frederickson 1969:87f och 92).
En sådan kulturell funktion, som är av intresse för diskussionen omkring
Norrbottens periferi, är den som påtalas av etnologen Billy Ehn (1993:204)
när han skriver att "idrotten i 1900-talets Sverige [har] blivit ett av de mest
känslosamma och uttrycksfulla områdena för det nationella". Ehn menar att
det i Sveriges historia är svårt att identifiera något annat område som har
haft lika stor betydelse som idrotten när det gäller skapandet av en känsla av
nationell samhörighet hos befolkningen.
(I)drotten [kan] även på klubbnivå i lokala sammanhang /... / fungera som
en förövning i nationell identifikation / ... / Vaije idrottsplats och sporthall
är ur detta perspektiv en arena för nationella mikroprocesser. Vaije
tävling är en förberedelse för att representera det egna landet Genom
dessa fysiska aktiviteter skolas man in i sådana värden och egenskaper
som lojalitet, laganda, segervilja, tapperhet, ära och stolthet. Dessa
begrepp överförs sedan motståndslöst till en högre abstraktionsnivå av
nationell identifikation. Nationalkänslan grundläggs således redan på lokal
nivå, utan vederbörliga symboler och utan fosterländsk retorik (Ehn
1993:231).
Textexempel: Idrottens enande funktion
Den ovannämnda nationaliserande funktionen hos idrotten blir särskilt
märkbar i anslutning till det studerade geografiska området som en följd av
den finska gränsens närhet. I lokalpressen slås alltid idrottskamper över
nationsgränsen upp stort. Man omtalar matcher och tävlingar mellan lag
hemmahörande på olika sidor av gränsälven som 'stora evenemang',
'högtidsstunder' och efterlängtade 'drabbningar' - och man tar givetvis den
egna sidans parti. Denna typ av mediala uttryck är typexempel på det
ideologiska operationssätt som Thompson kallar för 'förenande', och på
strategin 'symbolisering av enhet'. Genom att presentera sådana av
idrottshändelser som betydelsefulla bidrar man till att känslan av kollektiv
samhörighet stärks.
Furuvallen blir skådeplatsen för ett stort evenemang på söndag. Då möts
nämligen Norrbotten och finska Lappland i en landsdelsmatch i bandy
(NSD, 10 januari 1953).
Sunderbyborna får en idrottens högtidsstund på söndag eftermiddag, då
länsmatchen för ungdom i fri idrott arrangeras på Byvallen mellan
Norrbotten och Nordfinland (NK, 2 juli 1954).
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Gränsseriestarten står för dörren. Klubbarna på ömse sidor om gränsälven
har länge trimmat sina representationselvor för att få dem i bästa möjliga
form för de med spänning emotsedda drabbningarna (Haparandabladet, 2
juli 1955).
Man kan alltså tänka sig att idrotten i en perifer miljö - som möter globala
värderingsmönster och ideal - på ett allmänt plan kan fylla en nationali
serande funktion, som verkar som motvikt till de krafter som globaliserar.
Idrotten kan kanske delvis bidra till att skapa en stolthet över det lokala
sammanhang i vilket man lever. En sådan stolthet blir betydelsefull i en tid
då kulturella krafter som tenderar att förbise lokala skillnader är i arbete.
"Alltid på bortaplan"-att utöva idrott i periferin
Som avrundning kan man nämna att idrottsutövande i det perifera
Norrbotten under femtiotalet inte verkar ha varit helt problemfritt. I lokal
pressen nämns inte sällan olika slag av hinder som finns för aktiviteterna.
Exempel på sådana är avsaknaden av lämplig terräng att träna i, samt bristen
på idrottsledare.
Skidor var gammalt tillbaka en stor sport för Haparanda, men sedan den
moderna skidåkningen slog igenom har vi inte samma möjligheter att
hävda oss som förr. Terrängen i gränsstaden är för ensidig och flack för
att fostra terränglöpare (NSD, 29 januari 1953).
PAJALA BEHÖVER LEDARE OCH MER VINTERSPORT! Idrottslivet i Pajala
ligger, med få undantag, nästan nere under vintertid / ... / Slutsummerar
man intrycken får man uppfattningen att det inte är så väl ställt med
vinteridrotten häruppe. En eller några driftiga ledare skulle dock kunna
göra mycket och det är sådana som man nu efterlyser och väntar på. Vem
träder fram och tar hand om idrottsungdomen i Pajala? (NSD, 31 januari
1953).

Man talar emellertid också i medierna om hur olika lokala initiativ, samt en
allmän upprustning av sportanläggningar, verkar innebära en ljusning för
idrotten i periferin.
SALTA GOSSAR I SALTMYRAN SPELAR ALLTID PA BORTAPLAN. /... /
Saltmyrans ungdomar har i långa tider haft svårt att finna sig tillrätta i sin
by. Gårdarna på den stora myren har legat glest, men ännu glesare har det
varit med nöjesevenemangen och fritidssysselsättningen har varit ett stort
problem. Idrott har inte förekommit, då man inte har någonstans att hålla
till /... / Så i vår kom byns pojkar samman och dryftade idrottsproblem i
allmänhet och byns i synnerhet och då beslöt man att bilda en
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idrottsförening / ... / Det har blivit lite bättre trivsel nu för många av
ungdomarna i Saltmyran. De ser fram mot seriestarten i inlandsserien med
stort intresse ... (NSD, 3 juli 1953).
Överallt i landet pågår upprustningen på bred front och Norrbotten är ett
av de händelserikaste distrikten i det avseendet. Inte mindre än 25 platser i
länet har fått eller får inom kort nya och nyrenoverade idrottsplatser
(NSD, 23 januari 1953).

Fria trettittal till fentiital
Mediediskursen omkring ungdom förändrades från trettiotalet till femtio
talet. Figur 2 nedan illustrerar ett försök att strukturera upp femtiotals
diskursen med utgångspunkt i de teman som avhandlats ovan, i syfte att göra
den stora mängden strömningar i det offentliga samtalet mer överskådlig. I
själva verket är givetvis diskursen långt mer komplex. Denna komplexitet
fingas betydligt bättre av den föreliggande analysen som helhet än av
figuren ensam. Den grafiska konceptualiseringen kan dock fungera som ett
stöd i sammanfattandet.
Figur 2.

Från trettiotal till femtiotal.
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Den enande idrotten
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På femtiotalet fick ungdomen for första gången på allvar sin egen kultur och
sin egen marknad. Presentationer av och diskussioner omkring denna
ungdoms- eller tonårskultur och de ungas nya konsumtionsvanor är därför,
inte helt överraskande, dominerande i de sammanhang då ungdomar under
denna tidsperiod figurerar i den samhälleliga diskussionen. Det verkar på
många sätt som om tonårskulturen på femtiotalet fyllde samma diskursiva
funktion som kyrkan och folkrörelserna gjorde på trettiotalet. Förenings
verksamhet, friluftsliv och liknande omtalas, men intar inte alls en lika
central plats som under trettiotalet. Idrottens roll verkar dock snarare ha
stärkts. Centralt i de norrbottniska dagstidningarnas ungdomsdiskurs under
femtiotalet är också det möte mellan periferin och nya kulturella inslag som
följer ur den tilltagande process av kulturell globalisering - främst på
ungdomskulturens område - som föreligger.
Från dansbaneelände till tonårskultur
Analysen visar att en utbredd uppfattning under femtiotalet var att man
befann sig i en 'ny tid' präglad av snabba och kraftiga sociala omvandlingar.
Man levde i en tillvaro då traditionellt och modernt allt som oftast ställdes
mot varandra. Detta förhållande beskrivs ofta i form av lägesbeskrivningar
som präglas av process- och mekanikmetaforer. Samhället tycks dock ha
varit genomsyrat av en kulturoptimism. I och med att det i diskursen finns en
positiv hållning gentemot förändringarna, samtidigt som man allt mer börjat
betrakta ungdomen som subjekt snarare än objekt för samhället38, tänker
man sig emellertid att följderna av mötet mellan tonårskulturen och det
perifera Norrbotten borde ha blivit katastrofala sett från det lokalas
perspektiv. Idéerna om ungdomens valfrihet och självbestämmande läggs
fram på ett bestämt sätt, i naturaliserande lägesbeskrivningar och utspel. Det
ter sig exempelvis som om ungdomens behov av nöjen skulle vara av
naturen givet, och något som samhället måste anpassa sig till.
Även om det är uppenbart att den nya populärkulturen och USA är starka
influenser i Norrbotten, så återfinns det också krafter i andra riktningar.
Motreaktioner från samhället kom både mot de nya ungdomsfilmema och
mot det ökande läsandet av seriemagasin. Omkring de senare kan man till
och med tala om en 'moralisk panik' i Stanley Cohens mening. Intressanta
är vidare de upprepade exemplen på hur man diskursivt i flera avseenden
skapade något eget i relation till de internationella förlagorna inom
populärkulturen. Även i debatten omkring ungdomens nya syn på sex
38

En intressant kontrast uppstår om man jämför trettiotalssamhällets syn på ungdomens
nöjesliv och uttalanden från femtiotalet i stil med: 'nöjen måste ungdomen ha'.
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synliggör tidningarna såväl det traditionellt norrbottniska som det nya. På
insändarsidorna pågår en debatt som visar på en medvetenhet om relationen
stad - landsbygd (centrum - periferi).
Vid ett studium av femtiotalets mediediskurs omkring ungdom i Norrbotten
finner man med andra ord att varken oron för att den lokala kontexten skulle
bli offer för ett dolt maktspel - vilken bl a väcks av Ewens teori om
'symbolisk demokrati' - eller oron för att periferin på en diskursiv nivå, som
följd av den massmediala utvecklingen och tonårskulturens framväxt, skulle
försvinna ., är befogad. I diskursen synliggörs nämligen inte enbart en sida av
myntet. Man inkluderar visserligen tecknade serier i dagstidningar, och man
skriver i positiva termer om ungdomsfilmerna, men samtidigt rymmer det
samhälleliga samtalet en debatt om dessa kulturella formers eventuellt
negativa verkningar. Denna debatt slår ibland över åt det andra hållet (i
'moraliska paniker', eller tendenser till sådana), och innebär en klar och
tydlig motvikt till den positiva bilden av tonårskulturen. Texterna är ofta av
utspelstyp, har drag som Thompson skulle ha kallat fragmentariserande, och
kan i stor utsträckning begreppsliggöras med hjälp av Cohens begrepps
apparat. Man rapporterar också mycket om jazzen och populärmusiken, och
fyller tidningsspalterna med 'skönheter' vars namn man inte ens alltid
känner till. Men parallellt med detta ger diskursen också utrymme åt
presentationer av jazzband i glesbygd, inbjudningar till lokala talangjakter
samt bilder på norrbottniska flickor.
Den enande idrotten
Under perioden från trettiotal till femtiotal hade idrotten vuxit sig allt
starkare som folkrörelse39, inte minst hos ungdomen. Man finner dock att
idrotten, i jämförelse med på trettiotalet, intar en något annorlunda plats i
diskursen. På trettiotalet lyfte man främst fram idrottsutövandets karaktärsdanande egenskaper, medan rapporteringen på femtiotalet mer vittnar om
andra - kulturella -funktioner hos idrotten.
Billy FVin talar om idrotten som en övning i nationell identifikation, och om
träning som en förberedelse för att representera det egna landet. När det
gäller idrott tenderar ofta medias texter - i linje med Ehns resonemang - att
kunna begreppsliggöras med hjälp av Thompsons ideologiska operationssätt
'förenande', och strategin 'symbolisering av enhet'. Tidningarna gör relativt
stora affärer av idrottskamper över den svensk-finska gränsen. Diskursen om
ungdomsidrott har en potential att, genom att skapa stolthet över den lokala
391 trettiotalsanalysen inkluderades idrotten under

rubriken 'Samhällelig fostran'.
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kontexten, balansera globaliserande krafter. Här uppstår en intressant
paradox som en följd av tendensen att i idrottsrapporteringen särskilt
synliggöra ungdomen. Ungdomen som - i och med sitt deltagande i den nya
tonårsmarknaden - å den ena sidan nästan kan ses som en förlängning av de
globaliserande krafterna, sätts å den andra sidan i relation till idrotten som är
kopplad till det lokala. Detta drag hos diskursen kan kanske - utifrån ett
perspektiv som ser diskurser som konstruerade och konstruerande betraktas som en strävan efter att motverka de kulturella krafter som
tenderar att särskilja 'det ungdomliga' från 'det perifera'.
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8. HÄLL KÄFT GUBBJÄVEL!
"Hårdare disciplin behövs" - Föräldrarna vet inte hur besvärliga deras
barn är i skolan !...!Runt om i skolan sitter elever, lärare, städerskor, so
cialassistenter och föräldrar. De diskuterar disciplin- och trivselproblem. Vad ska vi göra när det flyger saker i klassrummen? Hur ska man fa en
utkörd elev att lämna lokalen? Problemen var många. Mitt under debatten
smällde det i korridorerna av små bomber. Det är den senaste flugan som
ställer till obehag !...!- Vad skulle du göra om du fick höra "håll käft
gubbdjävel, annars trycker jag upp dig mot väggen."
!...!Nedskräpningen är enorm. Hela dagen går en städerska och försöker
hålla undan det värsta (NSD, 17 januari 1974).
Vietnamkriget tog officiellt slut i januari 1973. Det hade varit ett startskott
för en ungdomsrevolt och en ökad radikalism (Larsson 1992:19). Den starka
tron på USA, som hade utlösts av den roll som landet spelade i andra
världskriget, övergick under kriget i Vietnam alltmer i en skepsis och mot
vilja. Främst hos ungdomsgenerationen uppkom en misstro och besvikelse
som på sina håll kom att utvecklas till ett i hög grad kritiskt förhållningssätt
gentemot hela västvärldens samhällsordning och dess makthavare. Under
1968 kom dessa känslor till ett klimax i ungdomsdemonstrationer och ocku
pationer. Även en annan proteströrelse, som också den i stor utsträckning
bars upp av ungdomen, kom att inta en betydande position under sjuttiotalet.
Detta var den s k gröna vågen, som tillkom parallellt med kärnkraftens ut
byggnad och som protesterade mot miljöförstöring och mot konsumtions
samhället i stort.
När det gäller den svenska ekonomin stod sjuttiotalet för en konjunkturned
gång i relation till de av uppsving präglade femtio- och sextiotalen. Brutto
nationalproduktens genomsnittliga utvecklingstakt mer än halverades. Ned
gången kom till en avgörande punkt under oljekrisen vintern 1973 - 1974.
Angående Sveriges politiska och strukturella läge på sjuttiotalet skriver
Sven-Erik Larsson:
Mellan sextiotalsårens vänsterhegemoni och det inledande åttiotalets hö
gerdominans framstod sjuttiotalet som en period präglad av osäkerhet in
för gamla lösningar och öppenhet inför nya. Spänningar /... / påverkade
den politiska miljön och drev fram ett omtänkande som ledde till föränd
ringar. De särdrag som utvecklats i det svenska samhället under tidigare
decennier och som sammanfattande brukar kallas den svenska modellen
böljade försvagas och förlora sin karaktär (a a:23).
Erling Bjurström (1997) skriver att perioden mellan ungefar 1965 och 1975,
inom ungdomskulturforskningen präglades av ett intresse för den s k
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ungdomsrevolten och nya ungdomsrörelser. Man talade om motkulturer
karaktäriserade av ett öppet och politiskt artikulerat motstånd eller
avståndstagande gentemot det etablerade samhället (se t ex Roszak 1969;
Hall & Jefferson 1976). I sjuttiotalets mediematerial kan man urskilja en
ungdomsgeneration som snubblar omkring i den strukturella mellanperiod
som rådde. I sjuttiotalsdiskursen finns ett markant mönster, som gör den
annorlunda än sin komplexa femtiotalsmotsvarighet. Medan man vid
genomgången av femtiotalsmaterialet får försöka bena och strukturera i ett
tämligen mångdimensionellt material, delar sjuttiotalsmaterialet i princip
upp sig själv i ett par dominerande, och ett par smärre, kategorier.
Sjuttiotalets starka mönster är vågspelet mellan å ena sidan bilden av ung
domen som objekt för ett skrämmande förfall, och å den andra bilderna av
den kraft som man menade skulle motverka detta, dvs ungdoms- och fri
tidspolitiken. Den bild av sjuttiotalsungdomen som den norrbottniska lokal
pressen återger är med andra ord inte i samstämmighet med bilden av en
motkultur som genomtänkt, välformulerad och politisk.

Kais*å Hidtnsfraiton'
I sjuttiotalets ungdomsdiskurs är det uppenbart att en tendens mot ett betrak
tande av problematisk ungdom i termer av grupper och gäng förelåg. Ofta
synliggörs ungdom som missbrukar droger och sysselsätter sig med krimi
nella aktiviteter men väldigt sällan kan man urskilja några individer. Över
huvudtaget finns i det medierade samtalet en dragning åt den typ av uttryck
som Stanley Cohen kallar för spurious attribution och hot-blooded youth.
Skulden fördelas jämnt inom hela ungdomskategorin vilken som helhet be
traktas som problematisk.
(A)tt det råder kaos på ungdomsfronten har jag konstaterat På kvällarna
och nätterna dräller det av fulla och halvfiilla ungdomar, påverkade av öl,
sprit, narkotika. Men kanske är det främst storsniffare. Hur kan barnavår
dande myndigheter låta detta fortgå? (NSD, 30 januari 1973).
STOPPA diskoteken! Föräldrar, gör något för era barn. Stoppa diskote
ken på skolorna. Det är rena bedrövelsen att se tonåringar från 13 år och
uppåt så berusade att dom måste tas om hand av myndigheter. Gör ett be
sök på skolorna när det är diskotek där så kanske ni får en tankeställare.
[Sign:] En som är förtvivlad över vad som håller på att hända med vår
ungdom (NSD, 7 januari 1975).
Från centralt håll uppmärksammade man under 1970-talet en sammansatt
problembild inom vilken tongivande element var mellanölet, sniffningen och
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den tilltagande ungdomsbrottsligheten. I ett betänkande (SOU 1971:66:11)
skriver man att 'mellanölsfrågan' är att betrakta som ett ungdomsproblem.
Det missbruk som fanns bland vuxna ansåg man "inte vara av den
omfattningen att det bör föranleda
att mellanölsfrågan bryts ut till
särbehandling bara för dess skull". Man menar att målet för alkoholpolitiken
måste vara att någon betydande konsumtion inte förekommer i de lägre
tonåren och tidigare.
Samhället ska således undanröja de missförhållanden som ligger bakom
ungdomens missbruk: "olyckliga hemförhållanden, anpassningssvårigheter i
skola eller arbete, självhävdelsebehov, brister i fråga om aktiverande fritids
sysselsättning inom orten etc." (a a). I den norrbottniska lokalpressen kan
man identifiera diskussioner om två av dessa aspekter: frågan om fritidssys
selsättning (vilken tas upp till behandling i ett särskilt avsnitt nedan), och
frågan om anpassningssvårigheter i skolan.
'Tråkigt ämne - busig timme'. Hur är det med disciplinen i dagens
skola? T äramas arbetssituation i grundskolan har återigen kommit i ramp
ljuset. Många lärare kan berätta om vilket helvete de får uppleva med brå
kiga elever (NK, 25 januari 1973).
I... I många ungdomar i tonåren upplever skolan som näst intill outhärdlig
(NSD, 15 januari 1973).
- Så alarmerande rapporter som från Piteå har vi inte fått från andra delar
av länet, säger skolinspektör Erik Lundemark. Men det sker avhopp i
mycket stor utsträckning. Vi har tänkt oss lösa problemet med detta ge
nom ökade kuratorinsatser och genom ökad information till ungdomarna
(NSD, 19 januari 1973).
Nästan var tionde elev hoppar av från sina gymnasiestudier i Luleå! För
hela länet är det närmare tusen elever som avbryter studierna under ett
läsår. Skoltrötthet och längtan efter arbete är de viktigaste orsakerna till
avhoppen. Samtidigt ökar ungdomsarbetslösheten (NK, 18 januari 1974).
En sjuttiotalsspecifik debatt är den om sniffningen bland unga: Utredningar
tillsattes, skadeverkningar kartlades och förebyggande åtgärder vidtogs. I
NK (30 januari 1973) finner man rubriken "Sniffparty på barndaghem - Vi
har tappat räkningen på alla inbrotten!", man skriver om "sniffargäng" och
om hur unga inte kan motstå "gängmentaliteten". Socialstyrelsen (1976:5)
tillsatte i mars 1973 en arbetsgrupp i 'thinnerfrågan'. Denna menade i en
rapport att anledningarna till ungdomars sniffriing kunde vara flera: "usla
livsvillkor, misslyckande i arbete, skola eller hem, kontaktproblem, spänning
127

och ångest / ... / arbetslöshet, monotont arbete eller dåligt planerad
bostadsmiljö" (a a:9). Här, liksom i utredningen i mellanölsfrågan, kan man
se hur diskursen återger en komplex väv av problem. Skolan, arbetslivet,
fritiden, ölet, sniffhingen - en rad faktorer skapar ett inferno för
ungdomarna, som faktiskt framstår mer som offer än som förövare i
sammanhanget.
Under perioden januari - oktober förra året gjordes det 144 snatterier till
ett värde av 25.000 kronor i Luleås varuhus. Samtidigt har larmrapporter
om ökad thinnersniffning och mellanölsmissbruk strömmat in till myndig
heterna (NK, 5 januari 1973).
Den springande punkten i den problemväv som diskursen uppvisar är dess
mest allvarligt betraktade aspekt - ungdomsbrottsligheten. I anslutning till
presentationer av otrivsel i skolan, sniffning och fylleri återkommer med
jämna mellanrum en diskussion omkring den ökande ungdomsbrottsligheten,
som också söker sig nedåt i åldrarna.
- Sänk förhörsåldern så får vi bukt med ungdomarna (NK, 31 januari
1975).
Måndag morgon i sommarlovsstängda Furuparksskolan i Luleå: Krossade
fönsterrutor, omkullvräkta möbler, biblioteksböcker och bokhyllor ned
rivna på golvet, förstörda konstverk, sönderslagna toalettstolar och tvätt
ställ. I bråten står en ledsen skolvaktmästare !...!— Dom har slagit sönder
allt. Så totalt meningslöst (NSD, 1 juli 1975).
Textexempel: Problematisk ungdom
Det har redan ovan nämnts att Stanley Cohens begreppsapparat är fruktbar
för konceptualiserandet av denna typ av diskursiva mönster. Detta kan illu
streras ännu tydligare med hjälp av följande textexempel:
- Vi vill möta problemet innan det har vuxit sig stort, innan Luleå får
samma svårigheter som storstäderna. Det är tanken bakom den stora
kampanjen mot snatteri, thinnersniffning och mellanöl som skolkurato
rerna tagit initiativet till. I dag drabbas inte bara de föreningslösa och
ungdom med svåra hemförhållanden, säger kurator Gun Isaksson.
Kamrattrycket är hårt, alla kan dras med. För den som en gång hamnat i
karusellen är det svårt att komma ur. Luleå befinner sig inte i någon
katastrofsituation. Men det finns en klar tendens till ökat missbruk och det
är därför kuratorerna slagit larm Missbruket sker på fritiden och skolan är
fhtagen från ansvaret. Kuratorerna har ändå ansett situationen så allvarlig
att man bör ingripa. / ... / Skoldansema är inställda vid de flesta skolor i
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Luleå. Hem och skolaföreningania som står bakom danserna har varken
pengar eller vakter som räcker för att anordna danserna. Över hälften av
ungdomarna uppträder berusade på danserna / ... / Det blir bråk och
skadegörelse i lokaler som skolan håller (NSD, 9 januari 1973).
"Mellanölet är en förbannelse". Ölmissbruket bland ungdom är ett stort
problem i Gällivare. Varje år omhändertas 15-talet ungdomar under 20 år
av de sociala myndigheterna. De hamnar på alkoholpoliklinik! — Det är en
förbannelse med detta mellanöl. De unga måste upplysas om hur farligt
det är, och hur ofta det leder till missbruk av starkare drycker I... I - Vi
har under en följd av år med oro följt det tilltagande ölmissbruket bland
ungdomar, skriver [sociala central]nämnden (NK, 10 januari 1973).
Mellanölet endast en av ungdomens farliga frestelser (NK, 24 januari
1975).
I julas greps två Gällivare-flickor för fylleri. Båda går i sjätte klass. Förra
året omhändertogs elva ungdomar i 15 - 17-årsåldern för olika typer av
brott. (De som är under femton registreras inte). Under hösten häijade en
sniffningsvåg bland kommunens skolungdomar. Ett stycke skrämmande
verklighet — Anpassningsproblemen tränger allt längre ner i åldrarna
/... / Ungdomsfylleriet inom Gällivare kommun blir allt vanligare. Och de
som "åker dit" blir allt yngre. /... /1 mellanölets spår följer också krimina
liteten. I... I - Problemen kommer oftast när ungdomarna inte längre kla
rar av den hårda pressen i skolan, säger Kersti Ol-Mårs på socialbyrån. Utslagningen är hög. Många står inte ut med att ständigt uppleva otill
fredsställelse. - En del störs också av att klasserna är stora. Och att inte ha
ett eget klassrum där dom känner sig hemma. / ... / Under 1973 - 74 tog
301 gymnasieelever steget fullt ut och hoppade av från skolan. Det är en
alarmerande siffra (NSD, 29 januari 1975).
När det gäller Cohens kategori för känslomässiga och intellektuella utgångs
punkter i värderandet av icke önskvärda beteenden finner man att citaten
ovan kan beskrivas i termer av idealtyperna disaster, prophecy of doorn och
it's not only this. Man slår 'larm' på grund av 'alarmerande siffror' i en
'skrämmande verklighet'. Situationen är 'allvarlig' och man måste 'ingripa'.
Missbruket och kriminaliteten 'tränger allt längre ner i åldrarna', det är
'svårt att komma ur' och måste stoppas 'innan det vuxit sig stort'. Mellan
ölet är bara 'en av ungdomens farliga frestelser', i dess 'spår följer krimina
litet'.
Att åsikter i linje med idealtyperna spurious attribution och hot-blooded
youth genomsyrar sjuttiotalsdiskursen har redan berörts. När det gäller de
åsikter om beteendets orsaker som presenteras är uttryck av såväl typen a
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sign of the times som it's like a disease närvarande. Man talar om en 'våg'
och en 'förbannelse' som sprids och strävar nedåt i åldrarna. Ungdomen
'måste upplysas' och 'alla kan dras med'. Utdragen är genomgående främst
av lägesbeskrivningstyp (med ett språk som liknar mekanikens och
naturvetenskapens), med vissa inslag av utspel t ex i de fall då man explicit
konstaterar att situationen måste åtgärdas. Ett hot mot den samhälleliga
ordningen utpekas (jfr Thompsons 'fragmentarisering: utrensning av det
andra'). Språket ger i viss mån uttryck för det ideologiska operationssätt
som Thompson kallar för reifiering. Processerna och fenomenen som
beskrivs göms ibland bakom nominaliserande och passiviserande språkliga
strategier. Alla kan 'dras' (passivisering) med i 'karusellen' (nominalisering). Något som dels illustrerar att det är en fullt utvecklad 'moralisk
panik' som äger rum, dels att Ekecrantz och Olssons utspelselement kan
sägas vara närvarande i uttrycken, är den debatt som tar fart. I NSD (31
januari 1975) kommenterar en socialchef, en åklagare och en polismästare
ungdomsbrottslighetens utveckling i var sin artikel (jfr 'moralens
entreprenörer'). Nedanstående citat utgör ytterligare exempel.
Läsarstoim blev det efter NSD:s gårdagsartikel om debatten kring disci
plin- och trivselfrågorna vid Gunillaskolan i Malmberget (NSD, 18 janua
ri 1974).
Alla som klagar på ungdomen - dom kan ha fel! (NSD, 22 januari 1975).
Ungdomsbrottslighet fria uppfostrans fel /... / En planta måste ha stöd
när den planteras för att växa rak. Så är det med barnen, och vi föräldrar
som fostrat barn vet att aga måste det vara, men med måtta. Våra barn har
även fått smisk och är beskedliga I ... I l diktaturländerna, där det är
stränga lagar, förekommer inte sådana busfasoner som här. Där vet man
att det är stora straff, och då gör man det inte. Men här i gamla Sverige
prioriteras våldet och laglösheten (NSD, 23 januari 1975).

FiriNlinen iviogliMi
Äntligen får vi en ungdomsgård! "Det här är precis vad Råneå behöver"
Nu överger man flipperspelet på busstationen / ... / Vad gör då ungdomen
i Råneå för att fördriva tiden? - Vad vi gör? Ja, nästan ingenting. Det
finns ju ingenting att göra /... / - Det blir fint nu när vi äntligen får en or
dentlig fritidsgård (NK, 23 januari 1975).
Fritidsforskaren Hans-Erik Olson (1992:128ff) hävdar att huvuddelen av
företeelser som ungdomsråd, ungdomsgårdar, ungdomsledare och ungdoms
organisationer ursprungligen har inrättats av moralkonservativa aktörer som
ett led i en förädling av ungdomen på ett moraliskt och intellektuellt plan.
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Den ursprungliga idén med ungdomsgårdar var exempelvis att tillhandahålla
ett alternativ for den föreningslösa ungdomen som man menade var "icke
respektabel" (a a: 150).40 Detta synsätt påminner också om det som Frykman
(1988 anlägger när han talar om organisationer som disciplinerande
strukturer skapade av vuxenvärlden. Det är i alla fall uppenbart att sjuttio
talet var en period av tilltagande intresse för ungdomens fritid från statligt
hall.
Flickor tycker om hästar och hundar och gillar att gå ut och dansa eller
ordna fester hemma Pojkar är motorintresserade och aktiva i föreningsli
vet När pojkar går på bio skall det vara en västemfUm. Allt det där låter
som en uppräkning av gamla fördomar, men det är det faktiskt inte. Det är
helt enkelt den bild som en undersökning [genomförd av Statens ung
domsråd] bland drygt 3 000 pojkar och flickor ger av dagens ungdomar
(NSD, 2 januari 1973).
Gällivare Vnmrmm har satsat stora pengar på att ge ungdomen möjlighet
till en meningsfull sysselsättning på fritiden. Anläggningar i form av fot
bollsplaner, ishockeybanor, elljusspår, skidbackar, etc, etc har anlagts
(NSD, 20 juli 1974).
I Stockholm tillsattes 1971 en utredning om fritidsgårdarnas verksamhet
(Sarnecki 1978). Man menade i denna att det var angeläget att kunna erbju
da "verkliga alternativ till det kommersiella och passiviserande fritidsutbud
som dominerar i vårt samhälle" (Sarnecki & Ekman 1978:7). I utredningen
konstaterar man vidare att ungdomsbrottslighet och drogmissbruk blir allt
allvarligare problem i Sverige, och att man bör utforma fritidsgårdsarbetet så
att behoven hos de mer socialt utsatta prioriteras, utan att man bedriver "di
rekt" behandlingsarbete (a a:38,102ff).41
Man kan med andra ord konstatera att det föreligger ett samband mellan
ungdomars misskötsamhet och förekomsten av krav på insatser i form av
40

Jfr resonemanget i kapitel 6 om hur man i trettiotalets diskurs sag föreningsaktiva
ungdomar som förnuftiga, medan unga människor utanför organisationerna betraktades som
förtappade. När det gäller detta återger Olson (1992:150) ett belysande citat (uttalat av Stig
Lindh, ordförande i Skånedistriktet av Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, 1942): "Man
kan faktiskt se på ungdomen, om den tillhör någon folkrörelse. Det är stil och allvar över
dem, i motsats till den griniga och flabbiga ungdom, som trängs på rökiga kaféer och som i
galfnaH av framtidsmål ser allt i grå tristess. Det är denna sektor som skall utgöra arbetsfältet
för våra ungdomsorganisationer".
Ungdomsgårdarnas verksamheter är traditionellt främst inriktade mot typiska pojkintressen
(Jönsson m fl 1993:54). Detta kan sättas i relation till faktumet att problematisk ungdom, i
den mening som avhandlats ovan, typiskt är kopplad till pojkar och gäng, snarare än flickor
och individer (jfr t ex Albert K Cohen 1955).
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organiserade fritidsaktiviteter (Blomdahl & Elofsson 1987). Ungdomsgår
darna syftar till att fylla såväl individuella, utvecklingspsykologiska behov
(Nygren & Lönnqvist 1973:50ff) som samhälleliga mål (Nygren &
Lönnqvist 1973:57ff; Sarnecki & Ekman 1978). Tydlig i medietexterna som
behandlar området är en polemik mellan ungdomens presumtiva förfall och
fritidsverksamheten.
Textexempel: Fritidsgård eller förfall
Kulturforum vill ge Kalix-borna alternativ fritid. - Vi vill bekämpa
det kommersiella kulturlivet, få folk att umgås på ett naturligt sätt. /... /
- I dag finns inget att göra i Kalix, allra minst för ungdomen. Man sitter
oftast på puben och super. Vi vill aktivera folk på ett meningsfullt sätt
(NK, 22 januari 1975).

Hans bästa dag: Ungdomsgård invigdes. Själv blev han 18 år / ... /
- När jag böljade tala för en ungdomsgård var det ett sätt att protestera
mot det kommersiella utbud som finns för ungdomen på fritiden (NSD, 10
januari 1973).
/... / kommunen /... / är i ett stort behov av en ungdomsgård !...!-1 dag
är det många av våra ungdomar som har böljat hålla till på Shopping /... /
Andra sitter på fik. Huvudsaken nu är att ungdomarna får någonstans att ta
vägen (NSD, 19 januari 1973).
- Varför får inte våra bam hålla till på ishockeybanorna? De byggdes ju
för att örnäsborna skulle få använda dem på sin fritid. Vill kommunen att
våra bam ska ägna sig åt öldrickning i stället? Föräldrarna på Örnäset i
Luleå är upprörda. Ishockeybanorna på korpcentret är avstängda för all
mänheten på vardagar (NSD, 26 januari 1973).

Berusade ungdomar skapar kaos ! ... ! Varför ingriper inte myndighe
terna /... / Det finns ju lokaler. Så här kan det bara inte få fortsätta. / ... /
Finns det inga aktiviteter för ungdomarna eller vad är det? Finns det inga
ungdomsgårdar i kommunens regi? (NSD, 30 januari 1973).

Fritidsgårdens främsta funktion blir att ge den hemlösa ungdomen i Luleås
centrum någonstans att vara. Den ska ge dem tillfälle att komma inomhus
för att fika eller prata utan att riskera att bh bortkörda (NSD, 2 januari
1975).

När man sätter utdragen ovan i relation till föregående texter om
problematisk ungdom, framträder den avgörande brytpunkten i sjuttiotalets
diskurs omkring ungdom - den mellan vad man skulle kunna kalla för
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'förfallet' och 'alternativet' (tablå 8). Förfallet är karaktäriserat av supande,
flackande och rotlöshet. Ungdomen anses vistas alltför mycket i icke
önskvärda miljöer och sysselsätta sig med olämpliga aktiviteter.
Tablå 8.

Sjuttiotalsdiskursens centrala brytpunkt.

Förfallet

Prioritetsgraden

'kommersiellt kulturliv'

'protestera'

'kommersiellt utbud'

'stort behov'

'sitta på puben och supa'

'ingripa'

'flipperspelet på busstationen'

'så här kan det bara inte få
fortsätta'

'hålla till på Shopping'

'huvudsaken är att ungdo
marna får någon
stans att ta vägen'

Alternativet
'umgås pa ett naturligt sätt'
'meningsfull fritid'
'någonstans att vara'
'komma inomhus'

'sitta på fik'
'ägna sig åt öldrickning'
'hemlös ungdom'

Tablåns mittenkolumn visar på uttryck för hur man angav prioritetsgraden
för åtgärdandet av den oönskade situationen. Vi rör oss här i handlings- och
åtgärdsdimensionerna av den reaktion på ungdomens kriminalitet och drogvanor som beskrivits i föregående avsnitt. Man talar om vikten av att 'prote
stera' och 'ingripa'. Man ger uttryck för åsikten att något, vad som helst,
måste göras innan det är för sent. I medierna finner man också bilder av det
alternativ som ska ställa den skrämmande situationen tillrätta. Detta handlar
om att ta en större kontroll över ungdomens fritid. I positiva ordalag talar
man således om den stora vikten av en 'meningsfull' fritidssysselsättning,
och av att 'umgås på ett naturligt sätt'.
Texterna är främst av lägesbeskrivningstyp, även om vissa av de mer ag
gressiva uttalandena i frågan inte sällan är att betrakta som utspel. De be
skriver givna lägen och presenterar konkreta och faktiska situationer. Man
skriver att 'idag finns inget att göra', 'man sitter oftast på puben och super'.
'Kommunen är i ett stort behov' av ungdomsgårdar, och ungdomen 'har
börjat hålla till' på mindre lämpliga platser. Även lägesbeskrivningens kausala element är närvarande, och aktörerna döljs inte sällan bakom nominaliseringar och passiva verbformer. Man resonerar ofta i termer av orsaksked
jor vilket exempelvis kommer till uttryck i formuleringen: 'Vill kommunen
att våra barn ska ägna sig åt öldrickning i stället?'. Uttryckssättet implicerar
att detta är den givna utvecklingen om inte fritidspolitiken fungerar som den
ska.
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Avståndet mellan ytterligheterna i denna diskursens tudelning blir ännu
längre när de kopplas samman med glesbygdskontexten. Det förfall som
hotar bär på alla faror som det gör i övriga kontexter men dessutom på risker
till fördjupande av den periferispecifika problematiken med utarmning och
avfolkning.
- Det är vi i Norrbotten med våra långa vintrar som behöver hallar och an
läggningar för ungdomen (NK, 2 januari 1973).

Värm upp "glesskolor" så de unga kan samlas. Enligt tidningsuppgifter
har kommunstyrelsen i Pajala på grund av oljekrisen beslutat stänga några
byskolor bl a i Anttis och Kainulasjärvi. Skolorna har använts för studier
och fritidssysselsättning åt ungdomarna. Det är beklagligt att man nu be
rövar ungdomarna den enda plats i byn där de kunnat samlas. Är det verk
ligen nödvändigt att först dra in på möjligheterna för fritidsverksamhet ute
i byarna. Det finns trots avfolkningen ganska många tonåringar kvar på
Pajalas landsbygd. Är verkligen en skogskommun som Pajala så känslig
om oljan inte kommer som tidigare (NSD, 3 januari 1974).

laitf»nskiftH<«ek arleisaarknl
De delar av sjuttiotalets ungdomsdiskurs som inte låter sig hänföras till det
centrala frågekomplex som avhandlats hittills i detta kapitel utgörs främst av
presentationer av skiftande uttryck för ungdomskultur, samt vissa artiklar
rörande ungdomens arbetsmarknadssituation. Vid några tillfallen synliggörs
ungdomar som 'lär sig vad Gud är' (NSD, 13 juli 1973) på konfirmations
läger, och som 'lär sig leva med naturen' (NSD, 5 juli 1974) på scoutläger.
Man ställer upp i talangtävlingar, går på diskotek och tågluffar. Ungdomen
spelar tennis och åker slalom som de nya förebilderna Borg och Stenmark.
Det nämns också ibland att arbetsmarknaden är kärv för ungdomar, och att
man inte längre kan vara säker på att högre utbildning leder till en säkrad
framtid. Varken denna aspekt eller ungdomars politiska verksamhet ges
emellertid något utrymme av sådana tongivande dimensioner som under
trettiotalet. Arbetslöshetsproblemet var emellertid tilltagande och 'vägra
flytta'-rörelsen var på frammarsch. Troligen hade exempelvis utsnittet 1976
- 1978 gett en annan bild av dessa aspekter.

Frfr featittal till siittittal
Både trettiotalets och åttiotalets ungdomsdiskurser uppvisar ett större antal
kategorier och underkategorier av uttryck än sjuttiotalets, och femtiotalet
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(som är något av en nyckelepok när det gäller samhällets begreppslig
görande av ungdom) utgör ett särdeles komplext studieobjekt. Sjuttiotalets
debatt omkring ungdomsproblem och fritidspolitik intar emellertid en
dominant position i diskursen. Detta faktum gör emellertid inte studiet av
denna tidsperiod mindre intressant. Det bestående och avgörande intrycket
är att sjuttiotalet var en period under vilken samhället strävade efter att ta
ökad kontroll över ungdomen och dess fritid (Jfr Olson 1992). Utvecklingen
från femtiotal till sjuttiotal på den diskursiva nivån illustreras i figur 3.
Figur 3.

Från femtiotal till sjuttiotal.
Ungdom som subjekt
(Ny uppfostran)
•••••

tibi!f*
fPösltiva drÉMntatloRifi

Periferins möte med nya
kulturella strömningar

(Negativa |

Oc?

tioner)

Den

Ungdomsproblem

Fritidspolitik

Mellanöl, sniffning,
kriminalitet, disciplinproblem

Ungdomsgårdar

Ungdomskultur
Arbetsmarknad

Sjuttiotalet är, i svenskt hänseende, att betrakta som något av en strukturell
mellanperiod. Samhället befann sig i ett osäkert glapp mellan sextiotalets
vänsterpolitik och de borgerliga partiernas framgång under det tidiga
åttiotalet. Ungdomen engagerade sig i protester mot Vietnamkriget, och
inom den s k gröna vågen. När man betraktar den bild som den norrbottniska
lokalpressen ger av ungdomen under perioden ser man emellertid
representationer av en generation som verkar betydligt mindre 'genomtänkt'
än så. Ungdomen bildar gäng, super, sniffar, snattar och vandaliserar.
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Debatten om 'disciplinproblemen i dagens skola', elevernas otrivsel och de
många avhoppen går som en serie i tidningarna.
En problembild inom ramen för vilken ungdomens beteenden kopplas sam
man med faktorer som problem i skolan, och bristande fritidspolitik målas
upp. I förvånande liten utsträckning sätts problemen i samband med förutsat
ta egenskaper hos ungdomarna själva. Ungdomen betraktas ofta snarare som
offer för samhälleliga missförhållanden än som agerande subjekt.

Såväl när det gäller utgångspunkter i värderandet av ungdomens beteende
och föreställningar om detta, som gällande de teorier man har om beteendets
orsaker, är medietexterna i hög grad av den karaktär som Cohen beskriver.
Artiklarna är till stor del av lägesbeskrivande typ och av utspelskaraktär. De
symboliska uttrycken är i linje med de ideologiska operationssätt som
Thompson beskriver som fragmentarisering och reifiering, och beskriver en
verklighet i vilken kausala kedjor av händelser äger rum: 'Placeras ungdo
men i kontext A, så händer B'. 'Om ungdomen inte har tillgång till C, så
inträffar D'. Väldigt få egentliga aktörer synliggörs, i och med att språket
bär på nominaliserande och passiviserande drag: 'Vi vill möta problemet
innan det vuxit sig stort', 'Ölmissbruket bland ungdom är ett stort problem',
'I julas greps två Gällivare-flickor för fylleri', 'Under hösten häijade en
sniffhingsvåg'.
I den kausalt präglade diskursen återfinns också det element som syftar till
att förbättra situationen. Det som ska oskadliggöra de bakomliggande fakto
rer som gör att ungdomar hamnar snett är fritidspolitiken. Man ska, bland
annat via ungdomsgårdar, erbjuda ungdomen mer gynnsamma miljöer att
vistas i. Fritiden skulle bli 'meningsfull'. I lägesbeskrivningar och utspel
menar man att den icke önskvärda fritid som ungdomen har, måste bytas ut
mot en annan - önskvärd. Man kan också se hur distansen mellan debattens
två poler ökar när resonemangen sätts i relation till glesbygden. Förfallet kan
där gå ännu längre varför åtgärderna där anses vara mer brådskande (jfr
Alsmark 1985 - 'ljus över bygden'; Waara 1996b:2 - 'kolonisationen av
Norrland'; Wahlberg 1996). Diskussionen omkring vissa områden, bekanta
från trettio- och femtiotalsanalyserna (ungdomskultur, lägerliv, idrottsta
langer, arbetsmarknad etc) är alltjämt närvarande, men inte i någon iögonfal
lande utsträckning.
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9. INGEN FiRLORAD GENERATION
SATSA PÅ DIG SJÄLV - 80-talets trend. Under 80-talet satsar man på sig

själv. - Om man ska försöka ändra någonting i samhället, eller engagera
sig politiskt, så måste det ju vara någon som gör det. Men sådan är inte
stämningen nu. Det är ordspråket "ensam är stark" som gäller /... / Mode
och trender betyder mest för ungdomar /.../- Man är osäker och det är
viktigt att känna gemenskap.!...!- Det finns sådana möjligheter nu. TV,
bio, tidningar och all reklam gör att alla vet vad som är inne trots att det
ändras ständigt (NSD, 10 januari 1984).
I sin slutrapport Ej till salu (1981) skriver Statens Ungdomsråd om "jagets
årtionde".42 Man talar om hur ungdomens verklighet präglas av narcissism,
och av en centrering av allt kring det egna jaget (a a:73ff). Samhällsför
ändringar, främst i familje- och socialisationsmönster, anses ha drivit fram
dessa förhållanden. Familjens roll när det gäller fostran, beskydd och eko
nomisk trygghet sägs ha försvagats, och socialisationen sker alltmer inom
ramen för olika sociala institutioner. Under detta årtionde kom också idéer,
främst influerade av Thomas Ziehes teorier, om jagcentrering och s k kultu
rell friställning (Ziehe 1982) att inta en förhållandevis central plats inom den
svenska ungdomskulturforskningen och därmed också mer allmänt i betrak
tandet av ungdom (se t ex Fornäs m fl 1984; Johansson 1994; Bjurström
1997:96ff).
Hans-Erik Hermansson (1988:171ff) menar att den tekniska utvecklingen
resulterade i att de sociala förändringsprocesserna under 1980-talet gick
"snabbare än förut samtidigt som de temporära strukturer som processerna
åstadkommer ter sig mer fasta och är mera inskränkande och ger därför
mindre utrymme för individuellt skapande".43 Hermansson skriver vidare att
ett stort antal ungdomar "har svårt att producera sig som människor i dagens
samhälle". Ett av ungdomens sätt att skapa utrymme för sig själva utgörs av
etablerandet av ungdomskulturer: Generationsklyftan vidgas, och ungdo
marna far allt svårare att knyta an till historien och till det traditionella.

42

Ett av syftena med Ej till salu var att utreda det kommersiellt orienterade utbudet av kultur
och fritidsaktiviteter för unga. Belysande när det gäller de kommersiella kraftemas relation till
ungdomskategorin är följande annonstext för Dagspressen införd i NK, 25 juli 1984: "Av
Sveriges alla mods, punkare, skinheads, raggare, hårdrockare, discofreaks och pappas flickor,
läser mer än sjuttio procent en morgontidning. Vaije dag. Nästan hela det här unga gardet på
mellan 15- 25 år läser en morgontidning då och då. Nittio procent för att vara exakt. Och i en
undersökning som vi har gjort, säger en mycket stor del av dem att de tycker annonserna är
viktiga. Kul va".
43 Hermanssons avhandling rör åren 1983 - 1985, m a o exakt de år som denna studie inriktar
sig på.
137

Traditioner bryts upp och kontinuiteten försvinner. Historien ter sig ab
strakt som något utanför deras påverkan, som en idyll som har med ängar,
hästar och kor att göra (a a:171).
Bilden av en narcissistisk och kulturellt frikopplad ungdom var med andra
ord inflytelserik i de vetenskapliga förklaringsmodellerna för ungdomligt
beteende under åttiotalet.
En viktig diskussion om den kulturella friställningen i relation till den
urbana bias som tenderar att uppträda i ungdomskulturforskningen förs av
Waara (1996a:46ff), som menar att denna bär på risker för att man missar
betydelsefulla aspekter i studiet av ungdom. I och med inriktningen mot mer
spektakulära uttryck och större städer kan det bli så att man endast studerar
"representationer av något man tror är ungdomar" (a a:47). Enligt Waara
överdramatiseras således ungdomskulturens och generationsklyftans betyd
else i vissa fall: Dels kan man inte med säkerhet uttala sig om att ungdomar
allmänt orienterar sig mot ungdomskulturer, och dels tenderar ungdoms
kulturella stilar att överges med åldern. En central poäng i den sociologiskt
orienterade ungdomsforskning som Waara förespråkar är att en ökad vikt
måste läggas vid faktumet att olika ungdomar växer upp i olika kontexter.

iti ktacamrat av étUatalets listans
I NK. ställer man den 26 januari 1985 samma fråga till fem olika personer
som man verkar ha hejdat slumpvis på gatan, i syfte att erhålla ett slags
samhälleligt tvärsnitt. De presenteras i anslutning till sina svar med namn,
yrke och en porträttbild.
Vad tycker Du om dagens ungdom?
- Ungdomarna i dag har det jobbigt Så dom som har lyckats komma ut i
arbetslivet har gjort det bra.
- Jag gillar ungdomar. Har två stycken själv.
- Jag tycker ungdomen är mysig. Utåtriktade och väldigt fina. Dessutom
har dom blivit väldigt sportiga och fräscha.
- Ungdomarna idag är mycket bra. Jag tycker dessutom att dom är mycket
mer öppna än förr.
- Det finns både bra och dåliga. Men för det mesta är dom bra. Man kan
inte hålla på och jämföra med förr i tiden.
Samma dag publicerar tidningen en intervju med en skolvärdinna. Mot slutet
av intervjun får hon samma fråga som personerna ovan. Hennes svar blir:
- Jag tycker att de är vakna, de vet och kan så mycket runt omkring. De
följer med på TV och ser och hör allt. Dessutom är de aldrig otrevliga.
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I de kortfattade svar som dessa personer ger kan man finna något av essen
sen i åttiotalets ungdomsdiskurs. Den första respondenten, som är en manlig
chaufför, aktualiserar den problematiska relationen mellan ungdom och ar
betsmarknad. Den tredje personen, en kvinnlig försäljare, säger att hon
tycker att ungdomen har blivit sportig. Som en röd tråd genom alla svar
löper också åsikten att ungdomen står för något positivt. Den presenteras
inte alls i samma negativa termer som under det föregående decenniet. Skol
värdinnans svar påminner oss också om de processer som Mitterauer
(1992:235ff) och Waara (1996a; 1996b) menar har blivit allt kraftfullare
under 1900-talet och som leder till att verkligheten för ungdomen inte längre
endast definieras lokalt. Förändrade kommunikationsstrukturer förflyttar
periferin allt närmare centrum.
Med det ovanstående som ett illustrativt avstamp, kommer uppmärksam
heten i det följande att, i tur och ordning, riktas mot den positiva synen på
ungdomen, ungdomens förhållande till arbetsmarknaden, samt dess idrotts
liga aktivitet. Slutligen beskrivs, den i många avseenden heta, debatten om
kring videovåldet. Dessa är de centrala områdena i åttiotalets ungdoms
diskurs.

Ulttfel pi mflMMar: Na ptsltim iiiAtnsftillei
Ingen förlorad generation! Ungdomarna är inte alls förtappade. /... /
En vanlig syn på Storgatan i Luleå en helgkväll. Massor av ungdomar som
driver omkring. Många berusade. Men detta är bara en liten del av verk
ligheten. / ... / Luleåungdomen är inte alls förtappad. En undersökning
bland Luleås alla nioklassare 1981 ger positiva och hoppfulla besked: 40
procent av 16-åringarna var nykterister. Det är cirka tre gånger fler än i
landet i övrigt! Bara en liten del av nioklassarna hade använt hasch. I öv
riga Sverige är siffran tio gånger högre! En stor del av Luleås ungdomar
ser också ljust och hoppfullt på framtiden (NSD, 31 januari 1983).
I åttiotalets lokalpress presenteras den norrbottniska ungdomen överlag på
ett positivt sätt.44 Detta kontrasterar mot den förhållandevis förhärskande
negativa bild som återfinns i sjuttiotalets diskurs. Man beskriver för det
mesta ungdomen hoppfullt, och tar den i försvar.
— Inget fel på ungdomen. - Jag har haft min sommarstuga mittemot
kiosken på Pitholmens havsbad sedan 1958 och jag har aldrig haft en så
lugn midsommar som i år. /... / — Det finns inget ungdomsproblem, istället
441 de

fall då ungdomar framställs på ett negativt sätt, pekas ofta föräldrarna ut som ansvariga
och ungdomen anses vara missförstådd.
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är det ungdomarna som har problem med oss vuxna. Vi ställer ju inte upp
för dem utan låter dem driva vind för våg (NK, 1 juli 1983).
Det vanliga, vilket citatet ovan uttrycker, är att ungdomar sägs vara offer for
förlegade sätt att betrakta dem på. En övertygelse som verkar genomsyra
diskursen är den som också ligger till grund för den 650-sidiga Ej till salu den att ungdomens väl och ve är beroende av huruvida vuxenvärlden tar sig
an ungdomarna eller inte. I rapporten understryks betydelsen av att samhäl
let ingriper, på en rad områden, för att förbättra ungdomens situation i sam
hället. I de fall då ungdomar missköter sig beskrivs de således snarare som
offer än som onda och kalkylerande brottslingar. Ungdomens beteenden
anses vara föräldragenerationens ansvar och de unga betraktas som i princip
ovetande om vad de ibland gör och ger sig in på.
Det är inte ungdomarnas fel att det spårat ur på detta sätt Ansvaret måste
helt och fullt läggas på deras föräldrar som uppenbarligen inte tycker om
sina bam tillräckligt för att intressera sig för vad dom gör på kvällarna.
Det kan inte vara riktigt att samhället skall ta hand om de bam som Ni en
gång satt till världen! När fritidsgården stänger, vad är det för fel med att
ungdomarna går hem till varandra och umgås? Eller far dom inte det? Det
kan väl inte vara så att det är så fint därhemma så att Ni är rädda för att få
någonting förstört om dom kommer hem med sina kamrater? Eller tål Ni
inte se dem sitta hemma och dricka en öl, istället för att sitta i trappupp
gången till ett hyreshus? (NK, 6 januari 1983).
"Vi skäms för vad vi gjort ..A Leif, 15, Anders, 18 och Erik, 16. Tre av
de ungdomar som renat och druckit av den livsfarliga träspriten. I dag är
de ångerfulla och glada över att vara vid liv. - Man skäms, säger Anders.
Livet är inte värt att riskeras för något så ruttet (NK, 4 juli 1983).
Skyll inte på ungdomen! / ... / Man ropar på förbud och tror att detta är
lösningen på problemen. Men om vi tittar på restauranger, arbetsplatser
och andra platser. Vem går före med exempel? Svaret blir vi äldre. Kan vi
då fordra av ungdomen att de ska vara så nyktra och skötsamma? Svaret
blir nej (NK, 8 juli 1983).
När det gäller s k olämpliga ungdomsmiljöer i Stockholm skriver Statens
Ungdomsråd (1981:382f) att dessa är miljöer där bland annat brottslighet,
missbruk och prostitution förekommer. Många barn och ungdomar sägs
också vistas i sådana miljöer. I och med att dessa miljöer inte inbjuder till
"konstruktiva sysselsättningar" får unga som vistas i dem sociala problem.
Problem som de sedan skjuter ifrån sig genom att exempelvis missbruka
droger och leva ett "mycket passivt liv". Den norrbottniska debatten om
ungdom på åttiotalet verkar dock bygga på andra grundantaganden. När
140

ungdomens fritidsevenemang beskrivs understryker man ofta hur lugna och
städade de varit. Man kan alltså se ett brott med sjuttiotalsdiskursens
perspektiv på området. De uttryckssätt som dominerade i sjuttiotalsmate
rialet gör sig ändå indirekt påminda, i och med att skötsam ungdom
framställs som något nytt och förvånande.
- Lugnaste festivalen på många år! - Vi kan inte säga annat än att det
här har varit den lugnaste festivalen på bra många år! Så kraftfullt uttalar
sig Anders Wallmark från arrangerande Bodens BK, om den Boden
festival som väl dock i de flestas medvetande kommer att leva kvar som
den helg då ett antal ungdomar råkade illa ut genom att dricka träsprit
(NK, 4 juli 1983).
Luciafirandet i fjol i Jokkmokk var det lugnaste på 13 år. Polisen ger ung
domarna ett gott betyg överhuvud taget (NK, 17 januari 1985).
Trots att man i stor utsträckning publicerar ovanstående typ av artiklar fin
ner man ändå exempel på hur läsare i insändare anklagar tidningarna för att
ge en felaktig bild av ungdomen. Pressen sägs vara selektiv på ett negativt
sätt i sitt urval av nyheter om ungdom. Detta kan tolkas som en indikation på
att inte bara mediediskursen, utan även den vidare samhälleliga diskursen,
dominerades av denna positiva bild av ungdomen.
Det har skrivits spaltkilometer om vår så kallade förtappade ungdom. Så
fort det händer något i samband med ett ungdomsarrangemang så är pres
sen på plats och slår upp det med stora rubriker. Men var är pressen då
ungdomarna sköter sig? (NK, 18 juli 1983).
Drogfri luciavaka tegs ihjäl /... / När idrottsföreningarna anordnar dan
ser och konserter här, brukar dessa (enligt tidningania) ofta spåra ur. Fyl
leri och slagsmål tillhör inte sällsynthetema. Stora rubriker och rejält med
spaltutrymme går åt till att återge detta. Men när en gång en kväll kan
genomföras utan dessa negativa saker blir det endast några rader. Det är
klart, positiva rubriker säljer inte lika bra som negativa (NK, 2 januari
1985).
Textexempel: 'Dagensfina ungdomar'

Den 18 januari 1984 publicerade NK en insändare, som dagen därpå också
kunde läsas i NSD. Insändaren angrep tendensen att tala positivt om
ungdomen och menade att 'det var bättre förr'. Detta moralkonservativa
utspel inledde, vilket blir högst begripligt mot bakgrund av det diskursklimat
som beskrivits ovan, en debatt. I karaktäriserandet av de diskursiva praktiker
som omgav den del av det offentliga samtalet som utgjordes av positiva
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representationer av ungdomen, är texter hämtade från denna debatt lämpliga
utgångspunkter. Nedan återges delar av det första utspelet, åtföljt av utsnitt
ur den efterföljande debatten.
Det talas om dagens fina ungdomar men jag har då inte mött några...
/... / Ungdomen är i regel oartig och tämligen nonchalant. Någon skatt i
större utsträckning anser de sig icke ha anledning att betala till "tjuvsam
hället". Får de ett arbete så söker de jämkning omedelbart hos lokala skat
temyndigheten. Jämkning beviljas i regel och då kan de ju använda peng
arna till kläder och nöjen. En stor del av ungdomen är arbetsskygg, vül
helst inte utföra något egentligt arbete, helst vill de prata bort sin tid, ha
kafferaster och erhålla betalning för ej utfört arbete. Flertalet av dagens
ungdom har ingen allvarlig tanke på att erhålla ett arbete som de kan liv
nära sig på, de godkänner inte vilket arbete som helst. De är ju gudbevars
så välutbildade på samhällets bekostnad att de kräver även ett fint och för
dem passande hobbyarbete (NK/NSD, 18/19 januari 1984).
När träffade (inte bara såg genom fönstret) du en ungdom sist? Jag skulle
tro av din insändare att döma att det inte händer så ofta. /... / se dej om
kring, om du nån gång hade lärt känna oss, skulle du nog inte ha skrivit
den där insändaren (NK, 25 januari 1984).
Det har i alla tider ansetts opportunt att klanka på ungdomarna. Eftersom
åsikten är den, att aldrig har den varit så bra som när jag var ung. / ... /
Tack, jag har varit ung också - troligen yngre än de flesta. Men nog minns
jag att det fanns åtskilliga rötägg som söp och slogs med knogjäm och
järnspisringar bakom danslogen (a a).
De fina ungdomarna märks inte alltid (a a).
Nu är du bra orättvis. / ... / För nog vill de flesta jobba. Du ska inte dra
alla över en kam Du skriver också att ungdomen är oartig? Vadå oartig?
Jag har mött mycket äldre folk som verkligen varit otrevliga. Så det är inte
bara ungdomen (a a).
Även äldre personer oartiga och nonchalanta /... / Låt oss inte klandra
varandra utan istället gå tillsammans för att arbeta för en ljus framtid. Vi
ska inte öka klyftan mellan generationerna, utan istället arbeta för att
överbrygga där klyftor redan finns (a a).
I och med att det stora antalet positiva presentationer av ungdomar främst
synliggörs i form av insändare, kan uttrycken inte beskrivas med hjälp av
Ekecrantz och Olssons eller Thompsons terminologier. Dessa begrepps
apparater är ju snarare avsedda att tillämpas på journalistiskt producerade
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texter. För att karaktärisera texterna ovan, kan man dock säga att de bygger
vidare på den redan beskrivna tendensen att bekämpa vad man anser vara en
felaktig bild av ungdomarna. Den första insändarens författare anklagas för
att inte 'se sig omkring', för att vara isolerad, samt för att inte ha någon
egentlig erfarenhet av ungdomar. Den som verkligen tittar efter, kommer att
upptäcka att ungdomen är bra, och rötägg finns det alltid.

AtUttålets inilMnarfeitslislmt
ARBETSLÖSHETEN NÅR NYA REKORD /... / Värst är situationen for ung
domarna. Jämfört med juni i fjol har ungdomsarbetslösheten stigit med
10.000 till 62.000. Det innebär en arbetslöshet på 8,4 procent bland ung
domar under 25 år (NSD, 13 juli 1983).

"Otryggheten bland unga breder ut sig" - Jag märker allt mer de ungas
krav på en mening i tillvaron. Arbetslösheten gör att många på något sätt
tappar fotfästet (Kyrkoherde i NK, 8 januari 1983).
— Om tre veckor ska det inte finnas en enda arbetslös 18- eller 19-åring i
Bodens kommun (NSD, 3 januari 1984).
Ungdomsarbetslösheten ökade mellan 1963 och 1981 från 33% av de arbets
lösa till 42% (Carle & Schale 1982:39). Statens Ungdomsråd (1981:358ff)
menar i sin rapport att arbetsmarknaden i stor utsträckning är stängd för
ungdomarna, och att det — i det tidiga åttiotalssamhälle som den beskriver —
endast erbjuds arbeten till en liten del kvalificerade ungdomar. Man visar
också på hur arbetslösheten alltid varit högre bland ungdomen än hos
befolkningen som helhet, och påtalar det alarmerande i att denna relativa
arbetslöshet nu blir allt högre. Ungdomsarbetslösheten betraktades med
andra ord under det tidiga åttiotalet som ett viktigt socialt problem Det
gjordes också, av mediematerialet att döma, en hel del åt detta.
Engagemanget för att få in de unga i arbetslivet verkar ha varit mycket
stort.45
Luleå främst i landet med UNGDOMSCENTRUM / ... / På ett par år har en
ny samhällsinstitution skapats mitt i Luleå: Ungdomscentrum, som tar
hanH om alla ungdomar efter grundskolan som inte kommer in på
gymnasium eller lyckas få tag på ett jobb (NK, 21 januari 1983).

45 Den

21 dee 1983 fattade Sveriges Riksdag beslut om den s k ungdomslagen. Denna innebar
att alla ungdomar mellan 18 och 20 års ålder skulle garanteras minst fyra timmars arbete per
dag.
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Kalix blir först i norr med "Jobbarklubbar". Det är dagens glada nyhet för
alla arbetslösa ungdomar i östra Norrbotten. Under fyra veckor ska
ungdomarna få ägna sig åt att söka jobb - på heltid! (NSD, 2 juli 1983).
DET HÄR BJUDER VI PÅ, UNGDOMAR / ... / Samordnare för

ungdomsjobben i Kalix kommun är Lennart Jansson. Här informerar han
18- och 19-åringar om vad kommunen kan bjuda på (NK, 20 januari
1984).
Här får unga arbetslösa både jobb och utbildning. Tretton ungdomar
har hittills fått jobb i kommunens nya ungdomsverkstad. Deras första
uppgift har varit att göra i ordning själva verkstaden, där så småningom
kommunens trasiga möbler ska repareras. När verksamheten är fullt
utbyggd får 30 ungdomar beredskapsjobb där (NSD, 3 januari 1984).
Författarna till den ovannämnda rapporten menar att arbetslösheten också
drabbar ungdomarna hårdare än de äldre på ett individuellt plan: Man är inte
bara sysslolös utan också värdelös och maktlös. Det finns en viktig skillnad
mellan att, som den vuxne, bli av med ett jobb, och att aldrig få något jobb
överhuvudtaget: "Ungdomar med en i allmänhet mycket lösare anknytning
till arbetslivet har mycket svårare att finna någon förklaring till varför de
hamnat i arbetslöshet utom den brutala 'sanningen' att jag är inte lyckad
som människa" (a a:360). Även Jan Carle och Carsten Schale (1982:66ff)
betonar att det inte är lika allvarligt att vara arbetslös som att vara ung och
arbetslös. De menar att åttiotalet skiljer sig markant från tidigare epoker och
att seklets snabba strukturförändringar har lett till en ny situation för dagens
ungdom. Det blir allt svårare att etablera en stabil identitet i övergången
mellan barndomen och vuxenlivet. Detta beror på att samhället övergått från
att vara en åldersintegrerad produktionsgemenskap, till att vara
karaktäriserat av tydligt avgränsade sektorer. Socialisationen sker inte längre
lika naturligt som den har gjort (jfr 'kulturell friställning'). Carle och Schale
skriver att ungdomsarbetslösheten egentligen inte är ett renodlat
försöijnings- eller sysselsättningsproblem, utan "snarare ett livsproblem som
bör formuleras i ett sociokulturellt perspektiv" (a a:95).
Textexempel: 'Jättekul att få jobb!'
"Jättekul få jobb!" I går strömmade de till från alla håll — 140 glada
Kalixungdomar — och firade att arbetslösheten är slut. Nu är det lag på att
alla som är 18 och 19 år ska ha arbete. — Jättekul att få jobb. Allting är
bättre än att bara gå hemma, sa Christina Nyström från Lomben. Hon får
jobb i skolan i Vitvattnet. Fullmäktiges sessionssal fylldes till sista plats.
Folke Johansson från arbetsförmedlingen kunde pusta ut. På rekordtid har
alla ungdomslagen placerats. — Nu är det roligt, men jag vill nog inte vara
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med om det igen, sa han. Kanslichefen Birger Nyström berättade om vår
ständiga plåga - arbetslösheten - kaffevagnar rullade in och
projektledaren Lennart Jansson delade ut direktiv. Kalix bjöd ungdomarna
stora famnen och då blev den stora dagen som en stor ungdomsfest. - Det
har varit mindre gny och mera glädje än jag trodde, sa personalchefen
Pentti Virkkunen (NSD, 24 januari 1984).
I texten ovan kommer engagemanget när det gäller ungdomsarbetslösheten
tydligt till uttryck. Framställningsformen är optimistisk och bär på flera
likheter med rapporterna från ungdomens föreningsaktiviteter
under
exempelvis trettiotalet. Texten kan placeras någonstans mellan fallbeskriv
ningen och narrativen. Den baseras på realism och närhet i språket och
balanserar, som Ekecrantz och Olsson menar att fallbeskrivningen gör, "på
knivsudden mellan trovärdighet och osannolikhet". För att beskriva något
som trots allt är att betrakta som en tillfällig nödlösning på ett allvarligt
socialt problem använder man ord som 'glädje', 'stor ungdomsfest' och
'jättekul'. Kalix bjuder 'stora famnen' när man 'firar' att arbetslösheten på
'rekordtid' tagit slut och man kan 'pusta ut'. Den optimistiska beskrivningen
antar reifierande karaktär genom nominalisering och passivisering: Folk
'strömmar' till från alla håll, lokalen 'fylls' till sista plats och kaffevagnar
'rullar' in.

MmaidaieRSsUäriir
I åttiotalets diskurs blir ungdomsidrotten återigen synlig i högre grad än på
sjuttiotalet. NK har den återkommande "Ungdomssidan" som enbart
behandlar detta ämne, och 'lovande' idrottsungdomar presenteras ofta i båda
tidningarna. Att samtliga nedanstående utdrag kan hämtas från NSDs
sportsidor från en och samma dag är särdeles illustrativt, men inte på något
sätt extremt, för tidsperioden.
För ganska precis ett år sedan skrev vi ett reportage om unge Johan
Strömvall, Luleå Hockey. Johan drömde då om att spela elitseriehockey så
småningom. Nu kan Johans dröm bli verklighet redan i år (NSD, 29
januari 1983).
16 år och tvingad att flytta - det handlar om Patrik Mosesson, duktig
friidrottare i Gällivare, som flyttar till Haparanda i jakten på bättre
träningsmöjligheter (a a).
I startblocken på väg mot nya djärva mål — Tomas Hammarsten, 16, och
Mikael Eriksson, 17, båda Gällivare, som kommit in på
friidrottsgymnasiet i Umeå. Gällivaregrabbama blir Sveriges nordligaste
firiidrottsgymnasister (a a).
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Matti — 12 år redan en stjärna I ... ! — Det är svårt att finna ord för
Mattis utvecklingskurva, säger / ... / en av tränarna. Bara på ett år har han
blivit jättebra. Han är en otrolig talang (a a).
Medan diskursen om ungdomsidrotten på trettiotalet främst handlade om
sportens karaktärsdanande egenskaper och på femtiotalet om dess kulturella
funktioner, är det under åttiotalet just detta med att bli 'stjärna' som
dominerar. Bejakandet av detta har emellertid även det kulturella dimensio
ner. Etnologen Fredrik Schoug (1994:165) visar exempelvis, med referens
till Billy Ehn, på hur "massmediaversionen" av skidåkaren Gunde Svan på
åttiotalet var ett uttryck for den "svenska politiska drömmen om det
perfekta, rationella och goda samhället där allting kontrolleras i minsta
detalj for medborgarnas bästa". Schoug menar att ideal, nationella eller
andra, kan komma till uttryck i medias sätt att presentera sportidoler. Drag
som ofta betonas hos idolerna är naturbegåvning och karaktärsegenskaper.
Eftersom dessa idoler förkroppsligar framgången - karriären från
osynlighet till rampljus - tenderar de ofta att med mer eller mindre
didaktiska undertoner bevisa de väletablerade dygdernas överlägsenhet.
Vill man bli som sin idol skall man vara flitig, ambitiös, målinriktad och
leva i hälsa och skötsamhet (a a:166).
Man kan alltså säga att officiella svenska värderingar, sådana som ofta
framförs i skolor, i arbetslivet, på daghem, i politik och massmedia, även
presenteras i samband med idrott, både direkt och indirekt
!... / Skidlöperskan "Billan" Westin t ex representerar /... / en idealbild av
svensk ungdom. Hon beskrivs som skötsam, målmedveten, flitig och lojal,
men också som en kvinnlig "friskus", ett speciellt svenskt begrepp med
sammansatt betydelse: en person som är både sund och djärv, både
äppelkindad och med jävlar anamma (Ehn 1993:221).
I det andra av de två ovanstående citaten formulerar Ehn en betydelsefull
poäng: Viljan att göra ungdomen till idrottsstjämor och glädjen över
upptäckten av talangfulla ungdomar, kan förstås som viljan till, och glädjen
över, något större. Ideal slås på så sätt fast inom idrotten mycket kraftfullare
än på andra områden där det inte är lika tillåtet. I en kulturellt ambivalent
miljö, exempelvis Tomedalen, blir förmodligen de ovan beskrivna
processerna ännu kraftfullare. Att optimistiskt och entusiastiskt avbilda
norrbottnisk idrottsungdom kan vara ett sätt att slå vakt om det lokala.
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Textexempel: 'Precis som i verkliga livet '
Det har ovan nämnts att åttiotalets medierade bilder av idrottande ungdom
främst var inriktade mot karriärmöjligheterna inom sporten. Det är allra
främst individuella ungdomar, med potential, som synliggörs. I nedan
stående textutdrag exemplifieras detta perspektiv. Det viktigaste är inte att
kämpa väl, utan att vinna:
eller pappa hejar på sina unga i en tävling någonstans i
Norrbotten. Det händer vaije dag. Föräldrar som skjutsar sitt barn till
träning och tävling. Klart som sjutton att de vill att det ska gå bra för
dottern/sonen. Men föräldrarnas engagemang misstolkas oftast av andra,
ibland föräldrar. Och då kommer beskyllningarna: Svensson driver sitt
barn alldeles för hårt! Visst känns snacket igen? Jag tycker att föräldrar i
många år oförskyllt agerat spottkopp för människor som inte kan, eller
vill, begripa sig på vad idrott verkligen handlar om. Det är en tävling där
de flesta som deltar vill vinna. Precis som i verkliga livet där många vill
bli framgångsrika i det de företar sig: duktiga i att diska, duktiga i att leda
utgrävningar i Egypten, duktiga i att fånga renar i en raid (NSD, 4 juli
1984).

Mamma

Texten är främst tidsorienterad, vilket innebär att den bäst beskrivs som ett
narrativ eller ett utspel. Citatet har narrativens struktur: 'Självklarheter'
radas upp, en vändning i handlingen kommer ('engagemanget misstolkas'),
och slutligen kommer upplösningen. Utspelsdimensionen kan iakttas i och
med att läget bedöms, och en åsikt presenteras i form av ett inlägg. En
rationaliserande resonemangskedja återfinns mot slutet av texten: Livet är en
tävling — alla vill vinna - idrott är också en tävling — därför är det naturligt
att föräldrarna vill att deras barn ska vinna.

VänislMfäratt.aassaker,tannar
Människoförakt, massaker, tarmar, hjärnsubstans, blodslitrar, yxa i
bröstet, en kniv i skrevet på en kvinna, våldtäkt, lik, våldtäkt igen,
misshandel, en kniv i strupen, en hagelsvänn i magen, ett krossat huvud
och ännu mer hjärnsubstans. Nej, det är inte fantasier, allt det här finns att
se på video. Jag har sett en kvinna våldtas förnedras, misshandlas i 40
minuter på video. Har dina barn gjort det? Har videohandlaren hyrt ut det
till Hina barn? Jag har sett en människa malas ner i en köttkvarn på video.
Har dina barn sett det? Har du sett det? Jag mådde illa, jag ville spy (NK,
27 juli 1983).
MAKABER VECKA FÖR TINGSRÄTTEN. Några snabba leenden, i övrigt var

lagmannen och nämndemännen märkbart besvärade då zombies glufsade
huvudsvålar, kvinnor fick saxar genom huvudet och maskarna krälade i
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Omsköldsviks tingsrätt på tisdagen. Nordens, förmodligen världens, första
videorättegång utspelar sig under veckan i stora tingssalen. Tolv filmer
skall visas, varav tre under tisdagen, Zombie II, Bortom och Huset på
kyrkogården. Två uthyrare i staden står tilltalade för brott mot den så
kallade videolagen. / ... / En av filmerna som ska visas, den omtalade
Cannibal Holocaust, innehåller ett äkta mord, misstänker åklagare
Lindskog. Misstanken har funnits några år, men varken FBI eller någon
annan poliskår har kunnat bevisa något (NSD, 26 januari 1983).
Inom den svenska ungdoms- och medieforskningen är det idag vedertaget att
beskriva den s k videovåldsdebatten under det tidiga åttiotalet som en
'moralisk panik'. Debatten förekommer ofta som typexempel på mediala
fenomen av den typ som Stanley Cohen beskriver. Cecilia von Feilitzen,
Michael Forsman och Keith Roe (1993:llff) sammanfattar detta. De
beskriver Cohens teori för att sedan påtala hur mönstren återfinns i den
svenska videovåldsdebatten: TV-programmet Studio S, som kan sägas ha
avfyrat diskussionens startskott, förstasidesrubrikerna i Dagens Nyheter, och
så vidare. Författarna visar på processerna som gör att objektet för paniken
kommer att symbolisera
/ ... / en djupare och mer vidsträckt oro. Utan tvekan kom uttrycket
"video" i den svenska debatten att få betydelser som symboliserade de
negativa konsekvenserna av den nya medieteknologin, av "amerikaniseringen" och av de hot dessa två företeelser tillsammans uppfattades
utgöra mot den traditionella svenska kulturen. Speciellt sågs video som ett
hot mot barn och ungdomar - som ett förment stimulus till aggressivitet
och våld (a a:12).
Att 'undersöka' huruvida man kan beskriva videovåldsdebatten i media med
hjälp av Cohens begreppsapparat ter sig alltså som att slå in redan öppna
dörrar. Den sociokulturella kontext som omger videovåldsfrågan har ju
redan utmejslats många gånger om av författare före mig.46 En uppgift som
återstår är dock att visa på hur den 'moraliska paniken' omkring videovåldet
såg ut i de norrbottniska tidningarna.
Textexempel: 'Attack mot videovåldet!'
Videovåldsdebatten i Sverige brukar sägas ta sin böljan under den senare
delen av året 1980.1 denna studie har emellertid enbart delar av åren 1983,
1984 och 1985 studerats vilket innebär att det som fångats upp i
videovåldsfrågan främst härrör sig till en intensiv debattvåg under 1983.
46

Se t ex Feilitzen m fl (1993), Holmberg (1988), Kågeson (1981), Roe (1983a; 1983b),
Svenning & Svenning (1982), Wall (1988), Wall & Stigbrand (1984).
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Cohen menar att en moralisk panik i medierna ofta tar sin böljan vid ett
bestämt tillfälle. När det gäller den videovåldsdebatt som under böljan av
1983 utspelades i Norrbotten verkar detta tillfälle ('impact') ha varit en
gemensam studiedag i frågan arrangerad för lärare och föräldrar i Boden.
Både NK och NSD rapporterade från denna tilldragelse med stora rubriker.
LÄRARE OCH FÖRÄLDRAR I BODEN I GEMENSAM ATTACK MOT
VIDEOVÄLDET. En samlad attack mot videovåld och allt annat mediavåld!

Lärare, forskollärare och föräldrar i tio skolor i Överluleå rektorsområde i
Boden tog en gemensam studiedag kring mediavåld. Sammanlagt var det
ett par hundra personer som samlades för att gemensamt söka vägar att
bekämpa våldsutbudet i olika former. Många på studiedagen chockades av
de olika råa avsnitt från våldsfilmer som spelades upp. Videofilmer som
arrangörerna haft svårt att hyra därför att det är kö på dem! — Jag mår illa
av att se de fruktansvärda våldsfilmer som florerar, säger Stig Johansson,
ordförande i Hem- och Skolaföreningen i Sävast, där man aktivt börjat
agera mot videovåldet. Vi måste skapa en medvetenhet hos alla, och
föräldrar har ett stort ansvar. / ... / Kerstin Edholm, pedagog på
Bildningsförbundet, jobbar med de här frågorna och höll föredrag på
studiedagen. /.../- Våld är inne i dag, det kittlar lite extra genom att det
ska vara förbjudet. Det är tydligt också att många bam och ungdomar
lever psykiskt och socialt isolerat utan någon funktion som de upplever
det, och våldet blir en ersättning för den saknad de känner (NK, 8 januari
1983).
- VIDEO FICK MIG ATT SPY! Temadagen om våldsfilmer blev en chock!

Flera lärare och föräldrar fick gå ifrån visningen av våldsvideofilmer.
Några fick
lägga sig och vila, en gick ut och spydde.
/... / Och detta har blivit vardagsmat för många barn. I... I - Det finns i
serietidningar, i musik m.m. I Luleå hölls för en tid sedan en modeshow
med "kläder att mörda i". Till jul såldes ett Alga-spel, Mördarspelet.
Videospelen innehåller krigsspel där det gäller att skjuta ihjäl folk ... En
videotidning har efter känt mönster från en kvällstidning graderat
betygsättningen av filmer med motorsågar, en till fem. Men den skalan har
inte räckt till. Tidningen har nu fortsatt med "blodiga motorsågar" för
filmer som är ännu blodigare. Motorsågsmassakern finns inte längre med
bland de filmer som klassas som de 25 värsta (NSD, 8 januari 1983).
Redan i detta avstamp märks flera av den 'moraliska panikens' särdrag. Det
är moralens entreprenörer som kommer till tals (Hem och Skolas ordförande
och Bildningsförbundets pedagog) och utgångspunkten it's not only this är
tydligt förekommande. Detta illustreras t ex av att man talar om 'videovåld
och allt annat mediavåld'. Våldet sägs också förekomma i tecknade serier,
musik, mode, sällskapsspel och videospel. Även Cohens mer sjukdoms- och
katastrofinfluerade begreppskategorier kan identifieras när man pekar ut
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videovåldet som en gemensam fiende, vilken man måste gå till 'samlad
attack' mot, 'bekämpa' och 'aktivt agera' mot. Bland förklaringarna till
våldstittandet kan det idealtypiska uttryckssättet a sign of the times urskiljas.
Man menar att många unga använder videon för att kompensera en psykisk
och social isolering. Även i den efterföljande debatten reagerar man enligt
det mönster som beskrivs av Cohen:
Video-våldet skadar barnen ! ...! - Nu får det vara nog! mina barn skall
inte fa bli skadade av dessa blod och dödsfilmer. / ... / Kära videofilmuthyrare! Det är dina filmer som småbarnen tittar på (NSD, 15 januari
1983, jfr it's like a disease).
Våldsfilmer i beslag. Första videoåtalet Chefsåklagaren Gunnar Guné
har väckt det första åtalet i Norrbotten mot videovåld. Från ett foretag i
Piteå som hyr ut videofilm har åtta filmer med närgånget och långvarigt
skildrat sadistiskt våld beslagtagits (NSD, 26 januari 1983, jfr cabalism).
"Våldet måste kunna stoppas" Här är 400 namn mot videovåldet.
- Myndigheterna måste kunna sätta stopp för de vidrigaste våldsfilmerna.
Många våldsbrott, typ polismordet i Gällivare, hämtar inspiration från
dessa filmer (NSD, 5 juli 1984, jfrprophecy of doom, it's not only this).

Attutale» uiriaosiiskirs
Under åttiotalet talade man inom ungdomsforskningen om hur struktur
omvandlingar i skola, arbete och familj hade lett till uppkomsten av en ny
typ av ungdomskategori. Denna var att betrakta som narcissistiskt orienterad
och kulturellt friställd: Lösgjord från kultur, tradition och socialt arv, som en
följd av familjens allt mindre roll i socialisationsprocessen. Den ungdoms
kategori - mer eller mindre dömd till att växa upp inom kommersialismens
kontext - som görs synlig bl a i den tidstypiska rapporten Ej till salu (1981),
lyser emellertid till stor del med sin frånvaro i den norrbottniska pressen.
Den typiska representationen av ungdom i NK och NSD under åren 1983 1985, är bilden av en skötsam ålderskategori. Ungdomen anses vara
underskattad och missförstådd av de som fördömer den. I en serie, bestående
främst av utspel, i tidningarna talar man om föräldrarnas ansvar. Ungdomar
som hamnar snett anses ofta inte riktigt förstå vad de ger sig in på. Att
ansvaret är någon annans än ungdomens eget är en övertygelse, som också
går igen i den del av diskursen som rör ungdomsarbetslösheten. Denna
definieras som ett akut samhälleligt problem som måste lösas omgående. I
positiva ordalag beskriver man arbetet för att erbjuda alla ungdomar en
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sysselsättning. Engagemanget är stort och beskrivs delvis i lika optimistiska
termer som exempelvis trettiotalets föreningsverksamhet.
Även ungdomsidrotten intar en central plats i mediematerialet. Ett särdrag i
åttiotalets sätt att lyfta fram den idrottande ungdomen är dock tendensen till
individualism. De unga idrottstalangerna presenteras som individer, ibland
nästan med superkrafter, som besitter potentialen att bli något stort. I linje
med det som Ehn (1993) och Schoug (1994) skriver skulle man kunna
betrakta avbildandet av idrottsungdom på detta sätt som fyllande en kulturell
funktion: Upphöjandet av idrottspersonligheter kan ofta betraktas som ett
led i en strävan att slå vakt om olika ideal och värderingar, såväl nationella
som regionsspecifika.
Figur 4.

Från sjuttiotal till åttiotal.
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Slutligen bör den s k moraliska paniken omkring videovåldet nämnas som
betydande i åttiotalsdiskursen omkring ungdomen. När man närmar sig de
mediala processer som omger detta, under åttiotalets tidigare del brännheta,
ämne finner man snabbt att dessa utgör ett idealiskt fall för den som vill
anlägga Stanley Cohens perspektiv. Detta är jag dock inte först med att
upptäcka; hyllmetrar av böcker har utgivits i ämnet. Den del av debatten
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som blir synlig i de studerade tidningarna under 1983 tycks också vara i
samstämmighet med den rikstäckande debatten.
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10.BISKIBSINS DIMENSIONER
I avhandlingens empiriska del återfinns fyra fallstudier av ungdoms
diskursen så som den framträdde i NK och NSD under 1930-, 1950-, 1970och 1980-talen. I slutet av vaije kapitel som redogör för en sådan fallstudie
har schematiska figurer presenterats. Målet med det här kapitlet är att i mer
tematiska termer syntetisera och diskutera dessa. Tablå 9 nedan utgör
startpunkten, och ligger till grund för diskussionens tre inledande stycken. I
kolumnen 'Tema' anges styckerubrikerna, och i tablån har en rad
diskurskomponenter (jfr figur 1, 2, 3 och 4) sorterats. Tablån syftar dock
inte till att vara en komplett sammanfattning av den föregående analysen,
utan snarare en presentation av ett antal aspekter i empirin som låter sig
föras tillbaka på tre nyckelteman.
Tablå 9.

Tre nyckelteman i empirin.

Period
Tema
Ungdomsproblem

Videovåld

Samhällelig
fostran

Fritidspolitik

Ungdoms
arbetslöshet

Politik och
nationalism

Ungdomsgårdar

(Samhällsansvar)

Ungdomskultur

Skötsam ungdom

'Dansbaneeländet'

Tonårskultur
(neg presentationer)

Positiva
rapporter

Tonårskultur
(pos presentationer)

(Föräldraansvar)

Vid sidan av dessa nyckelteman tar jag emellertid även i korthet upp andra
erfarenheter från analysen än de som återges i den inledande tablan. Dessa
har främst att göra med de speciella betingelser som är förknippade med
vuxenblivande i perifera livsmiljöer som den norrbottniska.
Hiraliskapaiiker'
I materialet återfinns, under samtliga undersökta tidsperioder, exempel på
den s k moraliska panikens mediala processer.47 Tre av de 'moraliska
47

Dessa verkar omkring 'dansbaneeländet' och ungdomens nöjesliv (1930-tal), den nya
tonårskulturens dåliga sidor (1950-tal), mellanölet, sniffningen och ungdomsbrottsligheten
(1970-tal), samt videovåldet (1980-tal).
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paniker' som aktualiserats i denna studie är kopplade till populärkulturella
uttryck. Det är med andra ord endast en debatt - den omkring droger och
ungdomsbrottslighet på sjuttiotalet - som har omedelbara paralleller i den
typ av beteenden som Stanley Cohen utgick från när han formulerade sin
teori.48 Boethius (1995:44f) skriver att vissa moraliska paniker, som
studerats utifrån Cohens teoretiska perspektiv, visserligen har varit av
samma karaktär som de gängbråk och upplopp vilka utgjorde föremålen för
den ursprungliga fallstudien. Samtidigt har dock de flesta moraliska
panikerna som varit kopplade till ungdomar snarare varit mediepaniker (jfr
Drotner 1992).
What has triggered off the alarm has been a new mass medium considered
particularly dangerous for youth: dime novels, Nick Carter books, films,
jazz music, weekly magazines, comics, videos (Boethius 1995:44).
Cohens teori kan alltså tillämpas, och har tillämpats, på såväl mediepaniker
som paniker orsakade av individers och gruppers handlingar. En viktig
skillnad mellan dessa två typer av paniker föreligger dock. I paniker av den
typ som Cohen ursprungligen beskrev är det ungdomarna själva som
uppfattas som hotande, och som pekas ut som 'folkdjävlar'. När det gäller
mediepaniker betraktas de snarare som offer.
Perspektivet har emellertid utsatts för viss kritik. En invändning kommer
exempelvis från Olson (1992:258) som menar att forskare som tillämpat
Cohens teori ibland har blivit blinda för att de sammanblandar olika
förklaringsmodeller. Jag tolkar Olsons kritik som att han anser det vara
omöjligt att karaktärisera ett fenomen som objekt för en 'moralisk panik',
samtidigt som man konstaterar att frågan använts som slagträ i konflikter
mellan intressegrupper i samhället. Precis som Boethius (1995:43) menar
jag dock att Cohen är medveten om kopplingen mellan s k moraliska paniker
och maktens diskurs. Det behöver inte ligga någon motsättning i att beskriva
något i termer av en 'moralisk panik', samtidigt som man diskuterar dess
djupare samhälleliga orsaker och dess vidare sammanhang. Som jag ser det
bör man gå ännu längre i detta resonemang. Det är inte bara så att det är
oproblematiskt att ta hänsyn till såväl panikens struktur som dess djupare
sociala orsaker. Jag menar att denna 'sammanblandning av förklarings
modeller' är en nödvändighet för att Cohens teori ska bli fruktbar. Att
karaktärisera något som en 'moralisk panik' utan att föra någon diskussion
om varför den uppkommit är att stanna på halva vägen.

48 Cohens
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teori beskrivs utförligt i kapitel 2.

Vidare har 'moralisk panik' kommit att bli ett begrepp som förekommer
även i utomakademiska sammanhang. Det har då tenderat att bli ett modeord
och felaktigt uppfattats som liktydigt med att tala om en uppförstorad och
obefogad rädsla inför någon eller någonting. Följden av en sådan association
blir att den som använder termen ibland uppfattas som strävande efter att
avfärda en reaktion som uttryck för 'moraliska paniker'. Det är därför
viktigt att göra skillnad på detta som å ena sidan normativt och å den andra
sidan analytiskt begrepp. Termen är onekligen inte helt okomplicerad. Som
antyddes redan i kapitel 2 är den, rent språkligt, starkt laddad. Som
analysredskap kan dock begreppet med framgång tillämpas i en rad
sammanhang- Det bär på viktiga poänger om det ges en stringent
tillämpning. En sådan måste, som jag ser det, bygga på två grundförutsätt
ningar:
För det första måste begreppet breddas i relation till Cohens tillämpning av
terminologi hämtad från katastrofforskningens område och hans betoning av
den typ av paniker som omger upploppslika situationer. En sådan vidgning
av begreppet kan delvis uppnås om man tar hjälp av Kirsten Drotners (1992)
resonemang om s k mediepaniker. För det andra måste ett tydligare fokus
läggas på den sociala reaktionssekvens (från chock, via presentationer av
orsaksteorier och beskrivningar av avvikamas karaktär, till lösningsförslag)
som Cohen beskriver snarare än på den dramatiska terminologin. Viktigast
av allt är givetvis att termen inte används som benämning för vilken
ma semential 'hype' som helst, utan att resonemanget kan förankras och
belysas empiriskt.
Den 'moraliska panikens' samhälleliga orsaker har diskuterats av såväl
Cohen själv (1972), som av Frykman (1988) och Boethius (1995). Samtliga
paniker som studerats här kan också på ett eller annat sätt kopplas till den
omgivande sociala kontexten. Cohen gör en sådan koppling i sin studie när
han skriver att:
The Mods and Rockers symbolized something far more important than
what they actually did. They touched the delicate and ambivalent nerves
through which post-war social change in Britain was experienced (Cohen
1972:192).
Han menar alltså att de ungdomsgrupper som han studerade kom att spela en
viktig symbolisk roll för upplevelserna av efterkrigstidens samhällsutveck
ling i Storbritannien. En sådan tanke skulle också kunna kopplas till
Mannheims tankestilsbegrepp som togs upp i kapitel 3. Om man för samman
detta med Cohens analys skulle man kunna formulera det som så, att vad
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som kan bli föremål för moraliska paniker är avhängigt den världsbild och
de tankestilar som dominerar vid en given tid och plats.
I ungdomskategorin ser man på ett relativt tydligt sätt följderna av
svängningar i den kulturella och ekonomiska konjunkturen. Man har t ex
inom ungdomsforskningen ibland talat om ungdomens seismiska förmåga.
Åldersgruppen ses då som ett finkänsligt instrument som registrerar och
återger samhälleliga förändringar, trender och strömningar långt innan de
nått ytan i samhället som helhet. Kanske kan man också tillskriva ungdomen
rollen som ett slags social transistor. Lågkonjunktur och arbetslöshet slår
hårt mot ungdomen, på samma sätt som högkonjunktur och konsumtionsiver
ställs på sin spets inom denna kategori. De livsvillkor, såväl positiva som
negativa, vilka råder i samhället kommer kanske till intensivare uttryck hos
ungdomen än hos andra grupper. Mot bakgrund av detta kan reaktionerna
gentemot såväl trettiotalets dansbaneelände och femtiotalets seriemagasin,
som sjuttiotalets sniffhing och åttiotalets videovåld förstås i en vidare
bemärkelse. Med referens till ungdomsproblematiken kan man ge uttryck för
mer allmänna känslor relaterade till processer av social utveckling. Debatten
om 'dagens ungdom' blir på så sätt till en arena för ett diskursivt spel som
sträcker sig utanför ungdomsproblematikens egentliga domäner (jfr
Lindgren 1997:62).
Perioden från trettiotal till åttiotal var för det svenska samhället en era av
intensiv utveckling och modernisering. För Norrbottens del innebar denna
process ett slags 'nationaliserande av utmarken' (Waara 1996b; Wahlberg
1996). I regionen blir spänningsförhållandet mellan det lokala och impulser
utifrån stundtals tydligt. I tider av omvälvande förändringar blir det viktigt
att upprätthålla distinktioner mellan 'moraliskt' och 'omoraliskt', mellan
'rent' och 'smutsigt' och mellan 'bra' och 'dåligt'. Normer och traditioner
sätts på spel, och ofta uppstår som följd av osäkerheten behovet av en
syndabock.49 Det är mot bakgrund av sådana sociala förhållanden som
uppkomsten av 'moraliska paniker' måste betraktas. Att just ungdomen står i
centrum för denna typ av reaktioner kan i vissa hänseenden kopplas till
deras roll som bärare av framtiden.

49 Denna typ av processer beskrivs, i relation till brittiska förhållanden, av Dick Hebdige
(1988:9): "The singularity of British culture is feit to be increasingly threatened in the post
war period by the conditions under which consumption values and populär culture are disseminated. For critics pledged to defend 'authentic' British values, mass-produced commodities aimed at specific target groups begin to function as symbols of decadence. They are seen
to pose a threat to native traditions".
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That these straggles over the upbringing of youth become so vehement is,
in part, because a whole national identity may be thought to be at risk after all, the next generation comprises the nation's future (Boethius
1995:48).

Positiva rappitter
Att samhällets och föräldragenerationens oro för ungdomen kan betraktas
som deras omsorg om framtiden betonas också av Frykman (1988). Under
trettiotalet synliggörs exempelvis ungdomar som är aktiva inom
föreningsväsendet, kyrkan och politiken på ett entydigt positivt sätt. Under
sjuttiotalet lägger man i det offentliga samtalet ner stor energi på att slå fast
vikten av en aktiv fritidspolitik. I åttiotalsmaterialet finner man rapporter om
arbetsmarknadsåtgärder, som även de genomsyras av ett mycket optimistiskt
uttryckssätt. Som jag ser det kan symboliska uttryck av detta slag ses som
aspekter av en och samma samhälleliga strävan. Denna är sprungen ur det
'kontrollbehov' som bl a beskrivs av Ang (1991). När dagstidningarna
återger bilder av föreningsaktiv ungdom, ungdom på fritidsgårdar eller
ungdomar integrerade i arbetsmarknadspolitiska program, återger de således
samtidigt någonting annat. Tuchman (1978) menar att vajje nyhet, på en och
samma gång, både representerar sitt budskap och dess motsats. Att i positiva
ordalag beskriva de ovannämnda företeelserna, innebär därmed också ett
negativt stämplande av dess motsatser, det vill säga oorganiserad ungdom,
ungdomar i olämpliga fritidsmiljöer och arbetslös ungdom.
Ang (1991) menar i likhet med Foucault att ett av diskursens mål är att göra
mångfald och komplexitet hanterbar och därmed möjlig att kontrollera.
Produktionen av massmediala uttryck, vilka optimistiskt presenterar
ungdomar engagerade i vissa sammanhang, kan förstås som ett led i en
strävan efter att ta en sådan kontroll över den, i själva verket, heterogena
ungdomskategorin. Sätt att tala och tänka omkring vissa grupper, exempelvis
ungdomar, tenderar att monopoliseras av "the institutional point of view" (a
a:3ff).
För att anknyta till frågan om de sociala och historiska förklaringarna till
denna typ av diskursiva praktiker, vill jag återkalla de frågor som Fairclough
(1995b) menar bör riktas mot symboliska konstruktioner som kan antas vara
ideologiska. Dessa frågor gäller vilka sociala ursprung och motiv som valet
av presentationssätt har, samt vilka följder valet får för de inblandade
intressena. Man kan se en koppling mellan uttrycken och den mer allmänna
samhälleliga ambitionen att hantera ungdomskategorins mångfald på ett
rationellt sätt (jfr Olson 1992). I trettiotalsdiskursen uppträdde artiklarna om
organiserad ungdom som motvikt till debatten om dansbaneeländet. På
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sjuttiotalet utgjorde presentationerna av fritidspolitiken
i diskursen
motvikten till bilden av misskötsam ungdom. På samma sätt var åttiotalets
artiklar diskursiva exempel på ungdomar som var glada över att tilldelas
platser i den traditionella strukturen - detta samtidigt som videovåldsdebatten pågick med full intensitet. Det konstaterades ovan, i resonemanget
om de 'moraliska panikerna', att ett samhälle i förändring blir oroligt och
präglas av en vilja att upprätthålla distinktioner. Här kan man ännu en gång
åberopa Tuchmans nyckelformulering om hur massmediala uttryck aktuali
serar både det de konkret uttrycker och sina motsatser.
(S)tories about deviants / ... / actìvely define both what is deviant and
what is normative. Conversely, stories about positively sanctioned social
acts and social actors are resources for the definition of both conformity
and deviance (Tuchman 1978:184).

Både när det gäller så kallade moraliska paniker, och rapporter som med sitt
uttryckssätt positivt sanktionerar beteenden, kan man säga att ungdomsdebatten exploateras. Frågor av betydligt större djup och bredd än så görs
till frågor om 'dagens ungdom'. Genom att fördöma eller premiera ger man
signaler om vilken som är normen. De drag hos ungdomen som, i 'moraliska
paniker' och i artiklar av rakt motsatt karaktär, inringas som önskvärda är
förhållandevis konstanta från trettiotal till åttiotal. Engagemang inom
ramarna för det etablerade samhällets institutioner (folkrörelser, kyrka,
partipolitik, ungdomsgårdar, lönearbete osv) premieras. Orienteringar i
riktning från detta samhälle, mot en ungdomskultur med alternativa och
icke-traditionella sysselsättningar (nöjesliv, populärkultur, alkohol o s v),
fördöms.
TMdiasfn'
I kapitel 7 illustrerades hur en särskild ungdomsbild framträdde bl a som en
följd av femtiotalets fördelaktiga ekonomiska läge. Denna presenterade
ungdomarna och deras aktiviteter som exotiska, främmande och spännande.
Begreppet 'tonåring' etablerades, och en särskild tonårsmarknad uppkom för
att absorbera den större mängd pengar ungdomen nu hade fått tillgång till.
Denna ungdomsbild kan betraktas som liktydig med den som Dick Hebdige
(1988) benämner youth as fun. Detta nya sätt att konceptualisera ungdomar
på vann mark, och distinktionen mellan respektabel och problematisk
ungdom ('youth as trouble') kom alltmer att ersättas av den mellan
konformister och narcissister. De ungdomar som orienterade sig mot de nya
amerikaniserade och konsumtionsinriktade ungdomskulturerna kom, enligt
Hebdige, att betraktas som hot mot den traditionellt brittiska livsstilen. Ett
liknande mönster fanns alltså i det svenska samhället på femtiotalet. I den, i
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vissa avseenden redan kulturellt ambivalenta, miljö som aktualiseras inom
ramen för denna studie ställs processen på sin spets. Tomedalsungdomens
konfrontation med dessa kulturella strömningar torde med andra ord ha varit
komplex.
Hebdige, som alltså diskuterar olika stereotypiska ungdomsbilder som före
kommit genom historien, fokuserar på den fotografiska bilden, men betonar
att hans resonemang också är av vidare betydelse:
This will entail tracing back in a rather schematic way, the historical development of youth as a loaded category not only within photography but
also within certain branches of journalism and the social sciences
(a a:19).
En annan av dessa idealtypiska bilder är, som nämnts, youth as trouble,
vilken bland annat kan spåras till den forskning som bedrevs inom den s k
Chicagoskolan från och med 1920-talet.50 Denna bild är förknippad med de
sammanhang, i vilka man använder sig av ungdomskategorin för att illustre
ra avvikande beteenden och iögonfallande stiliserade uttryck. Man visar upp
ungdomar som överskrider gränserna för det tillåtna "by resisting through
rituals, dressing strangely, striking bizarre attitudes, breaking rules, breaking
bottles, windows, heads, issuing rhetorical challenges to the law" (a a:18).
Ungdomsbilder av detta slag är att betrakta som förknippade med 'moraliska
paniker'. Om man ska använda Hebdiges terminologi är det med andra ord
uttryck hörande till kategorin 'youth as trouble' som diskuterats i avsnittet
om s k moraliska paniker ovan.
Hebdige vill ifrågasätta den distinktion mellan avbildningsstrategierna
'youth as trouble' och 'youth as fun' som han menar har etablerats i
diskursen. Han menar att de två systemen tenderar att framstå som ömse
sidigt uteslutande. Vid ett närmare studium av medierna framträder emeller
tid en annan bild.
A fragmented picture emerges, one which fails to correspond with the neat
separations peipetuated within the officiai discourses of responsible commentary, concemed reportage and social scientific analysis. "Politics" and
"pleasure", crime and resistance, transgression and camival are meshed
and confounded (Hebdige 1988:34).
50

Bland denna traditions grundare finner man Frederic M Thrasher (t ex The Gang, 1927),
Albert K Cohen (t ex Deliquent Boys, 1955) och William Foote Whyte (t ex Street Corner
Society, 1943). Chicagoskolans studier var bl a inriktade på kriminella ungdomsgäng och
subkulturer i storstadsmiljöer.
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Poängen är att ungdomen tenderar att framställas som antingen medvetet
agerande för att ställa till problem, eller bara engagerad i lek, nöjen och
fritidssysselsättningar. Hebdige (a a:33f) visar på hur medierna har kommit
att använda de två strategierna för avbildande av ungdom som helt separata.
I det studerade mediematerialet finner man, från femtiotalet och framåt,
exempel på ungdomsbilder som kan föras till kategorin 'youth as firn'.51 I
samstämmighet med Hebdige kan man konstatera att dessa presentationer
inte på något sätt överlappar med bilderna av 'youth as trouble' (d v s de
'moraliska panikerna'). De verkar avbilda helt skilda grupper. En förklaring
till varför positiva, ibland nästan idealiserande, bilder av ungdomen och dess
kulturella uttryck uppkommer kan finnas i den fascination för ungdom och
ungdomlighet, som genomsyrar föräldrakulturen. Fredrik Miegel skriver
exempelvis att "(e)tt av de intressantaste dragen i diskussionen om det
moderna konsumtionssamhället, är tanken att ungdomlighet blivit ett
dominerande ideal i den samtida kulturen" (1994:153). Boéthius skriver
gällande samma tema att
I ... I young people have so much that adults lack - authenticity, strong
feelings and passions, physical strength and sexual vitality, a future full of
possibilities. /... / youth possess a freedom that adults have lost (1995:50).

En annan förklaring till förekomsten av bilder av 'youth as fim' finner man,
om man tar fasta på Hebdiges tankar om hur det som denna typ av bilder
återger inte bara utgörs av lek och nöjen. I boken Subculture: The Meaning
of Style (1979) beskriver han nämligen hur ungdomskulturella uttryck
representerar symboliska utmaningar mot den symboliska ordningen. Efter
analysen av NK och NSD kan man också konstatera att den nya
ungdomskultur som uppkom i Sverige från femtiotalet och framåt blev
objekt för en dubbel reaktion. Å den ena sidan finner man mediala uttryck
som kan förstås som 'moraliska paniker', och å den andra bilder av
ungdomens nya nöjen och aktiviteter som roliga, exotiska och ofarliga.
Hebdige skriver:
The emergence of a spectacular subculture is invariably accornpanied by a
wave of hysteria in the press. This hysteria is typically ambivalent: it fluctuates between dread and fascination, outrage and amusement. / ... / Style
in particular provokes a double response: it is alternately celebrated (in
51 De mest synliga presentationerna av denna typ är de som rör ungdomskulturens positiva
sidor (1950-tal och 1970-tal), samt den positiva ungdomsbild som tog stort utrymme i anspråk
under åttiotalet.
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the fashion page) and ridiculed or reviled (in those articles which define
subcultures as social problems) (1979:92f).

Bilderna i mediematerialet av 'youth as fun' kan mot bakgrund av detta
betraktas som uttryck för en strävan efter att återställa ordningen på ett
symboliskt plan. Slutmålet för denna strävan skulle kunna beskrivas som en
situation i vilken de nya uttrycken - de symboliska utmaningarna - kan
placeras in på den önskvärda platsen i diskursen, och därmed hanteras. I
linje med en sådan tolkning beskriver Hebdige hur det hot som upplevs kan
hanteras antingen genom trivialisering och förnekande av avvikandet
("Otherness is reduced to sameness" [a a:97]), eller genom exotisering ("the
Other can be transformed into meaningless exotica" [a a]).

InsiMSiiskirsinbygl av fimidlias
Diskursen om ungdom i relation till den lokala miljön är onekligen av
betydelse för vilka möjligheter, respektive begränsningar, som ungdomar
upplever. Under trettiotalet uppvisas bilden av en miljö präglad av isolering
och dåliga kommunikationer. Den egna regionen framställs som exotisk i
relation till andra delar av landet, och tvärt om. Miljön är dessutom i vissa
avseenden kulturellt ambivalent (detta gäller allra främst Tomedalen) i och
med den finska gränsens närvaro. Efterkrigstiden innebar en rad strukturella
förändringar. Trots detta genomsyras femtiotalets lokalpress i relativt stor
utsträckning av bilder av Norrbotten som öde, glest befolkat och exotiskt.
Under sjuttio- och åttiotalen diskuterar medierna alltmer utflyttningen av
ungdom från glesbygden.
När det gäller bilder av mötet mellan 'ungdomlighet' och denna perifera
miljö kan ett par intressanta inslag lyftas fram. Ett sådant inslag, som
särskilt diskuterats i kapitel 7, går att koppla till Jacobssons och Waaras
(1991) farhågor om att den framväxande normen om 'ungdomlighet' kan
komma i konflikt med föreställningarna om den lokala kontexten. 'Ungdom'
och 'glesbygd' framträder nämligen ofta som ömsesidigt uteslutande
begrepp. Men under femtiotalet, när den ungdomskulturella utvecklingen
var särskilt intensiv, kan man iaktta en intressant tendens i dagspressen: I
flera sammanhang återges bilder av den amerikaniserade populärkulturen
korsbefruktad med den norrbottniska miljön.
Ett annat inslag rör idrotten som under 1900-talet kom att bli ett område
inom vilket nationella känslor uttrycks på kraftfulla sätt (Ehn 1993). I
enlighet med detta finner man i mediematerialet att vissa av rapporterna från
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idrottsevenemang tycks fylla sådana kulturella funktioner.52 Här finns också
en intressant dubbelhet: Intuitivt uppfattar man det som att idrottens enande
och kulturbevarande krafter, på ett symboliskt plan, verkar lokalt. I
Tomedalen, exempelvis, blir fotbollsmatcher mellan lag på olika sidor om
den svensk-finska gränsen symboler för något större. Vidare talar Waara
(1996b) om hur Tomedalen, som en följd av Sveriges modernisering och
kolonisationen av Norrland, mer eller mindre tvingats från en öst-västlig till
en nord-sydlig orientering, och Ehn (1993:204) skriver att moderniseringen
av Sverige har lett till en försvenskning av landet.
Lika paradoxalt som den svenska nationalismen i en finskspråkig bygd (jfr
kapitel 6), blir här upprätthållandet av den svensk-finska gränsen. I ljuset av
detta resonemang kan diskursen om ungdomsidrott betraktas på minst två
olika sätt. Dels kan den tolkas som en beskyddare av lokala 'talanger',
värden och intressen - som motkraft till kolonisationen (nord-syd). Dels kan
man uppfatta den som etablerare av en skarp svensk-finsk kulturgräns vilken
inte tidigare existerat i Tomedalen (öst-väst) - som ett led i
kolonisationen.53 Vad man kan konstatera är att idrotten på en diskursiv nivå
fungerar som en arena för att uttrycka kulturella och nationella
värderingar.54 Sätten på vilka denna arena används blir i en ambivalent
kulturell miljö mångbottnade.

TextMOi kmtnktlMMr fria trsfflital till åtttetal
När det gäller den journalistiska framställningsformen i rapporteringen om
ungdom, och fenomen relaterade till ungdom i de norrbottniska
lokaltidningarna, kan man iaktta ett par tendenser. Dessa kan sättas i relation
till de resultat som presenteras av Ekecrantz och Olsson (1994). De har
analyserat svenska dagstidningar genom ett urval av artiklar från åren 1910,
1935, 1960 och 1990. De konstaterar att de typiska konstruktionsformerna
har varit lägesbeskrivning och narrativ (1935), lägesbeskrivning och
fallbeskrivning (1960), samt lägesbeskrivning och utspel (1990). De menar
att utvecklingen har gått mot:

52

De mest framträdande presentationerna av detta slag i denna studie återfinns på femtiotalet
och åttiotalet.
53 Jfr Löwander (1997:177): "Nationella nyhetsmedier kan generellt sägas ingå i den
konsensusskapande process som syftar till att löpande producera identifikation mellan
medborgare och nationalstaten".
54 Kanske skulle ett resonemang där 'nation' och 'diskurs' sätts i relation till varandra också
kunna foras i Benedict Andersons (1992:21) termer. Han diskuterar nationer och känslor av
nationell tillhörighet som just 'föreställda' och således inte definitiva och konkreta utan
öppna för processer av 'skapande' på en symbolisk nivå.
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/ ... / en ny foim av nyhetsartikel med en inriktning på faktatäthet och
abstrakta poänger, där aktörerna har blivit källor till den journalistiska
verklighetsbeskrivningen (Ekecrantz & Olsson 1994:249).

De hävdar slutligen också att aktörer blir alltmer osynliga samtidigt som
journalistikens beskrivningsmakt ökar. En av de tendenser som kan iakttas i
den här avhandlingens empiri gäller uttryckens tidsorientering. Även om
narrativ förekommer i vissa sammanhang är den dominerande grundkon
struktionen i denna dimension utspelet. Att denna typ av uttryckssätt
förekommer i sådan utsträckning kan tolkas som ett tecken på det som redan
konstaterats ovan - att ungdomsdebatten är ett laddat område.55 När det
vidare gäller rumsorienteringen hos uttrycken verkar utvecklingen antyda en
rörelse från dominans för
fallbeskrivningar mot dominans för
lägesbeskrivningar. En refererande typ av journalistik framstår, som
tongivande under trettiotalet. Det utrymme som ägnas åt mer
utspelsorienterade konstruktioner blir emellertid allt större med åren.
Förskjutningen mot lägesbeskrivningar och utspel är en rörelse från
avbildande till rekonstruerande strategier (se tablå 2, kapitel 2). Dessa
tendenser innebär ett, om inte allt större, så i alla fall inte minskande
inflytande för presentationer vilka skiljer sig från det direkta återgivandet
(avbildningen). Naturvetenskapliga sätt att argumentera, resonera och
förklara är således av betydelse, och artiklar som snarare konstrueras än
baseras på verkliga upplevelser tar plats. Enligt Ekecrantz och Olsson är
rekonstruktionens källor de som "tillerkänns fakta- och bedömningsmono
pol" (a a:78). Om man då antar att de rekonstruktionsorienterade uttrycken
blivit av större betydelse i ungdomsdiskursen, innebär detta samtidigt att de
moralens entreprenörer, som är den 'moraliska panikens' centrala initierare
och aktörer, blivit viktigare som källor.

Ideilaiiskå ipiratiiissäti
I avhandlingens andra kapitel diskuterades John B Thompsons perspektiv på
massmedier som bärare av ideologi. Vi konstaterade då emellertid också att
ideologiperspektivet blir mer aktuellt för vissa texter än för andra
(Fairclough 1995b), och att man endast genom att systematiskt tolka
medietexter kan konstatera om de är ideologiska eller inte (Thompson
1990). Flera av de 'ideologiska operationssätt', och de strategier för
symbolisk konstruktion, som beskrivs i kapitel 2, kan identifieras i studiens
mediematerial (jfr tablå 5).
55 Jfr

Hebdige (1988:19): "youth as a loaded category".
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De fragmentariserande och reifierande 'operationssätten' förekommer
främst i anslutning till de s k moraliska panikerna. Vanliga strategier här är
differentiering, utrensning av det andra,56 samt nominalisering/passivisering. De två första av dessa har att göra med hur distinktioner och
uppdelningar mellan grupper och individer betonas, och med hur fiender och
hot mot kollektivet och den sociala ordningen utpekas (jfr 'folkdjävlar').
Nominalisering och passivisering är språkliga strategier som döljer aktörer
och handlingar bakom abstrakta grammatiska former. Exempel på detta
förekommer bl a i anslutning till drogdebatten (kapitel 8).
I dag drabbas inte bara de föreningslösa och ungdom med svåra
hemförhållanden, säger kurator Gun Isaksson. Kamrattrycket är hårt, alla
kan dras med. För den som en gång hamnat i karusellen är det svårt att
komma ur (NSD, 9 januari 1973, min kursivering).
Liksom i sådana rekonstruktionsorienterade uttryck som diskuterats i det
föregående avsnittet hamnar naturvetenskapliga sätt att argumentera och
resonera i förgrunden. På samma sätt som närvaron av uttryck kopplade till
Ekecrantz och Olssons utspelstyp markerar ungdomsdebattens laddade
karaktär, indikerar den genomgående förekomsten av reifierande operationssätt dess dramatik.
En anknytning finns här också till såväl den strävan att på ett symboliskt
plan inordna ungdomen som behandlats ovan, som till diskussionen om
relationen mellan ungdomen och den norrbottniska miljön. Det operationssätt som Thompson benämner förenande — och som innefattar strategier som
standardisering och symbolisering av enhet - aktualiseras i delar av
diskursen som kan tolkas som uttryck för en strävan efter att sammanlänka
ungdomligheten och den lokala kontexten.57
Man kan med andra ord konstatera att i den mån den analyserade
ungdomsdiskursen verkar ideologiskt gör den det till stor del på 'förenande'
55 Thompsons

resonemang om 'utrensning av det andra' kan relateras till Zygmunt Baumans
(1991) tankar om hur moderniteten ständigt strävar efter att eliminera all ambivalens i
tillvaron. Med hjälp av Bauman skulle alltså de moraliska panikerna kunna ses som uttryck
f5r denna modernitetens ambivalensskräck, och som metoder för att rensa ut 'ogräset' i
modernitetens välordnade trädgård (a a:26ff). Bauman skriver vidare att: "Order and chaos are
modern twins" (a a:4). Ungdomsbildemas dubbelhet av 'inordning' och 'repellering' kan
kanske därmed tolkas som parallell till en paradox som för Bauman är ett av modernitetens
främsta kännetecken. Detta öppnar upp för den diskussion som är ämnet för det härpå
följande kapitlet.
57 Exempel på sådana delar av diskursen är de som berör nationalism (1930-tal) och idrott
(1950- och 1980-tal).
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och 'fragmentariserande' vis. Dessa ideologiska operationssätt beskrivs av
Thompson på följande sätt:
(U)nification. Relations of domination may be established and sustained
by constructing, at the symbolic level, a form of unity which embraces individuals in a collective identìty, irrespective of the differences and divi
sions that may separate them.
(F)ragmentatìon. Relations of domination may be maintained, not by unifying individuals in a collectivity, but by fragmenting those individuals
and groups that might be capable of mounting an effective challenge to
dominant groups (Thompson 1990:64f).

Här möter man ännu en gång den dubbelhet av inordning och repellering,
vilken spontant kan tolkas som en paradox. En ideologi som stundtals
strävar efter att diskursivt ('at the symbolic level') inordna ungdomen, och
stundtals stöter bort samma grupp, och distanserar sig från den (jfr
'moraliska paniker') blir svår att tolka. Satt i relation till Tuchmans tanke
om hur mediala definitioner av önskvärda beteenden samtidigt, med
nödvändighet, definierar vilka beteenden som är icke-önskvärda, kan den
emellertid delvis förstås i enlighet med resonemangen om 'moraliska
paniker' kontra positiva rapporter ovan. De 'förenande' uttrycken, vilka
strävar efter att inordna ungdomen, implicerar samma underliggande
ideologi som de 'fragmentariserande' uttryck, som avbildar avvikande
ungdomar.
Såväl 'moraliska paniker' som positiva ungdomsbilder kan således tolkas
som att de ger legitimitet åt ett specifikt normsystem. Detta framstår som
konservativt i relation till den sociala och kulturella utveckling som äger
rum under de studerade tidsperioderna. Moderniseringen av Sverige löper i
många avseenden parallellt med historien om utvecklandet av en specifik
ungdomskultur. Denna kultur tillhandahåller på flera sätt utmaningar mot
samhällets symboliska ordning. Frågor om hur samhället och dess framtid
ska hanteras blir i vissa avseenden frågor om 'dagens ungdom'.
Ungdomsfrågan är laddad, och antar ibland ideologisk karaktar. Moralens
entreprenörer spelar dessutom en viktig roll som journalistikens källor.
Ungdomsdiskursen, ungdomsbildernas spel, antar således karaktären av en
form av kraftmätning mellan modernt och traditionellt. Detta blir speciellt
tydligt när man studerar ungdomar i perifera kontexter där relationerna
mellan dessa aspekter - mellan urbant och ruralt, globalt och lokalt,
barndom och vuxenhet - ställs på sin spets.
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11. MMEBNIUTENS RMRKttRIR
- Vad är det med honom? viskade Lenina. Hennes ögon var vidöppna av
fasa och häpnad.
- Han är gammal, det är alltihop, svarade Bernard så nonchalant han
kunde. Han var också bestört, men han ansträngde sig att förefalla
oberörd.
- Gammal? upprepade hon. - Men direktören är ju gammal, en massa
människor är gamla, men de ser inte ut så.
Det är därför, att vi inte låter dem bli så där. Vi skyddar dem fiån
sjukdomar. Vi håller deras interna sekretion på konstgjord väg vid
ungdomlig jämvikt. Vi tillåter inte, att deras ranson av magnesium
kalcium understiger den, de hade vid trettio år. Vi ger dem transfusioner
av ungt blod. Vi håller deras ämnesomsättning ständigt stimulerad. Så de
ser naturligtvis inte ut så där. Delvis, tillade han, därför att de flesta av
dem dör, långt innan de uppnått den här gamle mannens ålder. Nästan
ofördärvad ungdom till sextio år, och sedan med en skräll slutet (Huxley
1932/1975:97).

Man blir inte chockad, men fortfarande starkt berörd, av Aldous Huxleys
beskrivning av de former ungdomskulten tagit sig i den vetenskapens
dystopia som är scenen för hans sciencefictionklassiker Du sköna nya värld
från 1932. Textens styrka kommer dock inte bara ur faktumet att Huxley
genom sin författarkonst är mer framgångsrik än många andra när det gäller
att framställa det osannolika som sannolikt. Hans tanke om att evig ungdom
är något av det första som skulle inrättas i ett 'idealsamhälle', där allt
underordnats mänsklig kontroll och manipulation, är dessutom kopplad till
ett faktum som är allt annat än framtid och fiktion: 'Ungdom' och
'ungdomlighet' är historiskt laddade både som språkliga begrepp och sociala
typer. De står också i ett speciellt förhållande till moderniseringsprocessen.
Detta särpräglade förhållande har i det föregående kapitlet framställts som
centralt för förståelsen av den här avhandlingens resultat. Sammanfattnings
vis har jag konstaterat att:
• Man kan, i den massmedierade ungdomsdiskursen under 1900-talet,
urskilja ett slags kraftmätning mellan modernitet och tradition, där
ungdomskulturen tillhandahåller symboliska utmaningar medan
moralkonservativa aktörer återställer ordningen på ett textuellt plan.
• Ungdomskulturen, så som den kom till uttryck under 1900-talet,
hade (och tillskrevs) karaktärsdrag som innebar att den i det
samhälleliga samtalet i flera olika skepnader kom att göras till en
symbol för sociala och kulturella inslag som kan förstås i termer av
Sveriges modernisering.
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• Två, till synes motsatta, representationer av 'dagens ungdom' är
tongivande. Sida vid sida står bilder av moraliskt forfall och
framtidstro. Båda dessa typer av representationer tycks dock
legitimera samma normsystem som präglas av konservatism i
relation till den sociala förändring som ungdomskategorin får
förkroppsliga.
De ovanstående punkterna speglar den terminologi som tillämpats så här
långt i avhandlingens analytiska delar. Målet i det följande är dock att
diskutera slutsatserna från kapitel 10 mot bakgrund av utvecklingar av
begreppen modernitet och konservatism.

••iMillet Kl Bideriitet
Jag talar, som sagt, i det föregående kapitlet om att ungdomarna kom att
fungera som symboler för den sociala och kulturella omvandling som
moderniseringen av Sverige innebar — som ett slags modernitetens
markörer. Att tillskriva en grupp rollen som bärare av något så komplext
som modernitet får dock teoretiska och begreppsmässiga implikationer.
Diskussionen om hur ungdomskategorin historiskt ofta kommit att få
förkroppsliga social förändring har utan tvivel flera intressanta, och så här
långt icke utredda, dimensioner. Syftet här är således att försöka ringa in ett
modemitetsbegrepp - ett perspektiv på 'det moderna' - som inte är lika
endimensionellt som det som tillämpades i analysens första steg (jfr kapitel
10). Med utgångspunkt i ett sådant kan man vidare visa på de
tolkningsproblem som uppstår om man betraktar ungdomen som symbol för
en entydigt framåtskridande och rationell utveckling.
Låt oss nu backa ett par steg och återgå till vad som sades i inledningen till
det här kapitlet: Ungdomskategorin står i ett speciellt förhållande till
moderniseringsprocessen. Detta är en tämligen vedertagen insikt som bl a
betonades av Karl Mannheim (1952a/1993:362). Han menade att genera
tionsbegreppets stora vikt framträder så fort man försöker förstå
det
moderna samhällets accelererade förändringstakt och skriver angående detta
att:
When as a result of an acceleration in the tempo of social and cultural
transformation basic attitudes must change so quickly that the latent, continuous adaption and modification of traditional patterns of experience,
thought and expression is no longer possible, then the various new phases
of experience are Consolidated somewhere, forming a clearly distinguish-
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able new impulse, and a new centre of configuration. We speak in such
cases of the formation of a new generation style, or of a new generation
entelechy. ! ... I The quicker the tempo of social and cultural change is,
then, the greater are the chances that particular generation location groups
will react to changed situations by producing their own entelechy.!... I
Whether a new generation style emerges every year, every thirty, every
hundred years, or whether it emerges rhythmically at ali, depends entirely
on the trigger action of the social and cultural process (a a:384f).

Mannheim menar alltså här, i linje med de resonemang som jag fört så här
långt, att sociala och kulturella förändringar återspeglas via beteenden och
'handlingsprogram' (entelechies) som uttrycks av generationer som hålls
samman av gemensamma erfarenheter och tolkningar av den sociala och
historiska kontext som de har att hantera. Han förebådade genom
sammanförandet av ungdom och modernisering en föreställning som idag är
förhållandevis väl etablerad, inte minst i dess mer populariserade form. I den
symbolmättade och konsumtionsorienterade kultur, som alltmer kommit att
dominera västvärlden under loppet av det föregående seklet, har begrepp
som 'ungdom' och 'ungdomlighet' i skiftande sammanhang blivit
förknippade med en uppsättning eftersträvansvärda ideal; hälsa, skönhet,
njutning, sexualitet, frihet och självförverkligande.58 Särskilt i massmedia film, reklam och musikvideos - visas ständigt en ungdomlighetens idealbild
upp. Unga kroppar intar med ungdomliga attityder poser som obevekligt
pekar mot 'det nya' - om än ofta i form av kortlivade trender och stiliserade
strömningar.
För medlemmar av vuxengenerationen symboliserar ungdomen oundvikligen
en svunnen tid som åtminstone delvis tenderar att betraktas med nostalgiska
ögon. En viktig tanke i den här avhandlingen är dock att ungdomskategorins
symbolkraft har sociologiskt intressanta aspekter som går utöver de
individuella känslorna av sentimentalitet eller provokation. Dessa aspekter
sträcker sig bortom ytlig dyrkan av den unga kroppen eller rädslan för att
åldras och känna sig passé. På en högre abstraktionsnivå kan således
ungdomarna symboliskt tillskrivas rollen som ett slags 'modernitetens
pionjärer' och ett avantgarde när det gäller nya kulturella strömningar.59
Intresset för ungdomen kan ses som kopplat till vad idéhistorikern Sven-Eric
Liedman (1997:432f) beskriver som "själva föränderlighetens kraft, tjusning
och fasa". Mannheim (1952a/1993) menar också att ungdomligheten i sig

58 Se t ex
59 Se t ex

Miegel (1994).
Boéthius (1995).
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skapar ett särskilt gynnsamt förhållande till moderniseringens dynamik för
de som besitter den:
(Y)outh lacks experience [which] means a lightening of the ballast for the
young; it facilitates their living in a changing world (a a:371).
The 'up-to-dateness' of youth therefore consists in their being closer to
the 'present' problems (as a result of their 'potentially fresh contact'
!... f) I... I All this while, the older generation cling to the re-orientation
that had been the drama of their youth (a a:375f).

Han skriver att utsträckningen till vilken den yngre generationens problem
reflekteras tillbaka mot, och påverkar, den äldre ökar proportionellt i
förhållande till ökningen av den sociala förändringstakten. Statiska tillstånd,
menar han, föder tillförsikt och anpassning från de ungas sida gentemot de
äldre. Men, som han uttrycker det: "With the strengthening of the social
dynamic, however, the older generation becomes increasingly receptive to
influences from the younger" (a a:377). Tanken om ungdomar som bärare av
'det nya' är alltså idag föga revolutionerande. Frågan som vi nu står inför är
emellertid vilket detta 'nya' som ungdomen representerar egentligen är:
Vilken modernitets markörer är de?
Modernitetens dubbelhet
Det i själva verket komplexa modernitetsbegreppet har i de föregående
kapitlen förblivit förhållandevis
oproblematiserat och använts på ett
pragmatiskt sätt. Den förenklade innebörd som det då tillskrivits reflekteras
exempelvis av den definition som tillhandahålls av den engelske sociologen
Mike Featherstone (1991:1-12). Han presenterar en genomgång av moderni
tetsbegreppets olika språkliga förgreningar - modernitet, modernism,
modernisering och modemité - och menar då att termerna modernitet och
modernisering i korthet står för teknologisk utveckling, strukturella
förändringar och uppkomsten av nya kommunikationer:
(M)odemity is contrasted to the traditional order and implies the
progressive economic and administrative rationalization and differentiation of the social world (Weber, Tönnies, Simmel): processes which
brought into being the modem capitalist-industrial state (a a:3).

En liknande definition återges av Anthony Giddens (1990/1996). Han
kopplar modernitetsbegreppet till de sociala uttrycks- och organisations
former som i en dynamisk utvecklingsprocess, präglad av uppkomsten av
moderna institutioner som nationalstaten, lönearbetet och den mekaniserade
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produktionen växte fram i Europa från 1600-talet och framåt, för att gradvis
sträcka ut sitt inflytande över hela världen. Särskilt i mina resonemang
omkring centrum—periferidimensionen har tillämpningen av modernitets
begreppet ofta inneburit ett åberopande av just de särskilda uttryck som
denna 'utsträckningsprocess' tagit sig i den norrbottniska miljön under
1900-talet. I resonemang om införlivande och kolonisation har då
moderniseringen av det svenska samhället, och konsekvenserna av denna
process för den norrbottniska kontexten, avsetts. I en sådan diskussion av
modernisering ligger fokus således på just sådana aspekter som t ex
Featherstone och Giddens pekar på, d v s ekonomi (konjunkturförändringar,
'den svenska modellens'-framväxt, folkhemstanken osv) och
kommunikationer (införandet av nya transportmedel och medier, förändrade
upplevelser av och relationer till omvärlden o s v). Giddens skriver också
just att "(u)nder modernitetens betingelser blir / ... / lokalitetema
fullständigt genomträngda och formade av sociala inflytanden långt borta"
(a a:27).
Att det är ett sådant modernitetsbegrepp som tillämpats illustreras bl a i
kapitel 5 där jag skriver att "Den norrländska glesbygden bär på särskilt
starka perifera drag, främst på grund av att dessa regioner varit missgynnade
under moderniseringen av Sverige. Moderniseringen — det vill säga en
samhällsutveckling präglad av industrialisering, teknik och upplysning slog inte igenom samtidigt överallt". Vidare har jag i kapitel 10 talat i termer
av en symbolisk kamp mellan modernitet och tradition. I alla dessa
sammanhang refererar modernitetsbegreppet alltså till något snävare och
mer oproblematiserat än vad jag vill göra gällande nedan. En sådan
användning av termen är varken att betrakta som 'felaktig' eller ovanlig.
Den saknar dock förmågan att till fullo omfatta dimensioner hos
moderniteten som tvivelsutan kan fördjupa förståelsen av analyserna i denna
avhandling.
Modernitet och modernisering är i själva verket svårdefinierade begrepp
med vilka olika författare avser skilda saker. I det följande kommerjag dock
att ta fasta på ett tongivande drag hos en rad uttolkare. Detta drag är det som
innebär föreställningen
om moderniteten som tudelad, samt om att den
genom denna tudelning inbegriper till synes motsägelsefulla karaktärsdrag.
Att det moderna inte är att förstå som ett entydigt och enkelt projekt har bl a
betonats av den ovannämnde Mannheim (1953/1993:273):
Most attempts to describe the general development of modem thought
tend to pay exclusive attention to the growth of rationalism. The result is a
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picture quite incompatìble with historical facts and the world as we know
it.

I samma anda som Mannheim menar den norske sociologen Willy
Guneriussen (1999:22f) att det är viktigt att man inte fastnar i ensidiga och
endimensionella begrepp när man ska forsöka förstå det moderna.
Guneriussen understryker att det finns en uppsjö av motstridiga teorier om
modernitet från klassikerna och fram till våra dagar, och menar vidare att det
inte är någon 'intellektuell katastrof om vi skulle tvingas acceptera flera,
och tom motsägande, modernitetsbegrepp. Den amerikanska litteraturvetaren Rita Felski (1995:14f), som studerat kvinnors roll i modernismen,
kommer till en närmast identisk slutsats:
[The] "modem" acts as a mobile and shifting category of Classification
that serves to structure, legitimize, and valorize varied and often
competing perspectives !... I (M)odernity embraces a multidimensional
array of historical phenomena that cannot be prematurely synthesized into
a unified Zeitgeist.

För att på ett tillfredsställande sätt kunna diskutera hur ungdomskategorins
särpräglade relation till det moderna ser ut måste alltså föreställningen om
modernitet först diskuteras med utgångspunkt i insikter som de ovan
refererade. Med ett endimensionellt modernitetsbegrepp går man onekligen
bet när det gäller att besvara frågor som: Är ungdomarna symboler för eller
reaktioner på 'det nya'? Bär de fram eller motarbetar de det moderna
projektet? Är de 'moralkonservativa aktörerna' konservativa när det gäller
själva modernitetsprojektets implementering och realiserande, eller är de
snarare att betrakta som konservativa i förhållande till avsteg från
modernitetens inslagna väg? Sådana frågor är av sådan vidd att de svårligen
kan överblickas, och de kan definitivt inte belysas eller besvaras till fullo
inom ramen för
den här avhandlingen. En diskussion av denna
modernitetens dubbelhet är ändock oundgänglig när det gäller att
tillhandahålla fördjupade tolkningsförslag i relation till avhandlingens
slutsatser.
Klassisk och romantisk modernitet
Bland en rad författare som behandlar modernitetsprojektet tycks en
förhållandevis stark konsensus råda om att detta projekt i själva verket är
mångtydigt samt om att denna mångtydighet i förenklad form kan beskrivas
i termer av en tudelning. Sven-Eric Liedman (1997) tecknar en moder
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nitetens idéhistoria i syfte att besvara vad som karaktäriserar moderniteten i
förhållande till andra epoker i historien, och använder då begreppen hård
respektive mjuk upplysning för att benämnda tvåfaldigheten. Liedman
påpekar att den moderna utvecklingsoptimismen ständigt har åtföljts av en
opponent i form av den moderna civilisationskritiken. Han betonar vidare att
man ofta anser moderniteten handla om rationalitet och framstegstro
samtidigt som skeptiska förhållningssätt från såväl 1700-tal som 1900-tal
också betecknas som 'moderna'. Han menar att postmodernitetsdiskussionen
motiverar resandet av frågan om framstegstankens egentliga aktualitet (a
a:17). Man måste således granska de olika program för framtiden som
presenterades av de olika upplysningstänkarna och ställa dessa i relation till
vad som i själva verket har hänt sedan deras tid.60 En sådan granskning leder
Liedman fram till uppdelningen i hård repektive mjuk upplysning. Han
menar att den mjuka upplysningens modernitet ofta blir offer för den hårda
och skriver att "(i) själva verket kan hård upplysning fungera utan den
mjuka" (Liedman 1997:27). En liknande tudelning omtalas av Rita Felski
som genom en tolkning av litteratur från det sena 1800-talet och det tidiga
1900-talet, genom vad hon kallar "the lens of feminist theory" (1995:10),
vill visa hur kön framträder som en central organiserande metafor i
konstruktionen av historien och därmed av moderniteten.61 Hon motiverar
sitt val att studera denna tidsperiod på följande sätt:
[It was] a period in which conflicting attitudes to the modem were staged
with particular clarity, where invocations of decadence and malaise were
regularly interspersed with the rhetoric of progress and the exhilarating
sense of the birth of a new age (a a:30).

60

Att ingen egentlig enighet råder när det gäller frågan om huruvida moderniteten som
projekt har förverkligats speglas inte minst av den debatt mellan den tyske sociologen Jürgen
Habermas och den franske filosofen Jean-Francois Lyotard, som Liedman refererar. I korthet
anser Lyotard (1979/1984) att vi under det sena 1900-talet gått in i ett postmodernt tillstånd
('la condition postmoderne') där verkligheten sönderfaller i fragment vilket i sin tur gör
upplysningstanken irrelevant. Habermas (1990) menar å sin sida att modernitets- och
upplysningsprojektet fortfarande har en stor — men ännu ej förverkligad — potential. Förverk
ligandet av ett samhälle präglat av fria dialoger och öppen kommunikation hämmas, enligt
Habermas, av att den rationalitetsmaximerande 'systemvärldens' logik alltmer tar över den
interaktion som äger rum i 'livsvärlden'.
61 Felski gör en viktig poäng genom att påpeka att moderniteten, mer än någon annan
historisk period, är mättad på metaforer baserade på föreställningar om 'manligt' och
'kvinnligt'. Genderiseringen av moderniteten som ett manligt och maskulint projekt innebär
en reduktion av kvinnan till 'det Andra' i relation till detta projekt. Följden blir att
moderniteten inte tillåter något begrepp om kvinnlig identitet som innefattar självständig
handling. Kvinnan står således för 'det traditionella' och blir objekt snarare än subjekt i
modernitetens historia.
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När Felski diskuterar modernitetens dubbelhet, genom att jämföra hur den
tolkats i litteraturen, finner hon att man i vissa texter utan tvivel uppfattar
modernitetens kön som manligt. I dessa är det männen som görs till
symboler för en modernitet som därmed knyts till manlig subjektivitet och
till konkurrens mellan autonoma män. I andra skildringar av det sena 1800talets föreställningsvärld, däremot, finner Felski påtagliga förbindelser
mellan femininitet och modernitet. Bland annat framstår här de intima
relationerna, traditionellt associerade med 'kvinnlighet', som en central
arena för utagerandet av moderniteten. Å ena sidan finns således en
modernitet som beskrivs i termer av polemik mellan (en manlig) individ och
samhälle, och å den andra en där relationer och identiteter som konstituerats
i den privata sfären görs till centrala. Denna sfar som typiskt brukar kopplas
till 'det kvinnliga' framstår i dessa beskrivningar som implicerad i
moderniseringsmönstret. Felski ger oss således, om än med en annan ingång
till problematiken, en bild som kan kopplas till Liedmans av den hårda
respektive den mjuka upplysningens modernitet.
En av huvudpoängerna hos Liedman är att de två typerna av upplysning som han för övrigt löst jämför med Karl Marx' begrepp bas (hård) och
överbyggnad (mjuk) - står för olika och parallellt existerande aspekter av
det sociala livet. Ingen av de två ska därför uppfattas som entydigt positivt
eller negativt laddad. Genom vaije samhällsområde eller verksamhetssfär
löper en gräns mellan hårda och mjuka aspekter. De förstnämnda handlar
om exakthet såsom den exempelvis kommer till uttryck inom teknologin,
ekonomin och naturvetenskaperna. Det handlar om exakta beräkningar som
baseras på kalkylering och experiment, och om den tekniska hanteringen av
tydligt avgränsade problem. Det handlar om "(m)askinens prestanda och
ekonomins resultat i kalla siffror" (Liedman 1997:517). Den hårda
upplysningens modernitet utvecklas likformigt och kumulativt och är därför
i den meningen progressiv, kvantifierbar och jämförbar. I och med detta
utgör den också 'modernitetens ryggrad' och dess "enda konsekventa linje"
(a a). Liedmans bild av den hårda upplysningen liknar följaktligen i många
avseenden de definitioner av modernitet och modernisering som fått
representeras av Featherstone och Giddens ovan. Det blir därmed uppenbart
att det främst är modernisering relaterad till den hårda upplysningen, och
dess uttryck i 1900-talets Norrbotten, som betonats i avhandlingens tidigare
kapitel.
Men Liedman menar alltså att man vid sidan av den hårda upplysningen kan
iaktta en mjuk sådan. Denna rör bl a sådana dimensioner som etik, konst,
religion och vetenskapliga världsbilder. Vidare är den relaterad till det mesta
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inom politikens område som inte är reducerbart till administration eller
ekonomi. Inom den mjuka upplysningen ryms de kvalitativa, icke
kvantifierbara, särdragen hos moderniteten; stora existentiella frågor, liv och
död, kärlek och lidande, rastlöshet och ombytlighet (a a:518). Den här
formen av modernitet kan kopplas till det som Willy Guneriussen (1999:40)
kallar för den romantiska moderniteten - en uppsättning rationalitets- och
upplysningskritiska idéer och uttryck från 1700-talet och framåt som står för
ett annat modernitetsprojekt än rationalitetens. Enligt honom uppfattade
romantikerna, som bl a utmärktes av intensitet och ungdomlighet, snarast sig
själva som promoderna, tom som de mest autentiska modernisterna (a
a:86). Romantiken innebar egentligen en vision om en alternativ form för
modernt samhällsliv, inte ett avståndstagande från det moderna som sådant.
Denna sammansättning av termerna modernitet och ungdomlighet väcker
frågan om det kanske inte är just den romantiska moderniteten som många
gånger är ungdomens modernitet.
De två ansikten som moderniteten uppvisar benämns alltså inte 'hårt'
respektive 'mjukt' av Guneriussen. Men, även om han i större utsträckning
än Liedman betonar mångfald snarare än tudelning, är det i princip ett
identiskt resonemang som förs av dem båda. Guneriussen (a a:20) beskriver
ett klassiskt modernitetsprojekt som utmärks av rationalitet, effektivitet,
utveckling, förnyelse, teknologi, flexibilitet, marknadsanpassning och
penninglogik (jfr hård upplysning). Vid sidan av detta tecknar han en bild av
ett romantiskt projekt präglat av solidaritet, omsorg och ökad moralisk
reflektion, men även av estetik, erotik, rus och gränsöverskridande
erfarenheter (a a:21). Den roll som i dessa resonemang tillskrivs romantiken
liknar i betydande avseenden den som Mannheim (1953/1993) identifierade:
The sociological significance of romanticism lies in its function as the
historicai opponent to the intellectual tendencies of the Enlightenment, in
other words, against the philosophical exponents of bourgeois capitalismi
(a a:275).
The romantic movement, considered as an ideological force, began as a
reaction against the Enlightenment. Its social basis seems to have been especially in the period of préromatisme - in social strata which stood
apart from the general current towards modem capitalism (a a:309).

De romantiska strömningarna ska dock inte, enligt såväl Liedman som
Guneriussen, ses som antimoderna, utan som i allra högsta grad införlivade i
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moderniseringsprocessen som en av dess kanske mest betydande aspekter.
Den ovan refererade Felski (1995:4) delar detta perspektiv. Hon visar på hur
moderniteten å den ena sidan tolkats i termer av dynamisk aktivitet,
utveckling och viljan till obegränsad tillväxt. Detta är alltså den
maskuliniserade moderniteten som är relaterad till "the accelerating
momentum of industriai production, rationalization and domination over
nature". Men å den andra sidan pekar Felski alltså även på en femininiserad
modernitet inom vilken individen blir "a decentered nexus of textual
influences, social roles, and inchoate psychic impulses". Denna modernitet
är enligt Felski "fetishized, libidinized and commodified", vilket är element
i denna 'andra modernitet' som särskilt framhålls av den brittiske sociologen
Colin Campbell (1987). Denne menar, precis som Guneriussen, att romantik
är ett betydelsefullt och kontinuerligt forkommande inslag i den moderna
kulturen.
Att detta inslag ofta betraktats som reaktionärt i relation till moderniserings
processen, snarare än som en viktig del av densamma, tillskriver han en
'produktionsbias' som enligt honom genomsyrar samhällsvetenskapen (a
a:7). Campbell framhåller emellertid att den industriella revolutionen måste
ses som en revolution inom både produktion och konsumtion. Detta
resulterar i idén om en produktions- respektive en konsumtionsmodernitet.
Konsumtionsmoderniteten är onekligen kopplad till det romantiska moderni
tetsprojektet. Campbell skriver om 1700-talet att "The Age of Reason was
also ! ... ! The Age of Sentiment" (a a:138), och understryker att
"Sensibility was a modern quality" (a a:139). Han menar alltså också att
modernitetens kulturella logik inte endast är rationalitetens och kalkylerbarhetens. Den innefattar också passion, längtan och kreativt drömmande.
Enligt Campbell är det som så att en "ceaseless consumption of novelly I...
/ lies at the heart of much conduct that is most typical of modem life" (a
a:205f). Felski (1995:61) summerar detta genom att konstatera att:
The grand narrative of rationalization becomes less persuasive as a
comprehensive thesis of social change when it is counteiposed to the
dream worlds and exotic-fantasmic images of urban culture.

Som betonats ovan är det dock viktigt att man är medveten om att en ständig
växelverkan äger rum mellan de typer av moderniseringsprocesser som
beskrivits ovan. Vare sig man talar om hård och mjuk, manlig och kvinnlig,
produktionsorienterad och konsumtionsorienterad eller klassisk och
romantisk modernitet, är de två sidorna att betrakta som sammanflätade.
Liedman (1997:37) diskuterar exempelvis hur 'mjuka' överväganden -
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etiska frågor - är av relevans inom alla sfärer av socialt liv, även de 'hårt'
präglade. Vidare visar han hur konst och teknik alltmer flyter samman i en
process där konsten teknifieras samtidigt som tekniken estetiseras (a a:400f).
Guneriussen (1999:117ff) skriver att den romantiska modernitetens ideal
inte gäller endast en 'avskärmad konstsfar' medan det övriga samhällslivet
präglas av rationalitetskrav. Det är snarare så att både de klassiska och de
moderna modernitetsidealen är lika 'konstiga' och lika 'naturliga'. De
representerar helt enkelt två skilda och konkurrerande moderna värde
mönster. Felski (1995), slutligen, talar om en 'entanglement' mellan
modernitetens två sidor. För henne är de två perspektiven inte på något sätt
inkompatibla, utan förenade i ett modernt kapitalistiskt samhälle drivet av
det instrumentella förnuftets och varufetischismens dubbla imperativ.
Modernitetens markörer?
Vi kan nu konstatera att de ungdomsbilder som diskuterats i avhandlingens
tidigare kapitel har relaterats till ett förvisso fungerande, men inte desto
mindre oproblematiserat, modernitetsbegrepp (jfr 'klassisk modernitet'). I
det följande kommerjag emellertid att diskutera avhandlingens analyser mot
bakgrund av insikten om modernitetens dubbeltydighet. Detta görs i syfte att
visa på de alternativa tolkningsmöjligheter, ijned avseende på relationen
mellan ungdomskategorin och moderniseringen, som då framträder. Detta
förhållande framstår givetvis på olika sätt beroende på vilken typ av
modernitet man talar om. Så här långt har vi bara haft ett modernitets
begrepp - det klassiska - att relatera till, men \ilka analytiska konsekvenser
får införandet av alternativa definitioner?
Inledningsvis kan man återkalla en av de centrala slutsatserna från kapitel
10, nämligen att ungdomar är att betrakta som bärare av modernitet och som
ett modernitetens avantgarde. Denna tanke presenteras bl a av Mannheim
(1952a/1993:377) som menar att ungdomen i en fortlöpande process genom
historien ständigt reflekterar nya impulser mot traditionens representanter.
Om man sätter detta i relation till den klassiska moderniteten kan man säga
att en sådan tolkning är riktig endast i vissa begränsade avseenden. Förvisso
är det inte ovanligt att det i samhällsdebatten blir via ungdomskategorin och
dess symbolkraft som tekniska nymodigheter - ofta medierelaterade introduceras. Det är inte heller sällsynt att man i sådana sammanhang, i
varierande grad, förfasar sig över dessa nya inslag. De bearbetas på så sätt
under en period efter vilken de kan tolkas, förstås och placeras in på 'den
sociala kartan'. Reaktioner av detta slag har i denna avhandling diskuterats
som uttryck för 'moraliska paniker', och bl a exemplifierats av debatterna
om seriemagasinen (1950-talet) och videovåldet (1980-talet). Ungdomarna
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är i dessa fall att betrakta som symboler for, eller bärare av, modernitet i den
klassiska bemärkelsen i så måtto att de på ett oförväget och kanske t o m
okritiskt sätt tar till sig nymodigheter. Detta leder i sin tur till att de kan
göras till symboler för det nya och okända. Denna tolkning är inte helt olik
den som Mannheim refererar när han beskriver den franska positivismens
syn på generationsfrågan:
Even the succession of generations was considered as something which
articulated rather than broke the unilinear continuity of time. The most
important thing about generations from this point was that they constituted
one of the essential driving forces of progress (a a:356)

Bilden är dock betydligt mer komplicerad än så. Faktum är att de flesta
ungdomskulturella uttrycken kan ses som allt annat än den klassiska
modernitetens förelöpare, trots den ibland föreliggande kopplingen till vissa
kulturella nymodigheter. Såväl mer politiskt formulerade och organiserade
ungdomsgruppers inriktning mot att tillhandahålla alternativ till den rådande
samhällsordningen, som mer förströelseinriktade ungdomskulturella möns
ter, kan även ses som antimodema. De står ju faktiskt, sett utifrån den
klassiska modernitetens perspektiv, för ett avståndstagande från (det
'moderna') samhället respektive för en irrationell eller oförnuftig livsstil.
Campbell (1987:2) beskriver exempelvis hur unga "counter-culturalists"
betraktats som uttryck för "youthful antinomian madness", och vidare hur
modernt konsumtionsbeteende uppfattats som irrationellt i den meningen att
det oändliga begär som där kommer till uttryck saknar mening (a a:58). Det
som man reagerar på hos ungdomen, och som exemplifierats i denna
avhandling, är ju faktiskt främst
inslag som dansbaneeländet,
tonårskulturens bristande arbetsmoral, ansvarslös konsumtion, ytlighet,
mellanöl, sniffning och videovåld. Om man i en diskussion av sådana inslag
utgår från det klassiska modernitetsbegreppet blir alltså resonemangen
rörande ungdomen som modernitetens markörer lätt paradoxala. Samtidigt
som ungdomar i vissa sammanhang på ett symboliskt plan kopplas till
nymodigheter kan nämligen deras relation till dessa ofta vara irrationell,
ineffektiv och oförnuftig, dvs syftande i rakt motsatt riktning i förhållande
till den hårda upplysningens logik.
Hur kan man då med referens till modernisering förstå busliv, sniffning,
nöjeslystnad, vandalism och liknande? Borde inte förekomsten av sådana
uttryck tala emot tolkningen av ungdomen som symboler för modernitet?
Faktum är man inte alls bör överge en sådan tolkning. Paradoxen är i själva
verket inte problematisk utan vital för förståelsen, i och med att den driver
178

fram behovet av ett flerdimensionellt modernitetsbegrepp. Detta belyses av
såväl Mannheim som Felski:
the 'irrational' proves on closer observation more complex than we are at
first inclined to imagine (Mannheim 1953/1993:278).
Indeed, to be modem is often paradoxically do be antimodern, to define
oneself in explicit opposition to the prevailing norms and values of one's
owntime (Felski 1995:11).

Om man för in begreppet om den mjuka eller romantiska moderniteten blir
nämligen bilden en annan. Liedman menar ju att denna form av modernitet
snarare följer en rastlös och ombytlig logik än den hårda upplysningens
principer (1997:518). Som det mest relevanta framträder då inte frågan om
huruvida ungdomen 'bär fram' eller 'missbrukar' den hårda modernitetens
produkter, utan i stället något som inte kan reduceras till teknologi. Kanske
är ungdomarna i realiteten att förstå som bärare av romantiskt moderna,
snarare än klassiskt moderna, kvaliteter. De symboliserar då de dimensioner
i det moderna som, enligt Liedman, definieras av själva rastlösheten och
ombytligheten och som speglar det, av Guneriussen omtalade, ökade
behovet för starka upplevelser och rus. Mot bakgrund av detta skulle man
kanske kunna påstå att man här tangerar en historiesociologisk förklaring till
ett fenomen som annars ofta tolkas i andra termer. Eventuellt kan den
allmänt kända rastlöshet och ombytlighet, det 'kicksökande', som ofta, med
referens till pubertet och identitetsarbete, tillskrivs ungdomar förstås även
som en utlevelse av romantisk modernitet. Den unga individ som utagerar
detta skulle i så fall kunna beskrivas som just det "decentered nexus of /... /
social roles and inchoate psychic impules" som Felski (1995:4), i en ovan
redan citerad passage, talar om.
I kapitel 10 har jag argumenterat för att såväl de moralkonservativa som de
mer glorifierande beskrivningarna av ungdomarna kan betraktas som
givande legitimitet åt samma normsystem. Grundtanken är då att såväl
premierande som fördömande reaktioner ger likvärdiga indikationer om
vilken den eftersträvade normen är. Denna dubbla reaktion, som består av
såväl positiva som negativa värdeomdömen, kan också den förstås utifrån ett
annat perspektiv, som belyses av Felski:
For every account of the modem era which emphasizes the domination of
masculine qualities of rationalization, productivity, and repression, one
can find another text which points - whether approvingly or censoriously
- to the / ... / passive, hedonistic, and decentered nature of modem
subjectivity (Felski 1995:4f).
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Mot bakgrund av detta kan tolkningen av den dubbla reaktionen, om inte
omförhandlas, så i alla fall kläs i andra begrepp: Båda typerna av reaktioner
är kompatibla med moderniteten i och med dess klyvnad som projekt och
idé. I relation till den klassiska moderniteten är det kritiska förhållnings
sättet till hedonism och passivitet logiskt. På samma sätt blir fascinationen
för nyhet och utlevelse en rimlig reaktion i relation till den romantiska mo
derniteten. Guneriussen (1999:92f) skriver exempelvis om estetiseringen av
det moderna och om den 'nya skönhet' som finns i det moderna samhällets
skapelser; i modet, tekniken osv. Att de två typerna av förhållningssätt
existerar sida vid sida betonar bara ytterligare den sammanflätning som före
ligger mellan den hårda och mjuka upplysningen. Rationalisering och njut
ning är två sidor av samma mynt "that constitutes modern subjectivity"
(Felski 1995:6).
För att återgå till frågan om huruvida man med rätta kan tala om ungdomen
som modernitetens bärare kan man konstatera att ungdomskategorin
symboliserar en form av modernitet. Denna form är dock mer 'variabel',
som Liedman uttrycker det, än den hårda eller klassiska moderniteten och
låter sig beskrivas av begreppet romantisk modernitet. Guneriussen (1999)
betonar att det som av någon uppfattas som antimodernt inte behöver vara
det. Det kan i stället helt enkelt visa sig vara uttryck för en annan slags
modernitetsvision. Det moderna är således fyllt av spänningar i och med att
det inrymmer flera olika värderingar och ideal. Som han uttrycker det:
Det som i lyset av ett "prosjekt" framstår som framskritt, kan ut fra et
annet se ut som forfall !... I Det er derfor blitt vanskelig å vaere entenfor
eller mot det moderna, pro- eller antimoderae - hvilken modernitet?
(a a:221).

När Guneriussen beskriver det romantiska modemitetsprojekt som
diskuterats ovan visar han på hur det, såväl när det gäller dess kollektiva
som dess individuella uttryck, har betonat ritualer, symboler, självutlevelse
och antikonformism (a a:40f). I linje med detta knyter Felski element som
eskapism, fantasi och melodrama till den femininiserade modernitet som
hon talar om (1995:117). Samtliga dessa inslag är sådana som traditionellt
associerats till ungdomlighet och ungdomskultur. Detta visar ytterligare på
ungdomskategorins symbolkraft när det gäller just den romantiserade
moderniteten. Guneriussen (1999:233f) tar också upp 'ungdomsupproret'
och 'sex, drug and rock'n'roll-kulturen' under 1950- och 1960-talet som
betydelsefulla för den ickerationella moderniteten.
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Han beskriver då hur helt nya grupper av 'normala' människor drogs in i
experimentella utforskningar av nya livsstilar. Det som utmärkte dessa livs
stilar var just att de var frikopplade från den klassiska modernitetens, och
därmed de rationella systemens, handlingskoder. Det var i första hand ung
domar som bar fram denna process, samtidigt som det utvidgade högre skol
väsendet och den medföljande förlängningen av ungdomstiden gav institu
tionella förutsättningar för detta. Trots att denna upplevelseinriktade och
njutningsorienterade subjektivism, utan förpliktelser mot de rationella kon
ventionerna, av många upplevdes som ett hot mot ordningen, är de alltså att
betrakta som i allra högsta grad moderna uttryck. Campbell (1987:206) dis
kuterar samma årtionden som Guneriussen, och visar härigenom ytterligare
på kopplingen mellan ungdomskulturen och den 'andra' formen av moderni
tet -den som han kallar för konsumtionsmodemitet.
I ... t California, long-regarded as the site of the most advanced experi
ments in consumerism, has been the centre of both the beat and the hippie
Bohemian movements of the 1950s and 1960s. In fact, taking a longer
time-span into account, it is possible to discem a close coirespondence between outbursts of Bohemianism and periods of creative consumer boom.
Apart from their initial association in the early nineteenth Century, one can
observe such connections in the 1890s, die 1920s and the 1960s; the
'naughty nineties', the 'jazz age' and the 'swinging sixties' ali revealing
essentially the same characteristic features. Each period witnessed a
'moral revolution', in which a 'new spirit of pleasure' emerged to challenge what was identified as a restrictive 'puritanism'; a spirit most evi
dent among the educated young, who sought pleasure and self-expression
through alcohol, drugs, sex and art, whilst an intense moral idealism went
hand-in-hand with an unrestrained commercialism.

Det har tidigare antytts att man kan göra skillnad mellan ungdomskulturella
uttryck som är mer tydligt, och ibland tom politiskt, organiserade å den ena
sidan, och sådana som är mer inriktade mot konsumtion och förströelse och
som i vissa fall är rent destruktiva å den andra. Även Felski (1995:173) be
rör på ett vis detta och skriver då att det är viktigt att etablera en distinktion
mellan olika former av "newness": "between the revolutionary significance
of a new politicai movement and that of a new brand of soap". Denna di
stinktion görs också, om än i något andra termer, av Mannheim
(1952a/1993:384):
(W)e may distinguish two possibilities. On the one hand, the generation
unit may produce its work and deeds unconsciously!... I having an intui
tive awareness of its existence as a group but failing to realize die group's
character as a generation unit. On the other hand, groups may consciously
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experience and emphasize their character as generation units - as in the
case with the contemporary German youth student movement, or even to a
certain extent with its foreninner, the Student's Association /.../.

När man, som Guneriussen, i samma andetag nämner 'ungdomsupproret'
och 'sex, drug and rock'n'roll-kulturen' - eller om man som Campbell talar
om t ex den uppenbart politiska hippierörelsen som kopplad till konsumism
- gör man således ingen tydlig distinktion mellan dessa två typer av uttryck.
I avhandlingens tidigare kapitel har inte hellerjag gjort någon tydlig skillnad
mellan dessa två dimensioner. Reaktionerna på de ungdomskulturella ut
trycken påverkas egentligen inte i någon avgörande bemärkelse av det ena
eller det andra uttryckets hemvist i detta hänseende. Campbell skriver:
I ... I irony pervades the human condition, connecting intention and consequence in stränge and unanticipated ways, hence while romantics may
sometimes have assisted to commercialism, commercial interests may also
have unwittingly acted so as to promote romanticism (a a:216).

Han menar alltså att de två sidorna är oupplösligt förbundna genom en pro
cess i vilken ett konsumtionsbegär kan utvecklas till ett genuint intresse för
politiska eller andra ideal, samtidigt som etiska impulser kan degenerera till
ren narcissism. Hebdige (1979) beskriver denna process som en betydande
del i det införlivande av initialt provocerande ungdomskulturer som äger
rum i samhället. Detta införlivande sker dels på ett ideologiskt plan, enligt
ett sådant mönster som beskrivs i Stanley Cohens teori om 'moraliska pani
ker' (se kapitel 2 och 10), men också på ett kommersiellt plan där subkulturella symboler omvandlas till massproducerade objekt:
It is therefore difficult in this case to maintain any absolute distinction between commercial exploitation on the one hand and creativity/originality
on the odier, even though these categories are emphatically opposed in the
value systems of most subcultures. Indeed, the creation and diffusion of
new styles is inextricably bound up with the process of production, Public
ity and packaging which must inevitably lead to the defiision of the subculture's subversive power (a a:95).

Här belyser alltså Hebdige samma mönster som Campbell. Han menar att
ungdomskulturella stilar förvisso i ett inledningsskede kan tillhandahålla
symboliska utmaningar av ordningen, men sedan kommer de oundvikligen
att kommersialiseras. Hebdige betonar också att detta sker oaktat subkulturens politiska orientering: "the macrobiotic restaurants, craft shops and
'antique märkets' of the hippie era were easily converted into punk bou
tiques and record shops" (a a:96). På samma sätt som Campbell och Hebdige
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vill jag hävda att det analytiskt sett är högst problematiskt att försöka
identifiera var gränsen mellan 'genuina' och 'kommersialiserade' uttryck
går. Av vitalt intresse här är emellertid inte var någonstans längs den ofta
uppenbart glidande skalan mellan dessa två abstrakta poler som ett givet
ungdomskulturellt uttryck befinner sig. Fokus ligger här snarare på att
studera de reaktioner som de ungdomskulturella uttrycken väckt.

Konservatism eller traMtienalisn?
När det gäller dessa reaktioner har vi redan konstaterat att de grovt kan
indelas i två typer: De positiva och de negativa. Det har också betonats att
dessa kan tolkas som uttryck för ett och samma normsystem, d v s ett
konservativt. I såväl de empiriska som de teoretiska och diskuterande
avsnitten, har jag talat om de massmedierade ungdomsbilderna som uttryck
för just ett 'konservativt normsystem' företrätt av 'moralkonservativa
aktörer'.62 Det är dock viktigt att understryka att begreppet 'konservatism',
såsom det använts i denna avhandling, inte åsyftar den högerpolitiska
ideologiska betydelsen utan en mer allmän, ahistorisk och ibland politiskt
svårplacerad tendens att slå vakt om rådande samhällsordning och
värderingar.
62

Det moralbegrepp som jag använder, såväl i anslutning till teorin om 'moraliska paniker'
som i uttryck som 'moraliskt förfall', kommer att förbli pragmatiskt definierat, och därmed
inte diskuteras i fördjupade teoretiska termer. Genom att ta utgångspunkten hos en sociolog
som Zygmunt Bauman kan man emellertid problematisera det något. Bauman (1989:237)
menar att den sociologiska diskussionen omkring detta har brister i och med att den har en
"cirkulär" karaktär. Han exemplifierar detta genom att referera till det moralperspektiv som
baserats på Emile Dürkheims tankar. Enligt detta, skriver Bauman, kommer all moral från
samhället; "det finns inget moraliskt liv utanför samhället, samhället förstås bäst som en
moralproducerande växt, samhället främjar moraliskt reglerat beteende och marginaliserar,
undertrycker eller förhindrar omoralen" (a a:238). Uttryckt i teoretiska termer skulle således
det moralbegrepp som tillämpats i denna avhandling i princip kunna sägas vara liktydigt med
den av Bauman kritiserade tolkningen. Det pragmatiska moralbegreppet omfattar nämligen
inte den distinktion mellan moral och etik som är central för såväl Bauman som många andra.
Moralen anses ha "presamhälleliga källor" (a a:245) medan etik i korthet definieras som det
rationella sätt på vilket moderniteten förhåller sig till moralfrågor. Man skulle alltså kunna
säga att etiken är följden av den hårda modernitetens principer applicerade på moralens
område. Tanken om att moralen kan rationaliseras och regleras är därmed grundläggande för
etiken, som då kan förstås som modernitetens sätt att uttrycka och motivera moralens regler.
Med utgångspunkt i tanken om att ungdomen snarare är att betrakta som awikare i relation
till den klassiska moderniteten än i förhållande till den romantiska väcks idén om att vi
kanske här snarast borde tala om etikkonservativa aktörer, att ungdomen anses sakna etik, om
etiskt förfall och kanske t o m om etiska paniker. Det är ju snarast ungdomarnas oförmåga att
efterleva den klassiska modernitetens etiska system som betraktas som tecken på förfall.
Samtidigt är det i allt väsentligt beteenden som innebär en efterlevnad av samma etiska system
som betraktas som eftersträvansvärda. Detta är emellertid endast skissartade och preliminära
tankar och, som redan antytts, är ambitionen i denna avhandling inte alls att till fullo utveckla
dessa resonemang i moralfilosofiska termer.
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När det gäller att teoretiskt ringa in ett sådant synsätt är en läsning av
Mannheims text Conservative Thought (1953/1993) till stor hjälp. I denna
gör han nämligen skillnad mellan just politiskt fargat konservativt tänkande
å den ena sidan och konservatism uttryckt i form av traditionalism å den
andra. Han betonar också att skillnaden mellan dessa två former av
konservativt tänkande är tydlig (a a:284).ÄJ Det blir således snabbt uppenbart
att det är konservatism i den senare, traditionalistiska, bemärkelsen som
avsetts när begreppet använts i den här avhandlingen. Den konservatism som
kommer till uttryck i pressens ungdomsbilder kan många gånger definieras
som en form av 'naturlig' värdekonservatism vilken är mer eller mindre
universell. Mannheim beskriver denna på följande sätt:
Traditionalism signifies a tendency to cling to vegetative pattems, to old
ways of life which we may well consider as fairly ubiquitous and univer
sal. This 'instinctive' traditionalism may be seen as the original reaction to
deliberate reforming tendencies. In its original form it was bound up with
magical elements in consciousness; conversely among primitive peoples,
respect for traditional ways of life is strongly linked with the fear of magi
cal evils attendanl on change. Traditionalism of this kind also exists today,
and is often similarly connected with magical hang-overs from the old
consciousness. Traditionalism is not therefore necessarily bound up, even
today, with politicai or other sorts of conservatism (a a:281).
Citatet illustrerar hur Mannheim särskiljer traditionalismen från den form av
konservativt tänkande som utvecklats historiskt som en politisk ideologi.
Medan traditionalismen beskrivs som "almost purely reactive" (a a:284) har
konservatismen utvecklats under historiskt och socialt kontinuerliga former.
Den är således en funktion av särskilda och givna sociohistoriska kontexter,
till skillnad från traditionalismen som alltså enligt Mannheim praktiskt taget
saknar historisk koppling. Summariskt kan man alltså säga att traditionalistiskt konservativt tänkande är förhållandevis tidlöst till sin karaktär. Det
kommer också ofta till uttryck i relation till generationsfrågan. Geoffrey
Pearson (1983:219f) skriver exempelvis att:
The grumbling of older generations against the folly of youth - in which
the rising generation is accused of breaking with the 'timeless' traditions
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Skillnaderna mellan politiskt och traditionalistiskt konservativt tänkande får dock inte, den
relativt tydliga distinktionen dem emellan till trots, överbetonas. Mannheim skriver att
ideologisk konservatism är något som uppkommer när den tendens till traditionalism som
ligger latent i det mänskliga medvetandet väcks upp och formuleras i politiska termer i en
specifik historisk kontext. Konservatism blir följaktligen i slutänden "primarily nothing more
than traditionalism become consicous" (1953/1993:288).
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of the past - has all the appearance of being a 'timeless' phenomenon itself.

Uppkomsten av 'ungdomliga' förhållningssätt och attityder å den ena sidan
och traditionalistiska å den andra kan också belysas med hjälp av
Mannheim, som menar att skilda tankestilar ('styles of thought') utvecklas
inom olika grupper i samhället. Dessa idémönster skiljer sig exempelvis åt
mellan personer som är medlemmar av olika generationer. Det föreligger
alltså ett samband mellan existensen av skilda 'generationsöden' och
uppkomsten av specifika tankestilar. I en annan text understryker Mannheim
emellertid att ungdomens förmåga att förnya kulturen inte har någonting
med progressivitet i ordets vanliga mening att göra. Lika lite har alltså den
traditionalistiska reaktionen på ungdomarna med konservatism i den
ideologiska bemärkelsen att göra (Mannheim 1952a/1993:372). Inget är
enligt Mannheim mer felaktigt än att anta att den unga generationen är
entydigt progressiv och den äldre entydigt konservativ. En liknande tanke
företräds av den svenske ungdomsforskaren Johan Fornäs (1995:2) som
skriver:
(A)ll young people are not avant-garde innovätors: many are incredibly
conservative and keep a tight grip on habits and routines, possibly just because they have such an enoimous need for some sort of security when
both they themselves and the world around them are in a state of enigmatic flux. Some become conventional, odiers straightforward fundamen
talists, and some are drawn to racist and fascist movements.
Mannheim menade redan 1927 (1952a/1993) att erfarenheterna av de samti
da tyska studentrörelserna tydligt hade visat att den äldre generation tenderat
att vara mer politiskt progressiv än vissa sektioner av ungdomen. 'Konserva
tiv' och 'progressiv', anser Mannheim, är således inte begrepp som är uni
versellt och med automatik knutna till givna grupper. Att ungdomen ständigt
i någon bemärkelse står för nya inslag i samhället säger därför ingenting om
huruvida dessa inslag är progressiva eller inte.
Whether youth will be conservative, reactionary or progressive, depends
(if not entirely, at least primarily) on whether or not the existing social
structure and the position they occupy in it provide opportunities for the
promotion of their own social and intellectual ends (a a:372).

Generationstillhörigheten som sådan innehåller dock endast en potential för
utvecklandet av ett generationsmedvetande. Denna kan såväl materialiseras
som undertryckas. Mannheim (a a:378f), vars generationsbegrepp vi får
anledning att återkomma till i det härpå följande kapitlet, anser att man för
att verkligen vara delaktig i samma generation inte bara måste vara född i
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samma historiska och kulturella kontext utan också delta i vad han kallar för
kontextens 'gemensamma öde':
Thus, the young peasants / ... / only share the same generation location,
without, however, being members of the same generation as an actuality,
with the youth of the town. They are similarly locateci, in so far as they are
potentially capable of being sucked into the vortex of social change
/.../( aa:378).

De norrbottniska ungdomar som belyses via den här avhandlingens empiri
skulle i relation till Mannheims formulering ovan kunna förstås som enade
inom ramen för samma generation i och med att de delar ett gemensamt
socialt, historiskt och kulturellt öde (jfr kapitel 5). En följdfråga blir emel
lertid hur ett sådant generationsbegrepp står sig i förhållande till den ovan
presenterade tanken om de olika typerna av ungdomskulturella uttryck: Kan
både de 'politiska' och extroverta och de mer passiva och förströelseinriktade ungdomarna ses som medlemmar av samma generation? Självfallet
kan de det, inte minst på grund av att en och samma ungdom i praktiken kan
knytas till den ena bilden i ett sammanhang och till den andra i ett annat.
Mannheim diskuterar en liknande fråga:
From 1800 on, for instance, we see two contrasting groups - one which
became more and more conservative as time went on, as against a youth
group tending to become rationalistic and liberal. It cannot be said that
these two groups were unified by the same modern mentality. Can we then
speak, in this case, of the same actual generation? We can, it seems, if we
make a further terminological distmction. Both the romantic-conservative
and the liberal-rationalist youth belonged to the same actual generation,
romantic-conservatism and liberal-rationalism were merely two polar
forms of the intellectual and social response to an historical stimulus experienced by all in common (a a:379).

På samma sätt som de konservativa respektive liberala ungdomar som nämns
i citatet, kan både politiskt engagerade och förströelseinriktade ungdomar
ses som två polära former av en reaktion på en gemensamt upplevd historisk
och samhällelig problematik. Dubbelheten gör sig ännu en gång påmind.
Den återfinns också i Huxleys roman där huvudfigurerna Bernard och Lenina bär på en längtan efter att bryta sig ur det hänsynslösa 'idealsamhälle'
som skapats av 'världskontrollörerna'. Det är onekligen den klassiska mo
derniteten, driven till sin extrem, som utövas i de genvetenskapliga laborato
rier där den mänskliga rasen skräddarsys och förfinas. Under en resa till en
av de få kvarvarande 'naturparkerna för vildar' där det gamla - ännu ej ra
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tionaliserade och kontrollerade - livet fortlöper faller Lenina i en befriande
trans.
Lenina tyckte om trummorna. Hon slöt ögonen och hängav sig åt deras
dova, oavbrutna mullrande och lät det mer och mer intränga i sitt
medvetande, tills det slutligen inte fanns någonting annat kvar i världen än
detta enda, djupa, pulserande ljud (Huxley 1932/1975:101).

Det sätt på vilket hon ger sig hän skulle kunna sägas uttrycka en annan
'ungdomlighet' än den som säkras i laboratorierna. Detta kan sägas vara den
romantiska modernitetens ungdomlighet. Denna representerar på ett kom
plext sätt reaktionsmönster inom modernitetens ram, och den blir i sin tur
objekt for sammansatta reaktionsmönster som även de låter sig förstås mot
bakgrund av moderniseringsprocessen. Därmed har vi efter en teoretisk dis
kussion nått fram till samma punkt som vid det föregående kapitlets slut:
Ungdomen kan ses som modernitetens markörer. Förhoppningsvis har dock
vår förståelse av de teoretiska konsekvenserna av ett sådant påstående för
djupats.
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12. GENERAHINERI Til161RIM
Oavsett hur modernitetsbegreppet ska definieras, och oaktat vilka konse
kvenser olika definitioner av det får för tolkningarna av förhållandet mellan
ungdom och modernitet, kvarstår tidrumsperspektivet som centralt för av
handlingen. Detta synsätt innebär att text och kontext ses som samspelande i
ett skeende där de journalistiskt producerade texterna speglar tänkesätt och
föreställningar som är rådande i givna sociala och historiska kontexter. I bl a
kapitel 5, 10 och 11 har detta rumsliga och historiska sammanhang definie
rats. Specifika sociohistoriska omständigheter har på det sättet betonats när
det gäller tolkningarna av ungdomsbilderna. I anslutning till de diskussioner
som jag har fört rörande traditionalism och progressivitet har emellertid en
annan tolkningsmöjlighet gjort sig påmind.
Mannheim menade ju att traditionalismen, dvs föräldragenerationens reak
tioner på ungdomen, i princip var att betrakta som ett universellt fenomen.
Reaktioner av det slaget skulle i så fall sakna koppling till skiftande histo
riska kontexter. Är det då möjligen så att generationskonflikten — spelet
mellan ungdomens provokation och föräldragenerationens reaktion - är att
betrakta som en tidlös företeelse? Representerar den ett scenario som meka
niskt upprepar sig genom historien? Frågan är tillspetsad, och det sunda
förnuftet säger förstås att såväl mer eviga som mer kontextbundna inslag här
tenderar att samexistera. En diskussion av denna problematik är dock inte
därmed mindre motiverad. I detta kapitel kommer jag därför att, med ut
gångspunkt i historiska jämförelser, visa på och diskutera inslag av tidlöshet
hos två av de teman som presenterades i kapitel 10, för att sedan ge ett för
slag till hur man teoretiskt kan förhålla sig till dessa.
Mer specifikt är syftet att, med utgångspunkt i två fallstudier, åstadkomma
en historisk kontextualisering av de utvalda inslagen för att möjliggöra en
diskussion av denna svårgripbara relation mellan de tidrumsbundna och de
mer tidlösa aspekterna. En av de huvudsakliga poängerna med detta är att
illustrera vikten av att förankra tolkningarna av föräldragenerationers för
hållningssätt till ungdomskulturella uttryck historiskt. Genom att göra det
kan man belysa hur reaktionsmönster som vid första anblicken ter sig som
enkla upprepningar av institutionaliserade mönster i själva verket kan vara
mer eller mindre kontextbestämda. Ungdomsdiskursen framträder nämligen
vid närmare betraktande som tudelad i ytterligare en bemärkelse.
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Iigdinskaltirelli ittryck i tilramet - itaüer acfe cMdar
Å den ena sidan finns det vissa element i ungdomsdiskursen som är oupplös
ligt förbundna med den socialt, kulturellt och historiskt bestämda kontexten.
Samtidigt finns å den andra sidan element som är knutna till själva genera
tionsrelationen som ständigt reproducerad social form, och som därmed är
av en mer tidlös karaktär. Idén om att generationskonflikten skulle vara ett
universellt historiskt ledmotiv, av liknande dignitet som exempelvis klass
kampen, uttrycks i följande formulering:
The history of all hitherto existing society is the history of generational
struggles. Old and young, fathers and sons, aged masters and young apprentices, aged employers and young laborers, old professors and young
students have since the primal parricide contended with each other for the
mastery of society (Feuer 1969:32).
Citatet är hämtat ur Lewis S Feuers bok The Conflict of Generations från
1969, som var en av flera studier av den s k motkulturen som genomfördes
under slutet av 1960- och böljan av 1970-talet.64 Tanken om generations
konflikten som tidlös är dock inte på något sätt vedertagen inom ungdomsoch ungdomskulturforskningen. I en rad sammanhang har man intresserat
sig för att historiskt kontextualisera och förstå ungdomskulturella uttryck.
Etnologen Johan Wennhall (1994b:15f) nämner bl a August Nitschke, som
menar att ungdomsrevolter förekom redan på 500-talet, Anne Yarbrough och
Steven Smith, som på var sitt håll synliggjort hin- sociala system tog form
bland engelska lärlingar under 1500- och 1600-talen, samt Roger Thompson
som visat på ungdomskulturer i det koloniala Massachusetts.
Vidare har Nathalie Zemon Davis (1975) illustrerat hur ungdomar i 1500talets Frankrike utgjorde en särpräglad grupp som samlades i festligheter i
vilka man bl a drev med myndighetspersoner och vuxna. Dessutom före
kommer beskrivningar av disciplinproblem i skolor respektive i anslutning
till kyrkmässdanser från senmedeltiden och framåt i såväl Philippe Ariès
(1982) som Michael Mitterauers (1992) studier av barndomens och ung
domstidens historia. När det gäller det svenska jordbrukssamhället talas det
om s k ynglingalag som drog runt och ställde till med upptåg i byarna, och
om s k nattfrierier (Löfgren 1969, Ohlsson & Swärd 1994:23ff, Wennhall
1994b och Jacobsson 2000:105ff). När det gäller den här tidsperioden i Sve
rige är särskilt Mats Jacobssons (2000) studie av ungdomar i Skellefteå på
64 Begreppet motkultur introducerades av Theodore Roszak som skriver att "(t)he struggle of
generations is one of the obvious constants of human affaire" (1969:1). För en översikt över
forskningen på området se t ex Bjurström (1997:60fi).
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1700- och 1800-talen, och Johan Wennhalls (1994b) avhandling om ung
domskulturernas historia i Västerås på 1800-talet, betydelsefulla.
Den postmodernt influerade tesen om att ungdomar av idag i stor
utsträckning skulle vara frikopplade från traditionalitet (Ziehe 1982), och
därmed utgöra ett kvalitativt nytt fenomen har således, direkt eller indirekt
genom forskning som den ovan refererade, utsatts for kritik.65 Men trots det
har idén om att vi under 1900-talets senare delar kan iaktta en ungdoms
generation som i viktiga avseenden har att hantera sitt vuxenblivande i nya
typer av sociala sammanhang, delvis med rätta, varit mycket inflytelserik.
Faktum är dock att detta inte med nödvändighet innebär att det alltid 'var
bättre förr'
när det gäller ungdomsproblemen. Geoffrey Pearson
(1983:219ff) menar att samma synpunkter på ungdomens moraliska degene
ration har upprepats gång på gång genom århundradena. Det verkar med
andra ord vara som så att såväl relationen mellan föräldragenerationen och
ungdomsgenerationen, som ungdomsdiskursen, i sina mest grundläggande
former, bär på vissa drag som inte entydigt kan tillskrivas unika historiska
omständigheter.
Dualiteten mellan de ovan diskuterade tidlösa respektive tidrumsbundna
aspekterna pekar mot ett ständigt problem för alla som på något sätt ska
befatta sig med historien. Detta har att göra med linjer och cirklar. Ett mind
re kryptiskt sätt att uttrycka det hela, är att säga att frågan handlar om å ena
sidan förändring och framåtskridande (det linjära), och å den andra sidan
staticitet och reproduktion (det cirkulära). Vare sig man i tanken gör en lång
resa mellan Sokrates klassiska uttalande om ungdomens moraliska förfall
400 år före Kristus och 1990-talets ravedebatt, eller bara tar den korta turen
mellan seriemagasinen på 1950-talet och videovåldet på 1980-talet, så blir
insikten densamma. Å ena sidan tycks inget ha hänt. Frågor som på ett eller
annat sätt handlar om 'dagens ungdom' är ständigt återkommande i sam
hällsdebatten genom historien. Man kan också få intrycket av att omdömena,
argumenten och retoriken när det gäller dessa frågor upprepar sig. Den
danska medieforskaren Kirsten Drotner (1992:52) går - vilket påtalats redan
i kapitel 2 - särskilt långt i detta hänseende och karaktäriserar debatterna om
ungdomars presumtiva fördärv som uttryck för en 'historisk amnesi'. Hon
menar att debattörerna, vid varje punkt i historien då sådana ämnen dryftas,
tenderar att resonera på precis samma sätt som tidigare, utan några tecken på
att ha tagit intryck av föregående diskussioner och dragit lärdom av dem.

65 För en

summering av en sådan kritik se Waara (1996a: 46ff).
191

Men å den andra sidan finns den ständiga historiska förändringen. Trots att
det samhälleliga samtalet omkring det uppväxande släktet allt som oftast
tycks ha fastnat i en nästan slavisk upprepning, kan man inte förneka att
sammanhangen också gång på gång verkar ha något nytt i sig. Den i grunden
välbekanta problematiken verkar gång på gång främmande och de närmast
institutionaliserade provokationerna uppfattas plötsligt som skrämmande.

TVà historiska exempel
För att ytterligare belysa den problematik som skisserats ovan, presenteras i
det följande två historiska fallstudier som tar sina utgångspunkter i två av de
teman som summerades i inledningen till kapitel 10: Medievåld och disci
plinproblem. Ett medvetet drag i det här kapitlet är, snarare än att specifikt
och ingående behandla de individuella ungdomsbrottslingarna och dessas
gärningar, diskutera de vidare mönster som blottläggs genom de avvikande
händelserna.
Fall 1: Rövarromanen som uttryckför medievåld
Medievåldsdebatter kan med fördel betraktas som produkter av specifika
tidrum. Kirsten Drotner (1992) analyserar 1980-talets videovåldsdebatt och
betonar i det sammanhanget just vikten av att betrakta reaktioner på nya
massmedier mot bakgrund av det större sammanhang som moderniseringen
utgör. De exempel på uttryck för 'moraliska paniker' som hittills presente
rats i denna avhandling handlar bl a om det s k dansbaneeländet och ungdo
mens nöjesliv (1930-talet), den framväxande tonårskulturens demoralise
rande sidor (1950-talet), mellanölet, sniffiiingen och ungdomsbrottsligheten
(1970-talet), samt videovåldet (1980-talet). Förekomsten av dessa diskutera
des i kapitel 10 i linje med Drotner, och även Cohen som talar om 'boundary
crises', som uttryck för den samhälleliga utvecklingen i Sverige under dessa
årtionden. De indignerade reaktionernas funktion var att, med ungdomsdis
kursen som plattform och verktyg, definiera gränserna för det acceptabla och
det oacceptabla i tider av social förändring.
Men det finns också ett annat, mindre tidrumsbundet, sätt att se på saken.
Ulf Boethius (1995) blickar så långt tillbaka som till antiken och visar med
en rad exempel på hur varierande populärkulturella uttryck genom historien
ofia har setts som farliga för ungdomen. Även om det nog är alltför dristigt
att fastslå att medievåldsdebatten fanns 'redan hos de gamla grekerna', är
det motiverat att visa på tendenser till överbetoning av det samtidas exklusi
vitet i debatt och forskning på området. Om vi gör ett nedslag i en rättssal i
Härnösand där en yngling som förövat tre mord och en rad stölder och
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mordbränder under 1870- och 1880-talen inlämnade sin skriftliga bekännel
se efter ett par månader av rannsakningar, får vi höra följande ord upplästa:
Som jag anser rätt och rättvist att öppet bekänna mina felsteg och
endast genom öppen bekännelse hoppas vinna frid får jag härmed
med smärta bekänna för det första, att förnämsta orsaken till alla
mina brott och gräsligheter är romanläsning.66
Ynglingens namn var Olof Olsson Hjelm, och de mord han hade begått var
synnerligen brutala. Han levde ett kringflackande liv på stadens gator och
uppvisade ett beteendemönster som delar många drag med dem som vi i vår
samtida mytologi kopplar till s k seriemördare. Under förhör och rannsak
ningar hade han således stora svårigheter att ange några motiv som någon
annan än möjligen han själv kunde förstå. I sin analys av sig själv, där han
påtalar romaner som ursprung till sin vilja att 'göra ondt', slog han emeller
tid an en sträng som av allt att döma vibrerade i takt med tiden. Romanläs
ningen som en del i hans patologiska personlighetsstruktur intog därefter en
viktig plats under rättegången mot honom. I bekännelsen beskrev han hur
han genom romanerna blivit inspirerad till att fantisera om att 'blifva röfvare
långt i fjärran land' och därmed också fått impulsen till att begå brott för att
"utröna, huruvida han verkligen hade mod att begå en dylik illgerning".
Dessutom var en av de första saker som den tilltalades far yttrade när han
ombads beskriva sin son att han "alltid varit tyst och sluten till sitt väsende
samt begifven på romanläsning".67
Vad säger då besöket i denna rättssal oss? För det första kan man konstatera
att det sätt på vilket konsumtion av 'fel medier' sammankopplades med för
ödande konsekvenser i hög grad känns igen. När teknologier som exempel
vis video och internet ursprungligen utvecklades var den huvudsakliga av
sikten inte att skapa underhållningsmedier. Båda dessa har dock i allt större
grad koloniserats av förströelseindustrier och därmed gradvis blivit objekt
för moraliska omdömen och varnande fingrar. Likadant var det med såväl
boktryckarkonsten som den läskunnighet som man först i husförhör, och
därefter i den framväxande folkskolan, hade vinnlagt sig om att vaije svensk
skulle besitta. När resurserna sedermera kom att användas till att skapa och
konsumera material av en helt annan karaktär än den som sändes ut av kyrk
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häradsrätt (AIa:l 13-114) 28/1 1888. Handlingar förvarade vid Landsarkivet i Härnö
sand.
67 Beskrivningen av fallet bygger på rannsakningshandlingar från Säbrå häradsrätt (Ala:113114)26/11,17/12 1887, 7/1, 28/1, och 11/2 1888, Härnösands rådhusrätt (AI:216) 24/2, 9/3,
23/3 och 27/3 1888 samt bilagda handlingar, förvarade vid Landsarkivet i Härnösand.
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lig och annan auktoritet banades vägen for oroade reaktioner. Drotner
(1992:46f) skriver:
I...!(I)f one can read the Bible, one may also lay eyes on Tom Paine's radi
cai pamphlet The Rights of Man or the thrilling tales of broadsides and chapbooks.
En liknande tanke finns hos Benedict Anderson (1992:47ff) som analyserar
hur massproduktionen och masspridningen av litteratur på folkspråken gav
allt fler människor möjlighet att "föreställa sig själva och relatera till andra
på radikalt nya sätt" (a a:46). Redan i de ovanstående försöken att påtala
likheterna med dagens diskussioner på detta område har betydelsen av att,
trots insikten om att 'inget har förändrats', också beakta det specifika histo
riska sammanhanget avslöjat sig. De äventyrs- och rövarromaner som under
1800-talet, ofta i form av följetonger, fick en tilltagande spridning i Europa
åtnjöt vid tidpunkten en stor popularitet med bas i grupper som ofta bestod
av lågutbildade ungdomar i stadsmiljöer (Drotner 1992:47), dvs individer
som Hjelm. När det aktuella fallet ägde rum (1888) utgavs också en av de
allra första undersökningarna av barns och ungdomars läsvanor. Studien
gjordes av den brittiske journalisten Edward Salmon (1888/1988), och hand
lade om de billiga noveller och romanföljetonger som tycktes locka den
unga läspubliken. Salmon betraktade läsningen av populärlitteratur som en
av ungdomsbrottslighetens centrala orsaker.
Något som ytterligare visar på frågans aktualitet under perioden är att även
skönlitterära skildringar av romanläsning som verklighetsflykt utgavs. De
negativa effekterna av denna form av eskapism utgör ju exempelvis ledmo
tivet i Gustave Flauberts Madame Bovary (1856/1971). I en avhandling från
1942 menar Elisabeth Tykesson att rövarromanen var den mest populära
genren inom hela den litteratur som vid 1800-talets böljan kom till Sverige
från utlandet.68 Enligt Tykesson var det inledningsvis främst i de högre sam
hällsskikten som romanerna fann sin publik, men hon nämner också publik
grupper som ynglingar och fattiga.
Man kan med andra ord betrakta rövarromanen som ett tidigt uttryck för den
massproducerade fiktionslitteratur som markerade starten på den utveckling
av ständigt nya och omdebatterade medier som karaktäriserade hela 1900talet. Men det finns också drag i fallet Hjelm som är tydligare knutna till
dess omedelbara historiska kontext. I ett utlåtande angående Hjelms sinnes
68

För vidare analyser av den sociala äventyrsromanen i Sverige under 1800-talet, se Öhman
(1990).
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beskaffenhet framhöll Medicinalstyrelsen 'nedärvda karaktärsfel' kombine
rade med bristfällig uppfostran som orsaker till hans handlande. Faktumet
att vikt lades vid den sistnämnda aspekten skulle kunna ses som ett uttryck
för de foreställningar omkring barn och ungdomar som var rådande vid tid
punkten. Under 1800-talet tog en ny uppfostransideologi form och de mora
liska kraven på föräldrarna blev större i och med att synen på barndomens
betydelse förändrades (Frykman & Löfgren 1979:87-91; Köhler 1981). En
rad forskare har belyst detta fostransprojekt så som det kom till uttryck i
borgerliga miljöer (se t ex Florin & Johansson 1993), men mindre ofta dis
kuteras de former som det antog bland lantbruksbefolkningen.
Etnologerna Frykman och Löfgren (1979:89) pekar dock på några allmänna
drag i bondesamhällets fostransmönster. De menar bl a att barnets införli
vande i arbetskollektivet ledde till andra 'identifikationsmönster' än de som
var rådande i den borgerliga kulturen. Ett sådant resonemang finner stöd hos
Börje Hanssen som, trots faktumet att Sverige vid tidpunkten för Hjelms
rättegång var att betrakta som ett utvandrarland, menar att utrymmet för
drömmar om ett liv någon annanstans var begränsat för många ungdomar:
Det fanns sålunda inte utrymme för någon sådan utveckling av personlig
heten, som den vi känner till, genom identifikation med många ägodelar eller
med litterära symboler i form av prinsar och prinsessor, inkarnationer av styr
ka och skönhet, eller lockande ideal i fjärran för vad man "skulle bli". Man
skulle självklart stanna i den miljö där man var född (Hanssen 1978:17f).
Hjelms utanförskap och hans drömmar om att bli rövare 'långt i främmande
land' skulle mot bakgrund av detta kunna tolkas som uttryck för en bristande
förmåga hos honom när det gällde att leva upp till de förväntningar som
förknippades med den barn- och ungdomsroll som beskrivs av Frykman,
Löfgren och Hanssen. Detta skulle i så fall kunna diskuteras vidare i social
psykologiska och rollteoretiska termer, där Hjelms svårigheter att svara
emot de normer och förväntningar som förknippades med hans uppgift och
position i det sociala sammanhang som han ingick i, startade en negativ
utveckling av utstötning, stämpling och stigmatisering.
Det synsätt som företräds av Frykman, Löfgren och Hanssen kan emellertid
problematiseras. På ett generellt plan kan man fråga sig hur sådana resone
mang står sig i relation i faktumet att drygt en miljon svenskar utvandrade
till USA mellan 1840 och 1930, varav nästan en halv miljon endast mellan
1870 och 1890 (Carlsson 1967:33ff). Detta diskuteras i relation till ungdo
mar i norra Västerbotten under 1700- och 1800-talen av Mats Jacobsson
(2000:165ff) som visar på hur dessa tenderade att flytta allt längre från sina
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hemorter. Så långt som till Nordamerika emigrerade främst unga män. Så
gjorde t ex den yngling omkring vilken det härpå följande fallexemplet kret
sar efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff.69 Jacobsson (a a:171) relaterar
dock denna utveckling under det sena 1800-talet till ungdomars allt högre
grad av ekonomisk självständighet.
Om det specifika fallet Hjelm kan man i slutänden endast spekulera. En
rimlig tolkning tycks emellertid vara att det var en längtan av det slag som
bl a Hanssen beskriver som kom till uttryck i hans drömmar om att bli röva
re i främmande länder. Den ekonomiska självständighet som Jacobsson talar
om kanske omfattade Hjelm i förhållandevis liten utsträckning. Vare sig
äventyret verkställdes eller bara drömdes utgjorde dock spänningen mellan
bondesamhällets hemmiljö och den 'stora världen' sannolikt en central di
mension i många unga människors föreställningsvärld. Om detta, avslut
ningsvis, skriver historikern Sten Carlsson (1967:38), med ett förlegat men
ändå för 1800-talets världsbild illustrativt språk:
Psykologiskt sett är emigrationen den sällsammaste massföreteelsen i hela
Sveriges historia. Unga pojkar och flickor, som i många fall aldrig varit
utanför hemsocknens gränser, fördes plötsligt över till en alldeles ny värld
bland negrer, indianer, cowboys och skyskrapor.
Fall 2: Disciplinproblem i tid och rum
I min genomgång av norrbottnisk dagspress från 1930-tal till 1980-tal åter
finns flera exempel på hur ungdomar uppfattats som en 'skränande odisci
plinerad flock' (jfr Ohlsson & Swärd 1994:25ff). Ett tydligt exempel kan
hämtas från trettiotalet då buslivet omkring dansbanorna debatterades. Man
såg ungdomen som förlorad i klorna på en ytlig, bullrande och promiskuös
populärkultur som hotade att underminera alla traditionella värden (jfr kapi
tel 6). Andra exempel härrör från 1970-talet då man i pressen återgav en
komplex problembild där mellanölet, sniffhingen, ungdomsbrottsligheten
och disciplinproblemen i skolan var de förhärskande elementen (jfr kapitel
8). Dessa två exempel binds historiskt ihop av en tid präglad av en ökad
radikalisering av ungdomskulturen i och med Vietnamkriget, studentrevolten
1968 samt frammarschen för den s k gröna vågen.
Men även före efterkrigstidens populärkulturella utveckling och amerikanisering, och innan globaliseringen av media tagit fart, förekom liknande
sociala aktions- och reaktionsmönster. Om vi ännu en gång förflyttar oss till
69

SCB:s emigrantregister för Norrbottens län 1851-1947 S414:8, på microfiche vid Forsk
ningsarkivet, Umeå universitet.
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en rättssal, denna gång till Gammelstad och Nederluleå 1899, finner vi en
ung man vid namn Edvard Johansson som där står tilltalad för att, i något
som tolkades som ett svartsjukedrama, ha skjutit en jämnårig yngling till
döds med en revolver.70 Det hela hade utspelats inne i en kyrkstuga i Gam
melstad utanför Luleå där Edvard blivit frustrerad över att ha avvisats av en
flicka, som han menade att han hade fått löfte om att få sova hos. Efter att i
sin irritation ha förolämpat flickan och vankat av och an i stugan, drog så
Edvard plötsligt fram sitt vapen och riktade ett dödande skott mot flickans
systers fastman - en yngling som var något av en rival till honom. Händel
sen inträffade under en s k ungdomshelg och böljade snart diskuteras i ter
mer av detta faktum.71 Vid sidan av att det inträffade givetvis resulterade i
en utredning och därpå följande rättegång, samt att det även satte en avgö
rande prägel på Edvards individuella livsöde,72 gav det således också bränsle
till en redan pågående debatt. Kort efter det att mordet ägt rum skrev man
nämligen i NK att:
I ... I (h)vilket resultat en kommande rannsakning än må lemna, ett står
dock fast, nämligen att de s.k. ungdomshelgerna aro ett ondt, som bör for
svinna ju förr dess bättre. Låt vara att dåd af det ofvannämndas beskaffen
het sällan eller aldrig därvid förekomma, leda dock dessa tillställningar
lätt till sådant som ej är hedrande för deltagarne (NK, 10/1 1899).
Precis som i fallet med rövarromanerna är det lockande att här nöja sig med
ett enkelt konstaterande av att man i alla tider har moraliserat över, och oro
ats av, sammanhang där ungdomar har samlats för att ha fest. Denna insikt
är ju egentligen inte felaktig, vilket exempelvis kan illustreras av de likheter
som föreligger mellan sentida beskrivningar av de umgängesformer som
karaktäriserar s k ravefester, och de mer än sekelgamla skildringarna av
ungdomshelgerna:
Kyrkostaden i Skellefteå har sedan minst ett århundrade tillbaka warit en
tummelplats för allehanda oordningar, lömikrögeri, oljud, svordomar och
slagsmål och har såsom sådan blifvit ökänd. Der sammanströmma synnerligast under de stöire högtiderna menniskor till ett antal af fiere tusende
och bland dem en mängd ynglingar, som just icke alltid äro af det bästa,
utan rätt ofta af det sämsta slaget I... I Det hörer icke till det ovanliga, att
mången socknemans nattro i kyrkostaden helt och hållet störas genom
70 Nederluleå häradsrätt (Ala: 115). Handlingar förvarade vid

Landsarkivet i Härnösand.
S k ungdomshelger firades under nyårs- och trettondagshelgen, Marie bebådelsedag, samt
pingst- och mikaelihelgerna. Då vistades ungdomarna i princip ensamma i kyrkstaden där
man vid sidan av gudstjänsterna dessutom anordnade en del nöjen.
72 Edvard dömdes slutligen till sex års straffarbete för dråp, vilket i hovrätten reducerades till
fem. Straffet avtjänade han på centralfangelset vid Nya Varvet i Göteborg.
71
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nattvandrares skrik och stoj, att under sjelfva Gudstjensten ynglingar sam
las i något hörn och spela kort eller supa och stoja.73
Den som deltar i en ravefest riskerar att komma i kontakt med mängder av
droger. Dessutom finns risk för fysiska och psykiska skador. Många ung
domar, mycket droger och sena nätter ökar dessutom risken för olika
våldsinslag. I...!Den ljudvolym och det starka ljus som kastas ut utsätter
hjärnan för mycket starka impulser. Hur länge Idarar man det utan att få
bestående skador? (Nerikes Allehanda 21/3 1996).
Det verkar mot bakgrund av en sådan jämförelse rimligt att anta att debatten
till stor del utgörs av upprepningar genom historien. Men en viktig anled
ning till att den framstår på så vis är att problematiken och argumenten stän
digt reproduceras i skiftande sociohistoriska kontexter. Man måste därför gå
bortom bilden av en debatt som helt enkelt har stagnerat och slentrianmäs
sigt repriserar sig själv. Detta gör man genom att försöka blåsa liv i, belysa
och förstå de historiska sammanhang som ramar in vaije enskild reprisering.
I en översikt över de föräktenskapliga åren i ett historiskt perspektiv pekar
Orvar Löfgren (1969) just på att ungdomstiden i varierande epoker och mil
jöer omgivits av ständigt skiftande kontextuella förutsättningar.
Både ungdomshelgema som sammanhang och reaktionerna på dem kan ock
så förstås utifrån sådana historiskt bestämda förutsättningar; i detta fall den
särskilda sociala kontroll som de ungdomliga aktiviteterna i kyrkstaden var
objekt för. Miljön var i flera avseenden originell och utmärktes bl a av sin
pendling mellan sprudlande folkliv och närmast total folktomhet. Platsen,
som var avsedd för helgfirande och andra sammankomster, torde därför ha
haft en närmast artificiell prägel som centralort. Dessutom var miljön segregerad på ett relativt ovanligt vis i och med att hemmansägarna från respekti
ve by ofta placerade sina stugor längs sin egen infartsled. Detta innebar att
kyrkstaden rumsligt antog formen av en förtätad miniatyr av socknen som
helhet. Vidare stod livet i kyrkstaden ständigt i fokus för myndigheters in
tresse. Ungdomshelgerna var exempelvis betydande för samspelet mellan
könen under 1800-talet. Det var vid dessa tillfallen som unga människor från
olika byar i socknen träffades, och det var vanligt att pojkar släpptes in av
flickor för att få 'ligga i la' med dem. Denna sed, som fyllde en viktig social
funktion, innebar att man tillbringade natten i samma säng, med kläderna på,
för att utröna huruvida man var lämpade för varandra eller inte.74 När Norr
73 Citatet är hämtat ur ett protokoll frän en sockenstämma med Skellefteå socknemän den 20
maj 1855 (§6). Finns som microfiche vid Forskningsarkivet, Umeå universitet, men har här
citerats ur en renskrift gjord av Daniel Stenlund vid Excerperingscentralen i Jörn (s 15ff).
74 Om nattfrierier se t ex Löfgren (1969) och Isaksson & Isaksson (1992).
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bottens landshövding Per Adolph Ekhom år 1814 i en skrivelse till Högsta
domstolen föreslog att bara hemmansägare boende över en mil från kyrkan
skulle få äga en kyrkstuga var syftet bland annat att få bukt med
/ ... / alt det oskick som lefiiaden i kyrkostäderne medförer hwarest lönn
krogen oaktadt den strängaste tillsyn, som icke saknas, aldrig kan häm
mas, liderlig lefhad uppkommer samt yppighet hos Allmogen utsprides
(citerat i Isaksson & Isaksson 1992:113f).
Fallet Edvard Johansson och de reaktioner det gav upphov till var alltså
något mer än bara ytterligare ett utslag av en evig debatt omkring ungdo
mens busliv. En mer fullständig förståelse av det kräver att det kopplas till
kyrkstaden som miljö och till ungdomshelgen som sammanhang. Av rätts
handlingarna får man t ex intrycket av att det ofta var i sådana kollektiva och
sociala sammanhang som Edvard bar revolvern på sig och visade den för
andra. Vittnesberättelser om hur han vid tidigare ungdomshelger skjutit
prick och braverat med vapnet inför andra ungdomar tyder på detta. Det var
i situationer där auktoriteters kontroll och insyn var begränsad som han 'fick
användning' för revolvern. Den tillspetsade situation i vilken det dödande
skottet avlossades är också kopplad till denna specifika kontext. Bland de
bakomliggande orsaker man loin skönja aktualiseras både de ritualiserade
formerna för samspelet mellan könen under ungdomshelgerna och de ofta
konfliktladdade relationerna mellan ynglingar från olika byar.

Val äreigeieratfti?
I det här kapitlet har jag försökt problematisera ungdomsdebatten och
generationsfrågan som ett generellt historiskt tema. Relationen mellan
tidlösa och tidrumsbundna element i ungdomsdiskursen har belysts i två
fallstudier, som syftat till en historisk kontextualisering av två utvalda
aspekter; medievåld och disciplinproblem (jfr tablå 9). Resonemangen om
relationen har löst strukturerats omkring en dikotom tankefigur som
framträder i kapitlets inledning. Denna figur kontrasterar en bild av
ungdomsdiskursen som tidlös, generell och mekaniskt upprepad mot en före
ställning om den som tidrumsbunden, specifik och ständigt reproducerad.
Den linje jag har drivit är att inslag i debatten som initialt framträder som
generella också måste sättas i relation till sina historiskt specifika
karaktärsdrag för att kunna analyseras i sin fulla komplexitet. Att en sådan
medvetenhet är värdefull är en insikt som delvis följer ur det sunda
förnuftet. Utan kännedom om historien kan man inte förstå sin samtid,
brukar det ju heta. Idén kan emellertid också förankras teoretiskt genom en
sociologisk diskussion av generationsbegreppet.
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En sådan kan ta sin böljan i Karl Mannheims (1952b/1993) kunskaps- och
kultursociologi där, det i kapitel 3 nämnda, begreppet Weltanschauung
('världsbild') är centralt. Detta är alltså en term genom vilken han beskriver
hur kunskap om den sociala världen etableras och skapas som ett resultat av
givna historiska kontexter. De olika 'världsbilderna' är grundade i delade
erfarenheter och upplevelser hos skiftande sociala grupper. I relation till den
moderna kulturen, som han ansåg vara präglad av differentiering mellan en
rad olika 'världsbilder', diskuterade han särskilt generationsbegreppet. Hans
perspektiv på detta har redan berörts i korthet i kapitel 11.
Mannheim betraktar människan som en handlingsinriktad och kunskaps
sökande individ som, när hon kommer till insikt om att hon omfattas av en
grund som är gemensam med andra, utvecklar liknande tolkningar och bete
enden som dessa andra. Känslan av grupptillhörighet är i många fall tidsoch rumsrelaterad, varför uppfattningen om vilka vi kan - eller inte kan identifiera oss med ofta är liktydig med en generationstillhörighet. Enligt
Mannheim uppstår således en generation som en konsekvens av att man
uppfattar sig som varande i motsättning till någon annan social gruppering
eller formation vars medlemmar är äldre eller yngre än man själv är. Socio
logen Göran Dahl (1993:21) menar att en konsekvens av ett sådant resone
mang blir att:
/ ... / det idag myckna talet om "fyrtiotalister" [inte] bara [är] en massmedial och polemisk tom abstraktion, utan även en beteckning för en erfa
renhet som svetsat samman såväl många av fyrtiotalisterna i sina erfaren
heter av "68"-upproret, som femtiotalister och sextiotalister som ser de
förra som en demografisk propp när det gäller yrkeslivschanser.
Mannheim menade alltså att generationsbegreppet var en bra utgångspunkt
för förståelsen av sociala och intellektuella rörelser. Som berörts tidigare gör
han en skillnad mellan generationstillhörighet som potentiell respektive
faktisk social kraft. Sociologerna Fredrik Miegel och Thomas Johansson
(1996:62) skriver:
De individer som tillhör samma generation -dvs som föds, åldras och
dör under samma historiska tidsperiod - präglas delvis av liknande
upplevelser och erfarenheter, men detta innebär inte att generationen
nödvändigtvis utgör en faktisk social kraft. I vissa fall utvecklas emellertid
konkreta sociala band mellan de människor som tillhör samma generation.
Detta inträffar t ex när ungdomar från olika sociala skikt blir tvungna att
delta i ett krig. Mannheim talar även om olika sociala grupper inom en
specifik generation. Han skiljer t ex mellan konservativ och liberal
ungdom.
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Den bärande tankegången hos Mannheim är alltså att generations
tillhörigheten baseras på deltagande i en gemensam historisk kontext. Detta
understryker faran med att överbetona tidlösheten när det gäller det sociala
samtalet om ungdomen. Såväl Drotners resonemang om 'historisk amnesi'
som Pearsons tanke om generationsfrågan som en 'timeless dispute' kräver
således att man redan i nästa andetag problematiserar den relation mellan
'generation' som analytisk kategori och historisk kontext som Mannheim så
starkt betonar.
Mot ett sociologiskt generationsbegrepp
I texten betitlad The Problem of Generations (1952a/1993) menar Mann
heim att ett adekvat generationsbegrepp måste fokusera på sociala relationer
och samspelet mellan sociala krafter. Sådana sociologiska faktorer ska upp
fattas som medlande mellan psyke ('the spiritual') och biologi ('the vital').
Detta resonemang är återkommande hos Mannheim, som i Conservative
Thought (1953/1993:262) skriver att "this intermediary level between the
most abstract and the most concrete is just what is lacking in the history of
thought". När det handlar om att konkretisera förhållandet mellan det tidlösa
och det tidrumsbundna i generationsfrågan är Mannheims förslag vitalt. Det
handlar nämligen just om att teoretiskt fånga in den 'intermediary level' som
ligger mellan det strikt linjära och ett ytterst flytande perspektiv på historisk
tid.
Enligt Mannheim är det viktigt att göra skillnad mellan konkreta grupper
('concrete groups') å den ena sidan och sociala 'platser' ('locations') å den
andra. Han menade då att enheten och sammanhållningen inom en
generation inte kommer ur en social samhörighet av det slag som föreligger
inom vad han kallade för konkreta grupper, dvs grupper baserade på faktisk
och fysisk närhet mellan medlemmarna. Som en jämförelse påpekar
Mannheim att ett klassmedvetande inte med nödvändighet följer ur en
klasstillhörighet. På samma sätt innebär inte alltid en generationstillhörighet,
betraktad som social 'plats', utvecklandet av konkreta grupper. Han formul
erar detta som att "the unity of generations is constituted essentially by a
similarity of location of a number of individuals within a social whole"
(1952a/1993:365). Känslan av enhet och gemenskap inom en generation kan
således under vissa historiska omständigheter leda till att konkreta grupper
bildas.75
75

Implikationer av ett sådant synsätt for vissa av de tolkningar som presenteras i denna av
handling har redan diskuterats i kapitel 11.
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Den gemensamma 'plats' i den sociala och historiska processen som förenar
en generation kan vidare såväl förhindra som understödja vissa beteende
mönster, känslor, handlingar och tankar. En given generations plats positio
nerar således dess medlemmar och "delimit them to a specific ränge of po
tential experience" (a a:366). Summan av resonemanget blir att generation
definieras som en specifik 'platsidentitet' som omfattar åldersgrupper inom
ramen för en sociohistorisk process. Detta innebär att de inslag som utmär
ker en given era tas emot och bearbetas på olika sätt.76 Dessa olika 'identite
ter' förklaras för det första av det aktuella generationsstratumets historia och
för det andra av dess 'plats' i samhället.
Enligt Mannheims synsätt skulle alltså de tankar, känslor och beteenden som
kommer till uttryck inom respektive generation kunna förklaras dels av den
givna generationstillhörighetens tradition, och dels av dess sociohistoriska
'plats'. Han menar således att de tidlösa och de tidrumsbunda elementen inte
behöver ses som uteslutande varandra. Det är snarare som så att 'generation'
definieras av aspekter som kan hänföras till just dessa två dimensioner.
Konsekvensen blir att en generation, per definition, etableras när en given
åldersgrupps ackumulerade historiska 'bagage' förs samman med denna
åldersgrupps position i ett historiskt, kulturellt, socialt och/eller geografiskt
bestämt nätverk av relationer.
Detta uttrycks i andra termer av Mannheims elev Norbert Elias som introdu
cerar begreppen psykogenes och sociogenes. Han anser att man, för att nå en
tillfredsställande förståelse av sociala och historiska processer, måste beakta
både individernas psykologiska utveckling (psykogenesen) och samhällets
utveckling i stort (sociogenesen). Han skriver att:
/... / det psykiska 'vuxenblivandets' specifika process i de västerländska
samhällena, vilken dagens psykologer och pedagoger ofta funderar över,
är inget annat än den individuella civilisationsprocess som vaije uppväx
ande individ i de civiliserade samhällena, som följd av den mång
hundraåriga sociala civilisationsprocessen, från tidiga barnaår automatiskt
underkastas i högre eller lägre grad och med större eller mindre framgång
Man kan därför inte förstå vuxengestaltens psykogenes i det civiliserade
75

Mannheim är dock medveten om att personer i olika åldrar i många fall delar erfarenheter
av samma historiska och samhälleliga omständigheter. Han hävdar dock att skillnaden kvar
står i och med en "'stratification' of experience (Erlebnisschichtung)" (1952a/l 993:372). Det
är av stor vikt i vilket av livets skeden man befinner sig när man upplever något. Således
kommer en 15-åring att närma sig samma historiska kontext på ett annat sätt än en 50-åring:
"(E)xperience which is absorbed by infiltration from the environment in early youth often
becomes the historically oldest Stratum of consciousness, which tends to stabilize itself as die
natural view of the world" (a a:374).
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samhället om man betraktar den oberoende av vår 'civilisations' sociogenes. Enligt en sorts 'sociogenetisk grundlag' genomgår individen under
sin korta historia än en gång någon av de processer som hans samhälle har
genomgått under sin långa historia (Elias 1939/1989:75f).
Elias hävdar att starten för individens livsbana alltid är densamma, men att
ungdomar genom inlärning måste tillägna sig de standarder för beteenden
och känslor som är rådande i deras respektive samhällen. En form av acku
mulerad och lagrad kunskap som överförs genom socialisation föreligger
därmed. Denna ackumulation har inneburit att "constraints which one gen
eration had painfully to learn became so deeply habituated in låter genera
tions that they were repressed into the unconscious" (Mennell & Goudsblom
1998:16). Formuleringen 'habituated' för tankarna till den franske sociolo
gen Pierre Bourdieus begrepp habitus, som i korthet står för de i kropp och
själ införlivade predispositioner som vägleder gruppers och individers hand
lande på sociala falt (Bourdieu 1979/1986:170):
The habitus is necessity intemalized and converted into a disposition that
generates meaningfiil practices and meaning-giving perceptions; it is a
general transposable disposition which carries out a systematic, universal
application - beyond the limits of what has been directly leamt - of the
necessity inherent in the learning conditions.
Bourdieu talar på gruppnivå om förekomsten av ett klasshabitus (a a:437ff),
som utgörs av 'förkroppsligad klass' inklusive biologiska egenskaper som
formats socialt, exempelvis kön och ålder. Kanske skulle man mot bakgrund
av detta kunna tala om ett generationshabitus. Ett sådant skulle i så fall utgö
ras av en predisposition som — för att säga det i Elias och Mannheims termer
- följt ur individernas psykogenetiska processer, vilka står i oupplöslig för
bindelse med samhällets sociogenetiska utveckling, och resulterat i upp
komsten av en 'generation entelechy', d v s ett förhållningssätt som håller en
given generation samman (Mannheim 1952a/1993:359). Inom ramen för ett
sådant begrepp skulle därmed såväl tidlösa som tidrumsbundna element
rymmas. Med en sådan teoretisk modell kan man uppfatta både ungdomsge
nerationens beteenden och föräldragenerationens reaktioner på dessa som
uttryck för två skilda - generationsbestämda - sådana predispositioner.
Följden blir att generationskonfliktens upprepning kan ses som en process
där vaije enskild konflikt både är ett resultat av tidigare konflikter och något
unikt.
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13. UNGDOMSBIIDERNASDUBBIA SPEKTRUM
Även om kapitlen 10, 11 och 12 sammantagna är att betrakta som en form av
extensiv slutdiskussion, är det nu på sin plats att presentera en slutlig syntetisering av analyserna. En sådan blir med nödvändighet schematisk, och
resonemang som förts i de nämnda kapitlen kommer endast att rekapituleras
här i yttersta korthet. Målet med denna koncisa avslutning är att i summe
rande anda sammanföra avhandlingens teori och empiri på ett konkret och
åskådligt sätt. Avsnittet ska således inte läsas som en sammanfattning utan i
ljuset av de tre föregående kapitlen.
Det första steget mot ett åskådliggörande av det nämnda slaget utgörs av att
placera analyserna i tid och rum. Dessa är nämligen dimensioner som har
varit ständigt närvarande genom avhandlingen. Nyckeln till en sådan positionering återfinns i den diskussion om generationsbegreppet som fördes i an
slutning till fallstudierna i det föregående kapitlet. Med utgångspunkt i den
diskussionen kan en generations förhållningssätt till sin sociala omgivning
förklaras med hänvisning till två dimensioner (se figur 5). För det första till
den aktuella generationstillhörighetens historiska bakgrund. För det andra
till dess aktuella 'plats' i relation till andra generationer och grupper i ett
givet tidrum.
Finur

S

Generationer i tid och rum.

Generationsfrågan, och ungdomsbilderna, kan således tolkas i såväl tidlösa
som tidrumsbundna termer. I den första typen av tolkningar skulle man då
sträva efter att finna de generella drag som tycks vara ständigt närvarande i
debatten om ungdomen genom historien. Den här avhandlingen syftar emel
lertid till att bidra med en tolkning av det senare slaget. Jag har följaktligen
försökt att förstå de ungdomsbilder jag har studerat som komponenter vilka
tillsammans konstituerar en symbolisk ordning av representationer — en
ungdomsdiskurs. Denna diskurs kan i sin tur hänföras till ett sådant tidrum,
en sådan sociohistorisk kontext, som illustreras i figur 5.
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Rent konkret är den kontext som står i fokus för denna studie det norrbott
niska samhället så som det kommer till uttryck i ett urval av dagspress från
1930-tal till 1980-tal. Ledordet i den sociologiskt teoretiska analysen av
denna miljö har dock varit modernitet. Utgångspunkten har varit att tolka
ungdomsbildernas text och kontext i termer av detta. Analysen har genom
förts i tre steg som illustreras i tablå 10. Det första steget utgjordes av den
empiriska genomgång av dagstidningsartiklar som presenterades i kapitlen
6, 7, 8 och 9.1 slutet av vart och ett av dessa kapitel har schematiska figurer
presenterats (figur 1 - 4). Centrala teman som återfinns i dessa återges i
sektionen 'Teman' i tablå 10.
Tablå 10. Ungdomsbildernas dubbla spektrum.

Teman (kapitel 6-9)
1930-talet
1950-talet
1970-talet
1980-talet

Dansbaneeländet j
Tonårskulturen j
(negativa presentationer) 1
Ungdomsproblem j

Samhällelig fostran
Tonårskulturen
(positiva presentationer)
Fritidspolitik
Ungdomsgårdar
Ungdomsarbetslöshet
Skötsam ungdom

Videovåld i

I

I Framtidstro
1 Positiva rapporter
i Youth as trouble
j Förenande
Klassisk
Hård
Produktion
Rationell
Förnuftig

Förfall |
Moraliska paniker i
Youth as fun 1
Fragmentarisering S

|

Romantisk j
Mjuk |
Konsumtion j
Irrationell |
Oförnuftig |

Vidare presenterades i kapitel 10 en första analys i vilken dessa teman struk
turerades omkring tudelningen mellan ungdomsbilder präglade av optimism
och framtidstro å den ena sidan, och sådana karaktäriserade av pessimism
och oro för moraliskt förfall å den andra (se sektionen 'Ungdomsbilder' i
tablå 10). Dessa två typer av ungdomsbilder teoretiserades i termer av 'posi
tiva rapporter' kontra 'moraliska paniker' (Cohen 1972), bilder av 'youth as
fun' kontra av 'youth as trouble' (Hebdige 1988) och av 'förenande' och
'fragmentarisering' (Thompson 1990). Att förstå denna dubbelhet mellan till
synes oförenliga ungdomsbilder framstod därmed som kärnfrågan för den
fortsatta diskussionen.
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I kapitel 11 presenterades modemitetsbegreppet och dess dubbelhet som en
möjlig utgångspunkt för denna förståelse (se sektionen 'Modernitetsformer'
i tablå 10). Det konstaterades då att ungdomsdiskursen kan tolkas som ett
uttryck för en överordnad modern diskurs som handlar om förnuft kontra
oförnuft, rationalitet kontra irrationalitet. I denna 'deldiskurs' eller 'tankestil' och dess kulturella produkter (jfr kapitel 3) - i detta fall i form av jour
nalistiska texter - manifesteras således den mer generella diskurs eller
världsbild som kan beskrivas i termer av en tveeggad modernitet. Ungdomsdiskursen kommer med andra ord inte 'out of the blue' utan är snarare resul
tatet av en diskursiv konfrontation mellan två generationsbestämda erfaren
heter. Modemitetsprojektets klyvnad ekar på så sätt som ett ledmotiv genom
analysen på flera nivåer. 'Dubbelhet' och 'tudelning' har varit återkomman
de nyckelord.
När det gäller modernitetens dubbelhet kan ungdomarna ses som bärare av
en romantisk modernitet och som provokatörer i förhållande till den klassis
ka modernitetens puritanska ideal samt dess moralentreprenörer.77 Relatio
nen mellan dessa två grupper är att betrakta som symptomatisk även för
moderniteten som helhet. Campbell (1987:227) skriver att:
I... I 'puritan' and 'romantic' I...!stand for apparently opposed cultural
traditions which comprise the single cultural system of modemity; a sys
tem of which their symbiotic relationship is the central feature.
Ungdomen behöver därmed inte nödvändigtvis vara symboler för förändring
i den hårda upplysningens mening. Felski (1995:170) skriver dessutom att:
The designation of modemity as the 'tradition of the new' acknowledges
in its moxymoronic phrasing the central paradox of an era in which
change itself becomes normalized and assumes a regulatory cultural fanction.
Provokationen kan med andra ord vara sprungen ur vilken typ av avsteg som
helst i relation till den förändringens och framstegets normalitet som etable
rats inom det klassiska modemiseringsprojektet.
Vidare kan ungdomsbildernas tudelning - den genomgående tendensen att
parallellt beskriva ungdomar i termer av framtidstro å den ena sidan och
förfall å den andra - uppfattas som typisk för moderniteten. Felski
77 Vid sidan av begreppen klassisk och romantisk modernitet (Guneriussen 1999) har även
andra använts: Produktions- och konsumtionsmodernitet (Campbell 1987), manlig och kvinn
lig modernitet (Felski 1995) och hård och mjuk upplysning (Liedman 1997).
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(1995:146) menar, utifrån sin studie, att "motifs of degeneration and decadence were often juxtaposed to appeals of the future and invocations of a
radiant new dawn". Ungdoxnsbildemas kluvenhet speglar, på ett liknande
sätt, ett ambivalent förhållningssätt till en ambivalent modernitet.
Inom ramen för ett avhandlingsarbete väcks många frågor som, bl a av tidsoch utrymmesskäl, inte till fullo kan behandlas inom slutrapportens ramar.
Vad mitt arbete anbelangar är den av dessa frågor, som jag finner kanske
mest intressant, den som handlar om vad det mot bakgrund av diskussioner
na i avhandlingen egentligen innebär att vara konservativ respektive pro
gressiv. Med utgångspunkt i förda resonemang skulle man ju till och med
kunna hävda att en form av konservativt tänkande kommer till uttryck i
många av de ungdomsrörelser som figurerat genom åren. I alla de fall då
man vänder sig mot den klassiska modernitetens rationalitets- och förnuftsideal ger man uttryck åt en konservatism (en ovilja att inordna sig i den
framåtskridande rationaliseringsprocessen), som samtidigt är progressiv i
den bemärkelsen att den åberopar områden som av den förnuftsivrande mo
derniteten stämplats som irrationella (estetik, sinnlighet etc). Detta kan ex
empelvis illustreras av den gröna vågens kritik av moderniseringens konse
kvenser för miljön, av hippierörelsens avståndstagande från kapitalismen
eller av veganrörelsens kamp mot den inhumana behandlingen av andra arter
än den 'rationellt' tänkande.78 Faktumet att sådana uttryck på en och samma
gång kan ses som utvecklingsfientliga och progressivt nyskapande illustrerar
komplexiteten i såväl begreppen konservatism och progressivitet som exem
pelvis utveckling och modernisering. I relation till den hårda upplysningens
modernitet är den unga miljömedvetna veganen en bromskloss. Samtidigt är
hon en bärare av den mjuka upplysningens modernitet, överskridande och
således i den bemärkelsen progressiv.

78 Se
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t ex Lindgren & Högstadius (1995).

APPENlDt STUDIENS DATAMATEBIAI
Föreliggande studie är kvalitativt inriktad, varför varken ord, artiklar eller
artikeldelar har räknats. Att ett element är återkommande har bedömts som
betydelsefullt, oberoende av exakt hur många gånger det har förekommit.
Jag utgår, när det gäller metodik, från de filosofiska utgångspunkter som
beskrivs av bl a Sharan B Merriam (1994:30ff). Tonvikten i analysen läggs
vid natur, art och väsen, snarare än vid antal och grad. Arbetet är inriktat
mot deskription och upptäckt - inte deduktivt med prediktions- och bevismål. Nedan presenteras de artiklar som utgjort studiens datamaterial.
Texterna har valts ut vid en genomgång av tidningarna Norrbottens-Kuriren
och Norrländska Socialdemokraten under 24 utvalda månader. Kriteriet för
artiklars inklusion har varit följande: Artiklar som direkt eller indirekt berör
ungdomar och olika samhällsfrågor och fenomen relaterade till ungdomar
inkluderas.79 När det gäller återkommande tidningsavdelningar, vars bety
delse snarare består i deras existens än i deras innehåll i detalj, har dessa
inte inkluderats vid vaije tillfälle som de har förekommit.80 Detta förklarar
delvis tendensen, som ibland finns, till ett sjunkande antal artiklar från en
studerad periods första till tredje år.
Norrbottens-Kuriren: januari 1933
2
Spritbeslag med skottlossning
2
Sveriges Nationella Ungdomsförbund -Mårdsels Nationella Ung
domsförening
3
Röde Allans julsprall på Folkets Hus
3
En julfest för barnen...
7
Söndagsskolefest
10
Sveriges Nationella Ungdomsförbund
13
Kurser i barnavård
14
Vid Sunderby Folkhögskola ...
16
Busliv på Bergnäset
16
Beslagtaget hembränt
17
Storö Kristi. Ungdomsförening
19
Spritlangning vid Folkets Hus i Nikkala - Fem unga män instämda
till tinget
791 detta appendix återges inte de artiklar från vilka citat hämtats till kapitel 5. Periferidimen
sionen har, som sagt, givits en betydligt mindre systematisk behandling än ungdomsdimen
sionen.
80 Exempel på sådana är "Dagens flicka" (NK, 1950-tal), "Glimten" (NSD), "Ungdomssidan"
(NK, 1980-tal), samt olika typer av annonser. Tendensen till ett sjunkande antal artiklar från
1933 till 1935 förklaras av att ungdom under detta decennium främst synliggörs under de
fasta rubriker som rör föreningsliv och politik.
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19
20
21
31

Ordentlig flicka [annons]
Ny fluga
Jordbrukarungdomen borde lära sig jordbruk
Gammal höger och ny

Norrländska Socialdemokraten: januari 1933
3
Den hopplösa förtvivlans generation
7
Brev från Skröven
7
Ungdomsdistriktets styrelse
7
Bodens SDUK:s trettondagsfest...
9
Bodens SDUK
9
Fem nya medlemmar i Malmberget
9
Kiruna SDUK
10
Hemfridsbrott i Holmträsk
10
Begravdes i kospillning
10
Risöns SDUK:s amatörteatergrupp...
10
Folkdans och lek - Sedvänjor med djupa rötter
11
Luleå SDUK
11
Överkalix SDUK
13
Bodenklubbistema
13
Kiruna SDUK
13
Töre SDUK
14
Observandum för styrelserna i Norrbottens socialdemokratiska ung
domsklubbar
19
SGU:s antituberkulosarbete
26
101 medlemmar efter endast två månaders verksamhet - Sangis
S.D.U.K. utvecklas till en storklubb
27
Bodenklubbistema
27
Luleå S.D.U.K.
27
Sörens S.D.U.K.
27
Råneå S.D.U.K:s jubileumsfest
Norrbottens-Kuriren: juli 1933
1
Nationell Medborgardag i Luleå - Aftonens program blir ungdo
mens!
1
Deltag i den nationella medborgardagen i Luleå - Mot kommunis
mens upplösningsläror och fruktansvärda moralkodex
1
Arbetslösheten minskar starkt rapporterar AK
1
Tornedalsungdomen håller möte i Pajala
3
Konservativ ungdom i elden på Söder
4
Ett dumdristigt tilltag
5
Arbetslösheten
5
Samlingsmötet vid Sunderby folkhögskola
5
Bibel- och ungdomsveckan i Älvsbyn
6
Norrbottens Ungdomsmöte
6
S.N.U. på stark frammarsch i norra Ångermanland
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6
7
10
10
10
11
12
12
12
13
15
15
19
19
20
22
22
24
26
26
29
31
31

Ungdomsmötet i Pajala
Sveriges flickscouter samlas i Hesselbyholm - Norrbotten deltar
med ett 40-tal flickor i det stora lägret
Arbetslösa till nödarbeten
Tornedalsungdomens stormöte i Pajala
Flickscoutlägret på Hesselbyholm öppnat
Bibel- och ungdomsveckan i Älvsbyn
Ej ens ungdomen kan tala svenska i Mäntyvaara by
Flickscoutlägret i Hesselbyholm
Barnkolonien
Lärarbrist i Tornedalen ger bekymmer
Svensk mat bör duga åt svensk ungdom
Rymlingen rände kniven i bröstet när polisen kom
N.K.U:s årskonferens i Luleå
Norrbottens ungdomsmöte
Sveriges Nationella Ungdomsförbund - Ett nationellt samlingsmani
fest
Norrbottens Ungdomsmötes olika kommittéer...
Läget å arbetsmarknaden - Tendens till förbättring förmärkes
Norrbottens ungdomsmöte å Kvarnholmen
Förlängt påsklov skulle motverka vårtröttheten?
Ungdomsmöte vid Frösö kyrka - Ut till de vida vyernas land!
För De Unga - Första hjälpen
Vid ungdomsgudstjänsten i Svansteins kyrka...
Skolradion under höstterminen

Norrländska Socialdemokraten: juli 1933
1
Arbetslösheten har enligt A.K. gått ned i maj
5
Landsorganisationen vill hjälpa den arbetslösa ungdomen
10
En bok för unga arbetare - "Örnen"
13
Örnarnas riksläger i Motala har öppnats i tropikhetta
14
J.U.F. -En tävlan i rotfruktsgallring
15
Sommarens största festlighet
18
"Riksdagsval" i örnarnas läger i Råssnäs- En strålande rolig tilldra
gelse, som samlade hela lägrets intresse
20
Folkhögskolan och den arbetslösa ungdomen
24
Sol, glädje och ungdom ha mötts i Boden i helgen
25
Bolsjevikerna till höger
26
Barnkolonien vid Ömgårdsberget - ett småttingarnas paradis
31
Tre nya klubbar bildades i går inom Gällivare - Åter en vacker
framgång för ungdomsrörelsen
31
Nöjeslivet i Nederkalix under debatt
Norrbottens-Kuriren: januari 1934
2
Sveriges Nationella Ungdomsförbund
3
Sveriges Nationella Ungdomsförbund
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3
4
5
5
8
8
10
10
11
12
16
17
20
20
22
23
25
30
30

En literbutelj i skallen
Nyårsvaka i Svartöstaden
Hyckleriet med uniformslagen
Fortsättningsskolan bör ersättas med ett sjunde skolår
Jul- och nyårshelgerna
Arbetslöshet eller brist på arbetshåg?
Tre sakkunniga utreda ungdomens arbetslöshet
"Solstrålarna" starta
Tiderna ha märkbart förbättrats
Nöjeslivet på landsbygden
Finnarna lämnade aulan
Kirunaungdomens försörjningsproblem
De äktfinska studenterna
Bodens Nationella Ungdomsförening
Goda erfarenheter av arbetslägren för ungdom
Sveriges Nationella Ungdomsförbund
Sveriges Nationella Ungdomsförbund
Ungdomen måste beredas plats!
Ungdomsarbetslösheten och högerpartiet

Norrländska Socialdemokraten: januari 1934
5
Ett viktigt val! [annons]
9
Socialt ungdomsprogram
17
Ungdomens arbetslöshet avhjälpes
20
'
S.G.U:s gillesafton i Malmberget
26
Till Sveriges Arbetarungdom! - Kamp mot den bildnings- och kul
turfientliga veckopressen
27
Lyckade SGU-aftnar i Överkalix
Norrbottens-Kuriren: juli 1934
2
Simundervisning i Boden
4
Låt söndagens medborgartåg bli ett övertygande vittnesbörd...
4
Svensksinnade medborgare!
4
Mangrann samling till Medborgardagen i Luleå
4
Överlärarna kongressa på Hola
5
Mot bolsjevism och antireligiös propaganda...
5
Norrbottens Ungdomsmöte i Luleå
6
Kommunisternas blodiga midsommar
6
Svik icke din plats i ledet!
7
Må det icke kunna sägas om någon av oss ...
7
Under blågula fanor
7
Stormötet i Karungi
7
För de unga -Tältliv
9
Anjala!
9
Medborgardagen i Luleå blev en samlingens dag för de borgerliga i
Norrbotten
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10
10
11
11
13
16
16
20
20
27
31

Ungdomsmötet i Luleå
Vägarbete åt ungdomsarbetslösa
Arbetsmöjligheterna...
Ungsvenskarna i Norrbotten
Norrbottens Ungdomsmöte
Norrbottens godtemplarangdom håller möte i Luleå
Luleå stifts Ungdomsförbunds andra årsmöte
Ungdomsarbetslösheten har gått starkt tillbaka i sommar
Norrbottensscouterna på distriktsläger
Överskottet på småskollärarinnor...
Sveriges Nationella Ungdomsförbund

Norrländska Socialdemokraten: juli 1934
4
Högerns propagandamöte i Luleå
4
Den uppfostran till demokrati...
5
Ungdomsrörelsen
5
Gällivare skoldistrikt
5
Arbetslöshetshjälp till byggnadsarbetare?
7
S.G.U:s ställning till tiden
11
"Medborgartågets fiasko"
13
Norrbottens Ungdomsmöte
16
Det tredje ungdomsmötet i Luleå en ny framgång för länets godtemplare
21
De statliga åtgärderna mot ungdomens arbetslöshet
28
Upprop - Till alla arbetslösa oorganiserade arbetarungdomar i Bo
den med omnejd
Norrbottens-Kuriren: januari 1935
8
Ungsvenskarna äro en landsbygdsrörelse
8
Ungdomsbrottsligheten
10
En trupp kampglada ungsvenskar
14
Undervisning i finska
15
Skolväsendets kris
16
Undervisning i finska språket i Tornedalen
18
Tornedalens språkfråga
18
Skarp finsk signal mot språkhetsen
18
Frivilliga bygdekurser i finska anordnas i Tornedalen?
19
Till föräldrar och barn i Luleå
24
Tomedalens folk har icke begärt finsk undervisning
24
Sveriges Nationella Ungdomsförbund
28
Demonstrationskurser i barnavård
30
Tornedalens språkfråga
31
Julfest i arbetsstugan
Norrländska Socialdemokraten: januari 1935
5
Frisk, hurtig ungdom [annons]
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10
10
18
24
26
29

Goda böcker till skogsarbetarna -Ungdomsförbundet fortsätter sin
bokinsamling
Ungdomsrörelsen
Inget samarbete med sillénarnas ungdomsklubbar
Tornedalens språkfråga
I Finland...
Sillénarnas ungdomsförbund har inte ens 3,000 medlemmar

Nor rbottens-Kuriren: juli 1935
3
Akrobatik vid ungdomsmötet
3
"Studentbeväringen"
4
Ungsvenskarnas riksordförande
4
Ungsvenskarna
6
Sagan om storken bort från småskolan! - Överstyrelsekrav
6
Norrbottens Ungdomsmöte i Luleå
9
Sveriges Nationella Ungdomsförbund
10
Arbetslösheten i Norrbotten minskar
10
Ungsvenskarna i Norrbotten
12
Tornedalsungdomens stormöte
13
Modern ungdom dricker god och energigivande Pommac [annons]
16
Ungsvenskarna - vad vi vilja
18
Ungsvenskarnas frammarsch i Norrbotten
23
Korpikå J.U.F.
23
Hr Wohlin får mothugg hos ungdomen
31
J.U.F.
Norrländska Socialdemokraten: juli 1935
1
Norrbottens ungdomsmöte
3
S.G.U:s förbundsordförande till Luleå
6
Undervisning i sexuella ting för folkskolan
8
Ungdomsmötet i Luleå blev en strålande succé
16
S.G.U. vill en sundare nöjeskultur
Norrbottens-Kuriren: januari 1953
2
[dans- och bioannonser]
2
Nyårsvakorna i länet fick god tillslutning
2
Skivbarometern [annons]
2
[tecknade serier]
2
70.000 mopeder sålda under sista halvåret 1952
2
Virtuost ungdomslandslag i Boden
3
Filmglimtar
3
Två välbesökta högtidsstunder
3
Aborternas antal minskar
5
"Privat" skidkurs i Vittjärv lär de yngre alla finesserna
5
Musik för studenter
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5
7
7
7
7
8
9
10
10
12
14
14
14
16
17
19
20
21
21
21
22
23
24
26
27
28
29
29
29
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Lekledarekurs i Luleå
Idun [annons]
Coladryckens Luleå-premiär kring 15 jan.
1953 slutspurten för svenska televisionen
Åttiofem godtemplare på kurs i Sunderbyn
Gott kamratskap hos teateramatörer
Julfest i Norra Bergnäs
Ytterligare klagomål på skolbarnens möbler
Kirunaungdomen går in för ett sunt nöjesliv
Skollunch betydelsefull på Norrlands landsbygd
Missmodet ökar bland lärarna
Anslaget till folkskolebyggen är i underkant
Ungdomsparaden [annons]
Knappt om lärare i Norrbotten men tjänsterna ändock besatta
Spritkonsumtionen i länet ökade 95 proc. på 25 år
Bristen på folkskollärare i Tornedalen har minskat
Högerungdomen vill höja bosättningslånen
Rio-Cola [annons]
Luleågymnastik vårstartar i åtta valfria avdelningar
Visste bättre än magistern
Idrott, nykterhet och kyrkan
Omvälvning passar inte för svenskt skolväsen
Är kyrkan isolerad och döende?
Janet Leigh
Ungdomsbrottslingarna i gangsterorganisation
Aktuell dryck
Snaskförbudet gör god nytta i Svartöstaden
Högerns ungdomsförening i Luleå
Folkpartiets ungdomsförening i Luleå
Är kyrkans lära något för moderna människor?

Norrländska Socialdemokraten: januari 1953
2
Jazz- och skivspalten
2
Båtskärsnäs SDUKrs nyårsrevy
2
[nöjes- och underhållningsannonser]
2
"Semaforspelande" centerhalv upplevelse när ungdomslandslaget
slog Norrbotten 28-12
3
Lördagsflickan
5
Coca-Colan...
5
12 ungdomar från Överluleå trimmas på Vittjärvskurs
7
Vi hälsar på - Hos länets duktigaste flickor och pojkar
9
Missriktad föräldraambition snedvrider yrkesvalet
10
Norrbotten favorit mot finska lappland
12
Ungdomen stormar fram på skidor
13
Televisionsfaran
14
Folk i farten - Harringay Racers - glatt gäng i vardagslag
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15
15
17
17
19
20
22
22
23
24
26
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31

Coca-colan har premiär
Gitarrskola
Lördagsflickan
Hemvävt har ingen marknad hos Jokkmokks ungdom längre
Gå i hjälpklass är ingen olycka
Samlingslokal av nöden för palohuornasungdomen
Få könssjuka i 'syndigt' Luleå
Hembygdsforskning av gemene man
Det hårdnar på arbetsmarknaden och lättar på idrottsfronten
Modern uppfostran en utvecklingshjälp
Livligt arbetsår för Luleå SDUK
Gangstersystem av USA-typ mönster för 'vild' ungdom
"Tunnsått med bovar" tycker mästerdetektiv
Bandy och brottning är vintersport i Haparanda
Jokkmokks ungdomsklubb tillhör länets främsta
Bullfest, film, och sång vid Unga IFK:s månadsfest
3000 skolungdomar får gratis se skidspelen!
Trio [annons]
Fiasko i Luleå för Demokratisk ungdom
Ungdomsfylleriet minskar i Boden
Pajala behöver ledare och mer vintersport!

Norrbottens-Kuriren: juli 1953
1
Dagens flicka
1
Fint sätt på badstranden
2
Skollärarna hyser oro över osund barnlektyr
2
Arbetslösheten minskar - Ogynnsamt i Norrbotten
3
Stiftsungdomens storhelg har fatt givande upptakt
6
Bråk på Folkets Park i Luleå
9
100-talet matfriska ungdomar i URK-läger utanför Boden
10
Höstmässan [annons]
10
Dagens flicka
14
Haparandaflickorna främst i årets dam-DM i Aijeplog
14
Gymnastiklägret på Strömsund
15
25:e lägret med Klippan i Sunderbyn
15
Gudinnor...
16
SMU-ungdomar på Qällfard fick oförglömlig upplevelse
16
Lägersommaren på Strömsundshemmet
17
Ungsvenskarnas toftaläger ett soligt semesterparadis
18
Skolans arbetsdag böljar för tidigt
18
Hem för blivande skönheter
20
Distriktstinget i Hedensbyn besöktes av 1500 JUF-are
20
Äntligen!
20
Tiotusentals aborter sker för vaije år
21
Könssjukdomarna alltjämt ett kärlekslivets gissel
21
Unga Tarzanläsare slåss med svärd
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25
27
27
27
30
31
31

Tecknaren ser på Råneå
Indianer i Vallen har egen simlärare
Damklassen blir stark i årets ungdomslänslag
Internationell attack mot snaskkonsumtionen
Finsktalande barn lär svenska på forskolekurs
Godtemplare proklamerar ökat ungdomsinflytande
Uppfostran och upplysning

Norrländska Socialdemokraten: juli 1953
1
Haparanda läroverk bäst i kvinnliga friidrottsveckan
2
Kortare arbetslördag i skolorna hänsyn till lokala förhållanden
2
Salta gossar i Saltmyran spelar alltid på bortaplan
6
"Mickla" inte med moped
6
Finska ungdomslandslaget besegrade Haparanda
6
Ungdomens utflyttning alla problems upphov
7
Badglimten - Trångt men skönt på Luleås "udde"
8
Sommaren för tidig skolungdom arbetslös
9
90 länsungdomar lär sjukvård i Boden
9
Finska ungdomslandslaget klarar inte av Luleå?
11
Norrbotten far idrottskonsulent
15
En dålig konsumtion
17
Särpräglad skola i Haparanda
20
Länets JUF-ungdom på ting i Hedensbyn
21
Böijelsbyns 4-H-ungdom försvarade länets färger vid nordiska läg
ret
21
Vad skall jag bli? - Elektriker
21
Serieläsningen vållar sjukdom
21
Lappmarksdoktorn går till storms mot tobaksmissbruk och sexuell
frihet
22
Folkpark i Jokkmokk dansantas önskedröm
22
Malmbergets SDUK är framåt
24
4-H växer sig starkare
25
Skolan har kommit till Ritsemjokk
25
Norrbottensdeltagarna trivs på simmarkursen i Rommehed
25
Många utlänningar till SGU-kongress
27
Sexualkunskap för ungdom
28
Badglimten - Bodens badparadis är Aldersjön
29
De ungas förbund håller riksmöte
29
Starkt ungdomslänslag möter Oulu Pyrintö
30
Ungdomen bör få större inflytande
Norrbottens-Kuriren: januari 1954
5
[bioannonser]
7
Ungdomshelg i Juoksengi
7
Ungdomens kyrkdag i Norrfjärden
8
Godtemplarnas idrottsledare i Öjeby-kurs
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9
11
11
12
12
13
15
15
15
16
16
18
20
21
22
23
26
27
28

Vinterläger för ungdom i Vistträsk
[bioannonser]
Undervisning om film föreslås ske i skolorna
Kristligt möte för gymnasister
Högerns ungdomsförbund
Masskultur och demokrati
Givande ungdomsmöte i Svartbyn
Skolans fysiska fostran eftersatt - Bollar enda redskap på många håll
Ungdomsidrott organiseras nu av Sunderby SK
College-coat
Filmfostran
Den ungdomen...
Ungdomen igen
Gynekologàvdelning i Boden fyller ett länge känt behov
Frisk högervind sveper fram bland ungdomen i Norrbotten
Trevlig träff i Luleå
Äktenskapsskola ordnas för luleåborna av KFUM
Missionsförsamlingen i Luleå har god ungdomsverksamhet
Motboken och stödet åt ungdomens föreningsliv

Norrländska Socialdemokraten: januari 1954
4
Everyday English
5
Vad skall jag bli? - Barnmorska
5
Pjatt-mode höjer klippningspriset
7
Arvidsjaurs unga skidgarde överraskade i Slagnässtafetten
8
NJA:s fritidsgård
8
Skollokalerna och föreningarna
8
Ungdomskonferens i S:a Sunderbyn
8
Pinuppan försvinner - Kommersiell produkt
11
Vår gamla "fina" kultur
13
Landsbygden och radion
14
Posjärvamatörer spelar teater - Försöker finansiera byns samlings
lokal
16
Enhetsskolan måste bromsas upp i tid
16
Jag går i barnskidskola
18
Statsanslag till ungdomsförbund
19
Ungdomsförening höll årshögtid
19
Kiruna utser ungdomsnämnd?
21
Luleåklubbistema på offensivhumör
22
Unga musikanter belönades för sin flit
23
Vilken skiva vill ni helst höra?
23
Luft i luckan hos Unga Viljor
25
Kristlig verksamhet behövs bland ungdom
27
Ungdomstidning i Malmberget
27
Oskuldsdebatten
28
Folkhögskolan är omåttligt populär
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28
29
30
30
30

Skolradion
Ungdomen och samhället ämne för föreläsningar
Kiruna fick ungdomsnämnd
Att leva rätt
Tag inga risker! [annons]

Norrbottens-Kuriren: juli 1954
1
2
5
5
5
5
5
8
12
13
15
16
17
21
28
29
29
29
30
31
31
31

Luleåflicka fann ett hem på andra sidan Atlanten
Norrbotten - Nordfinland - schlager i Sunderbyn
Föräldrarna kan hindra ungdomskris
Nordfinland - Norrbotten ingen match
Vänskapligt 1 -1 i ungdomsmatchen
Ungdomsåldrarnas ökning medför väldiga problem
Polislarm mot skinnknuttar
Med Gunnarsby-ungdomar på läger
Snö och rusk på Kebnekaise stoppade ej glada ungdomar
Den politiska skoldebatten
Många blir förvirrade av talet om fri uppfostran
Veckans karamell
Tänk om mamma vore ur vägen!
Solbada med måtta
MaskinmflTinisVan Sabor till Norrbottens-mässan
Höstmässan, Älvsbyn [annons]
Många nyheter på Luleå B.D.
Ekonomisk fostran i skolan
Haparandamässan blir stort evenemang
Välj Luleås vackraste röst [annons]
Välj Piteås vackraste röst [annons]
Virginia Mayo

Norrländska Socialdemokraten: juli 1954
2
3
5
6
8
9
9
10
10
12
13
13
14
15
16

"Kvinnliga veckan" vanns av Haparanda
"Morgondagare" tittade bakom kulisserna
Ungdomsproblem
Disneyland
Intryck från stormötet
Sommarens tonåring
80-talet 4-H-ungdomar på läger vid Armasjärvi
Kirunabarnen snaskar mindre
Veckoslutsläger i Iio lockar många SSU:are
Den pornografiska lektyren...
Idyll i luleåtrafiken
Arbetsmarknaden i Norrbotten
Trivsamt när lantungdom träffas
Badglimten - Aldersjön och Vitsand populära bad
Ungdom med ton

17
17
19
22
27
30

Björknäsparken Bodens nöjescentrum
Stärkande lägerliv för skogsungdomar
Pojkar från hela landet på flygträning i Kallax
Internationella SSU-lägret i Liége
Ungdomskullarna ökar med 50 procent 1961
Saxförbud på dansbana

Norrbottens-Kuriren: januari 1955
3
3
3
3
7
7
7
8
10
11
12
12
13
13
15
15
17
17
17
19
19
21
21
22
24
25
27
29
31

Knivslagsmål i Nuoksujärvi -Sex överföll två efter dans
Krafttag behövs även i Norrbotten för att möta ungdomsarbetslöshe
ten
Ungt forum
Ungdomsledarkursen har startat
Ungdomsläger blev givande i Svensbyn
Ungdomens dag i Norrfjärden
Norrbotten förlorade i ishockeyn - Men våra ungdomar kanske
kommer mot Hälsingland
Bodenbarn på glad fest
Barnets farliga värld
Klippan hade stor ungdomskonferens
[bioannonser]
Folkundervisningen i gränsorterna
Unglottarörelsen framåt i Pajala
Kontakt med ungdom
Norrlandsuniversitet blir inte så dyrt
590 arbetslösa i Pitebygden - Ungdom, byggjobbare har chans
Luleå SGU mycket livaktig
Att stå på egna ben
Schlagerprat
Flugan är här! [annons]
Är 2000 lever vi under plastkupor
Tablettätare köper stor skada för ringa penning
Simhall för ungdomen önskemål i Tornedalen
Goda serier enda boten mot dåliga
Strävsamt och osäkert arbeta som mannekäng
Vi har tråkigt i folkhemmet
Fint skidfrämjardiplom till Övertorneåflicka
[bioannonser]
Föreningen "Vårdkasen" fick fin hedersklubba

Norrländska Socialdemokraten: januari 1955
3
3
4
4
4
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Gott elevmaterial
Stjärnmagasinet [annons]
Trivsam träff på Storknabben
Serieläsandet igen
Var 18:e tonåring i USA brottsling

5
5
7
8
10
10
12
14
17
17
18
18
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19
20
20
22
22
24
25
26
27
27

Mitt i femtitalet
Vill du stanna i Laisvall?
Det böljar med serier och X-stads B.K. - Det slutar med allmänin
tresse och mognad [annons]
Ungdomshelg i Jouksengi
Ungdom
Falken [annons]
Ungdomsmöte i gränsbygd
Minskad ungdomsbrottslighet pressens förtjänst i England
"Skvallerspegeln" på länsturné
Kvinnligt forum
Svårare än förr att fostra barn
USA-television slog alla rekord
Ungdomskör i Luleå uppför mozartopera
Sommardansens planering igång för fullt i Luleå
Ungdomsäktenskapen populära
Spisaijazz, gammeltjo och nobbartjej vid ungdomsträff i malmsta
den
Flugig kväll med tonåringsjubel
Gemensamhetsbad
Tonårsbjudning
Jazzcirkel
Gemensamhetsbadet i Boden
Serietecknarna...
Jordbrukare i Sävast bekymrade - Ungdomen flyttar från platsen

Norrbottens-Kuriren: juli 1955
1
1
1
2
2
4
5
7
7
7
8
8
8
12
14
25
26
29
30

Stormöten i Kiruna för ungdom
Ungdomsligorna är ett hot mot amerikanska samhället
Svårt att placera yngre arbetskraft i Överkalix
Piteå har modernaste glassfabriken i Norrland
Badflicka i ropet
Ny sorts bröd i Kiruna bra för barnens tänder
Skolriset försvann men inte problemen
Kristna unga maktfaktor att räkna med i Sverige
Stiftsungdomens storhelg har nu inletts i Kiruna
Över 100 deltagare i Furuknösenlägret
Råneåungdom i det våta
Stiftsungdom omvalde styret
Flickscouter på läger river hus åt markägaren
Vilket lockar mest folk - utställningen - nöjena?
Organiserad export av tornedalsungdom
Strålande scoutlägeröppning i Abisko
Oskrivna lagar bland liftarna
Föräldrarnas insatser går till historien
Inte matchen som drar
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Norrländska Socialdemokraten: juli 1955
6
9
11
12
15
15
20
21
21
22
22
23

Vart vill du resa?
Gör en spagatvolt, sa Kalle - 45 ungdomar glömde saften
Massinvasion på stränderna
Hakkas pojklag populärast -Seniorerna i andra hand
Ungdom på marsch
Filmerotiken skadar omogna
IOGT:s ungdomsverksamhet foreslås få ändrade linjer
Tonårsflickor som liftar tar ofta för stora risker
Hantverksfesten [annons]
Ändrade former att vänta för intagning i läroverk
Herrtoalett olämplig preventivmedelsaffar
Björknäsparaden
••

1

Norrbottens-Kuriren: januari 1973
2
2
2
3
4
4
4
4
5
8
8
8
9
10
10
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15
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19
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Så fick Kalix sin ishall
De turnerar för att finansiera skolresan
Haparandabandyn gläds åt två landslagsmän
Hur mycket ska barn som bor hemma betala?
Nu är det dags att klippa håret
Arbetslösa har chans att stanna i Norrbotten
Barn kör snöskoter
108 ungdomar på breddläger i Boden
Kampanj i Luleå mot snatteri, thinnersnif&iing och mellanöl
Ny grupp av arbetslösa i länet
Ny arbetslöshet för Norrbotten
En tös som är ambitiös
Nya ungdomsgården
Svårt hinna hem för norrlänningar
Mellanölet är en förbannelse
60 IOGT-ungdomar på ledarutbildning
Föräldrarna vägrar ge upp
Unga av idag vill ha "fred"
Jättesuperenorm dundersuccé
Talanger är de allihop - Men vem är bäst?
Lv7 anordnar diskotekdans
Nu alla långhåriga skall håret falla!
Hur ska det gå med folkhögskolorna?
Skolbussen räddningen
Ung debutant "målar" Tolkien på smörpapper
Ge lärar'n på käften!
Bodensarna väntar på popfest
Arbetslösheten
Född chanslös, utstött, flyttbar...
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Inget går upp mot en rivig shake på kvartersdagis
Ger upp mot föräldrarna
Studenterna har sämst försvarsvilja
Ni måste protestera
Tråkigt ämne - Busig timme
Luleå-elever om vapenvilan: Synd inte hela Indokina berörs
Start för skidskolorna
Kräver inventering av ungdomsarbeten
Högstadiet i Nilivaara hotat - Nya elever enda räddningen
Tre grabbar det slår gnistor om
Searchers har blivit långhåriga och tuffa
Ungdomar gladde!
Problem med lokaler för elever i Haparanda
Barnen i första glesbygdsskolan
Nu flyttar vi från Kiruna
Sniffparty på barndaghem - Vi har tappat räkningen på alla inbrot
ten!
Nu far Vuollerim ett allaktivitetshus

Norrländska Socialdemokraten: januari 1973
Kanske proffs en vacker dag
2
Ungdomar fast i könsroller
2
Unga skoteimarodörer har inte bättre förstånd
3
Biblioteket visar "Barn i Vietnam"
3
Hundvård får läras i skolan - Det gillar pojkar och flickor
3
Fler kvinnor vill ha arbete men kärvt för ungdomarna
4
Lägerliv för 260 idrottsungdomar
4
1.000 kalixelever saknar skolläkare
5
"Vi vill skapa ett öppet hus"
8
Tio lärare måste sluta om verksamheten bantas
S
Kampanj i Luleå mot snatteri, öl, sniffning
9
God aktivitet i luleåskolor
9
Markittaborna startar privatskola - Två unga lärare övertar ansvaret
9
Ungdomshus bästa gåvan
10
Ungdomsgård invigdes -Själv blev han 18 år
10
Pojkar lär livräddning
10
Basketskola ger liv åt sporten i Boden
10
Trafikkunskaperna sjunkande i skolan
11
15
En alternativ skola
Nu får landshövdingen se upp - Ronny blir Pellos största kändis?
16
Haparandabrottare lyckosamma i USA
17
Inget jobb efter muck men nu ska AMS hjälpa
19
Flamman blir ungdomsgård?
19
Skolskjutsar räddar byars lokaltrafik
19
Badhus i Hertsön ansluts till skola
19
Luleå får skolläkare
19
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Nu skriver lärarkollegium till SÖ ...
Hon hoppade av från gymnasiet - Ångrar det inte
Mest unga som ringer jourpräst
500 elever lyssnade på miljökämpen - Så tyst har det inte varit på
tio år
Glesbygdsförskolan dyrare än beräknat
Harpolekare efterträdde popidolerna
Rekordsiffra på antalet arbetslösa i Norrbotten
Som vanligt värst i norr
Gymnasister hoppar av före examen
Lekskolan i glesbygd
Nu ska man dansa igen i skolorna
- Varför får våra barn inte vara på isbanorna?
De åker skidor under skoltid
Vad kostar de utslagna eleverna?
Berusade ungdomar skapar kaos i Luleå
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Polisen ger ren svartmålning från betygsvakan i Korpilombolo
Något ljusare bild av arbetsmarknaden
Haparandabarnen kan redan simma när andra böljar med simskolan!
Intagningen klar vid gymnasieskolan i Luleå
20-åring dömdes för 20-talet åtalspunkter
Stort behov av fosterhem i norr
Hon ska bo på anstalt
Vi böjer oss inte!
Alltid har det funnits skäggiga och långhåriga
25 ungdomar på konfirmationsläger
Hoppade av fria studier
Unga VIK lär sig lägerliv
Ingen censur mor skolteatergruppen
Integreras ytterligare ett steg med samhället
Omtyckt form av läger
Ungdomsläger på Seskarö
Avståndet till skolan påverkar studietiden
- Värsta fyllerihelgen på länge
Fler unga utnyttjar billiga tågresor i år
- Jättekul på kolonin!
De unga sätter färg på sporten
Fyra från Norrbotten är uttagna i juniorlandslag
Skidungdomar på elitläger
1.760 barn på tältläger
Fullt i finkan under BD-dagarna
Polisen bröt sexlek på Barnens Dag
Stjärna -73 i Kiruna - Fyra kan nå finalen
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Barnkoloni på nytt sätt vid försök i Strömsund
454 elever antagna i Boden till gymnasieskolan i höst
Norrbottens amatörer får dubbla chanser i år: Scarna -73 och Björk
näsparaden
Anmäl dig till Ungdomsparaden - Vi söker en "ny" Elisabeth
Här är de åtta finalisterna - Vem ska bli polcirkelprinsessa?
Här lär man sig vad Gud är
Unga flickor i mackinbrott
Vem blir Silverflickan?
Monster inte bara i Boden - Skräcken pop hos ungdomen
Rida är toppen tycker flickor på läger
Vilda glada ungar lever livet på jordbrukardagis
Nu kommer dom igen... - Ungdomarna med 360-kort
Praktik eller feriejobb - Stor skillnad i lönen
"Långtråkigt men bra jobb"
Diskotek på hjul
Ambulerande diskotek - ljud, ljus och kilowatt
Utvecklingsstörda på konfirmandläger
Fyra från Norrbotten med i juniorlandslagstrappen
Skidungdomar på elitläger
Unga slogs med polis efter vansinnesfard
Kyrkligt ungdomsläger beundrade midnattssolen
38 i fyllefinkan vid Idrottsmässan
Greps under samlag mitt bland publiken
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15-åring slogs ner av ungdomar i bil!
Högsäsong för lägren - Här specialgnuggas ungdomseliten
Folkdans och folkmusik allt populärare - Nu är det inne med knä
tofs!
BD i Luleå lägger av!
461 ungdomar går i särskola
Hela byn var med när allaktivitetshuset invigdes i Bodträskfors
Stoppa buslivet med smällare!
Ungdomsradio med Markitta och Storsien
- Så här kan vi stoppa buslivet
Ny linje för alla tveksamma?
Svårast för lärare bland tonåringar
S-förluster bland de unga

Norrländska Socialdemokraten: januari 1974
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Fem ynglingar misshandlade 15-årig pojke
13-årig flicka borta efter dans
Värm upp "glesskolor" så de unga kan samlas
Trivs bland flickorna
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Nya lärare tar över i Markitta
Tonårsflicka misshandlad
Medalj av fin valör för bodensare i publikvänliga USM-brottningar
Motorer -Är det inget för flickor?
Sextio ungdomar kom till KGF-vintermöte
Vurpa nära stoppa Pia - Men nu väntar junior-EM
Filadelfia satsade på barn - unga
Många idrottsläger i Norrbotten - Det är roligt satsa på ungdom
Läkaruppgift: Hindra barnen från rökning
Efter tre år får Luleå skolläkare
Pryotiden - Den är för kort!
Unga spelar teater
Terror lamslår skola
1000 sjuka kalixelever
Flickor kastade smällare - Polisanmäldes
Tusen skolbarn i Kalix ligger sjuka i influensa
Barnens utemiljö förbättras — Alla får komma med förslag
Inte en enda flicka på "pojklinjema"
Läsarstorm efter skolartikel - Lärarreaktionen blev positiv
Tag bort "-störd" kräver ungdomarna
Junior-EM målet för Olle
Nordisk ungdom planerar aktion för minoriteter
Lars-Åke fyllde 20 år - och varm junior-SM!
Uppåt för Anders, 17
Skolstrejk - Hot mot elevtransporter
Fruktar skolindragning
Gemensam skola för byar i Luleå
Deras långa, farliga skolväg är för kort! - Spark i stället för skol
skjuts
Kärlekskranka pojkar drevs på flykt med brandspruta!
Ni unga bör stoppa skövling av Kalixälv
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Våldsamt slagsmål ungdomar - poliser
Ungdomsradion sänder vaije dag från Luleå
60 unga i slagsmål med Bodenpolisen
Miss Fästning - Irene, 18
Barn och uppfostran
- Jag ville väcka makthavarna
JO: 15-årsgränsen för sexbrott är föråldrad
Vad gör vi nu?
Vad skall det bli av oss nu?
Ge ungdomar jobb före gifta kvinnor
Flickornas drömlov - De sköter 15 hästar på grönbete
Tusentals lärare är utan jobb - Mindre klasser enda lösningen?
15-årige Anders fick en fullträff i NM-simningen
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Problem i kalixgymnasiet - En elev i vaije klass blev med barn!
- Låt oss få sexualundervisning tidigare så vi inte blir med barn!
Ett paradis för barnen
Liten kille stort hopp i brottning!
Barn räddningen för byn
Den ockulta vågen ett modernt stolleri
Silverflickan... Vem av de sex blir vald?
Gjorde sin egen tidning
20-åring dödades i en singelolycka
16-åring dödades av ett vådaskott
På vägen stannade mopedisten: - Ta hit pengarna, eller jag sticker
kniven i dig
Tre som lyckades fånga en sällsynt fjäril
Surströmmingsfest slutade i slagsmål - Fyra till sjukhus
17-årig göteborgare överraskningen i SM
Yvonne årets Silverflicka
Hon är åtta år och gör sin sjätte fjällvandring
Kristina kom med sommar - på motorcykel
Till Piteå kom sommaren- med musik
Junior-EM i brottning - Stämningen på toppen dan före dan
Dryckesfest slutade med rå misshandel - Sprang ut på gatan naken
och chockad!
Hur ska det gå för dem?
- Det stämde inte alls!
Nu ska det bli lättare att få preventivmedel!
Optimism på Tekniska Högskolan i Luleå
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18-åriga Irene Miss Fästning
70-talet unga i bråk på p-plats
"Nu måste ungdomen satsa på jordbruket!"
Alternativ-kulturen lockade tusentalet till gratis musikfest
Slagsmålet slutade med rå misshandel
Stjärnskottet i Lilla VM:s friidrott hatar att förlora, älskar att träna
Med lektanter som Marie blir sommaren kul i stan!
Elev utan sommaijobb - Det fick - läraren
Ung nordisk musik hela veckan i Piteå
Alkoholvanorna i Piteå kardäggs
Sjömansliv är nyttigt för ungdom
Ungdomslokaler för arvspengar
Ge lumpartiden en mjukare start!
Lägerliv med bibel och lek
Vykort till Palme -Rädda våra älvar från exploatering!
Musikfesten lyckad - men publiken svek
Farlig lek för barnen -Nu böljar byggsemestern och byggplatserna
blir ännu farligare för barn
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Tuffa tag - då trivs scouterna
Fin prestation av ung Piteåbo
Juniorerna gladde vid DM
Foto lärares hjälp att känna eleverna
Sår på arm av gnuggis?
Ungdomar stal i fjällservering
Nu laddar 1.500 SSU:are om!
Arvsfonden glädjer unga på koloni
Arton gravida i skola! - Usel sexundervisning?
Äventyr på häst för unga ryttare
De stoppas inte av regnet 10-åring yngst på ridäventyr
Vem blir prinsessa? - Sportiga flickor årets finalister
15-årig mopedist allvarligt skadad
Vilka killar! Landslag laddar upp i Haparanda för JEM
Tre ungdomar oskadda - Bilen knäckte telestolpe
Vem blir årets polcirkelprinsessa?
Vem blir Silverflicka?
Låt skolpsykologer rycka upp kulturen!
"Låt ungdom fiska gratis"
69-åring blev rånad av mopedist på skogsväg - "Detta är ett rån, ge
hit pengarna!"
Knattefröjd, sportsmannatakter och kuxr vid finalen i go-kart
Yvonne, 15, blev årets Silverflicka
Mopedrånaren kan räkna med hårt straff
Barnböcker och deckare populära i sommar!
Tempererat - Då vågar man bada!
Deras lekplats är livsfarlig
De ska ut och studera
Snygg inledning för svenskarna i junior-EM
Nya matematiken för de mest begåvade
Nidskrift från MUF
Luleågrabb på seglats jorden runt!
Kristina från Seskarö blev polcirkelprinsessa
Barn lekte med sprängkapslar!
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Nu läggs grunden till nya skolan!
1.000 dansade i sporthallen
Nu är grabbarna arga! - Varför får vi inte is?
- Varför spolas inte isbanorna?
500 ungdomar på helgläger
Ungdomsliga köpte knark i Luleå och i Stockholm
Interrail dyrare!
Jarmo Majala, 17, blev Luleås förste mästare
Skolans trafikundervisning

8
9
9
10
10
11
14
15
15
17
18
20
22
22
23
23
24
24
24
25
25
28
30
31
31

När far blev sjuk tog grabbarna över gården -Otroligt att de kan
klara sig själva!
Än dröjer det med ungdomslokal
Unga örnar kompetenta?
15-åring dömd - Slog 11-åring
Skolan känner inte till dagens ungdomsböcker
Bosse, 16, en av 600 kämpar i 70-iaden
Skyddshjälm för mopedist
Hej Kuriren - Ungdomens eget forum
- Nu ska vi slåss för att få behålla ungdomsradion
Älvsbyn ansöker om fler gymnasielinjer
Yrkesteknisk utbildning i Luleå - Två nya linjer!
Trängde sig in hos 72-årig kvinna - Tonårsflicka stal 60 grammo
fonskivor
Kulturforum vill ge Kalix-borna alternativ fritid
Besked i mars om du blivit antagen i gymnasiet till hösten
Äntligen får vi en ungdomsgård!
Vem är det som bär ansvaret för barnen?
Knarkbeslag
Kampen för jämlikhet har bara böljat
Mellanölet endast <yi av ungdomens farliga frestelser
Nej till ny danslokal
Yves Petit, 9, vet vad han ska bli när han blir stor... - En riktig
serietecknare
Carina från Kalix - En blivande fysiker
Luleå måste få ett riktigt musikställe
- Sänk förhörsåldem så får vi bukt med ungdomarna
Anja, 15, blivande storstjärna
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Välbesökt julfest i Arjeplog
Aktiv fritidsgård örnars centrumgiv
De är några av flera tusen som drabbats av Borg-febern
Pulversnasket skadar tänderna!
Betygen - De enda urvalsinstrument vi känner
Misslyckat inbrott ungdomsligas fall
Skolelever får fria hemresor
Stoppa diskoteken!
Mats, 17 - Nu har han fått sitt genombrott!
Skolan läggs ned trots protesterna
Tornedalens ungdom kan bli dess räddning
Nu ska vi skriva på det här sättet
Jarmo blir stark tack vare lek med dockor
"Sunken" har blivit bättre och siktar på junior-EM
Hur går det nu?
- Så här borde det vara i alla skolor
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Ungdomen har drabbats värst
Igår böljade Anna i nya lekskolan i Ale
Gymnastiksal for dyr - Bygge uppslguts igen
Socialistisk litteratur ska skydda ungdomen
- Krafttag måste till för att rädda 4H
Hardy, 23, sitter och drömmer om den stora ishockeyvärlden
Uffe, 16-1morgon är det dags igen...
Carina, 18, utvald till fysikerdagarna
Ingen mening med alkohol
Snart går eleverna skift - Skolorna blir för trånga
Barnbidraget - Nu har det kommit igen
Skogsarbetarna flyr skogen - Svårt att locka ungdomen
Alla som klagar på ungdomen - Dom kan ha fel!
Lärare vill ha bättre ålderskontroll på bio
Ungdomsbrottslighet fria uppfostrans fel
Misshandlad av ungdomar
Ett parti hasch gömdes i sopor
De mellanölen blev dyrbara...
Fyllslag på skoldans - 13-åring till polisen
Bodens nyaste gymnasielinje - Rattskolan med tolv elever
Anja länets senaste simmarfynd
- Hårda pressen i skolan orsakar ungdomsproblem!
SSU slår hål på "kultur-myten"
Friskvård i skolan - Förbjud rökning!
- Kuratorn inspirerade dottern fly hemifrån
Triangelgården - Dit flyr man under håltimmar!
Nej, polisen har fel - Brottsligheten sjönk
Sänkt straffgräns löser inga problem
Brottsutvecklingen är under kontroll!
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Skolvaktmästaren om skadegörelsen: - Det värsta jag sett!
- Nu kan du köpa knark i blomsteraffären och det är helt lagligt!
Jag har stuckit kniven i min far!
Länets första flickfotbollskola igång i Boden
Benhårt i Luleå -Femmor i snitt för att komma in på speciallinje
"Piratskeppet" inringades av Piteåungdomar på läger
Ungdomar på stöldturné
Skolförsök i Arvidsjaur
13-årige Cenneth stort cykellöfte
Ungdomen aktiveras
Anders 14 år fick gädda 4,5 kg
14-åring hittad drunknad
N-linjens betygssystem skrämmer bort elever!
Nykterhetsrörelsen ska satsa hårt på medlemsvärvningen
300 BD-ungdomar spelar i två jätteturneringar
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En ny kull bam har kul på kollo
Frans - En yngling som siktar högt
Hur kunde kemilådan godkännas?
Skoltjuvar togs på bar gärning
Ronney - En minigolfare med de stora vyerna!
Yngling illa misshandlad
KO-anmälan mot BD-festlighetema - För få program idag för barnen

Norrländska Socialdemokraten: juli 1975
Skador för 50.000 i vandaliserad skola
1
Grova brott ökar i Luleå
1
Nya fyndet i simning tränar jugoslaviskt för medalj vid JSM
2
Knivhögg sin far!
2
75 procent flickor på jordbrukslinjen
3
Ungdomens egen fest
3
1.000 kr för tips om skolvandalerna
4
Långtråkigt på sommarlovet?
5
Här
är de unga Laestadianerna - och till mötet kom de i jeans!
5
Satsa
på ungdom i jordbruksyrket
7
Unga
samer kräver att film stoppas!
9
Bam bakom skadegörelse i Luleåskolan
10
Gymnasister får GRATIS hemresor
10
- Här krävs det ett visst psyke!
10
Stoppa reklam för lättöl!
11
SSU-are har målet i sikte
11
Många rattfyllerister efter sommarfesten ...
14
NSD kollar "kollo"
14
Örnvik centrum för örnar
15
Hög åldersgräns ger fler diskoteksgäster!
15
Skola på sommaren - Det är riktigt kul... !
18
50-åriga Barnens Dag har blivit en stor affär
22
Helen och Susanne - vilka pingislöften
23
Livsfarlig kemilåda -Barnen gör klorgas
24
Vi är inte slöa men arbetslösa
25
Tonårsflickor utnyttjas som praktikanter
29
Jan blir pingisens förste landslagsman i Norrbotten
31
Norrbottens-Kuriren: januari 1983
100 unga får jobb i Kalix
Föräldrar, vad gör ni med barnen?
Fyra medgav skoterstöld
Attack mot videovåldet
"Otryggheten bland unga breder ut sig'
Skolskjuts skadar inte barnen
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Sex och droger
Kyrkans ungdom i Luleå inför kyrkomötet: "Partipolitiken måste
bort från kyrkan"
Basketgymnasium till Luleå?
Hur farlig är miljön för barnen?
Luleå far basketgymnasium om kommunen vill
Häktade för stöldturné i Gällivare
Tjuven sprang för långsamt
Nio timmars träning per dag: Kul, tycker Kristina, 11
Fritidsgårdarna ska spara
Ungdoms-sidan
Förgrymmade föräldrar protesterar: Skolan ska vara kvar!
Ungdomsliga sprängd
Krossade rutor för 6.000 kronor
Dockteater för freden
Arbetslösa får hjälp
Piteå station Rip Rocks mål
Malmuddsskolan läggs ner i höst
USM-brottningarna i Luleå far utmärkt kommunalt stöd
Talade om missbruk med elever
- Testa tekniken, tjejer
Ovanlig satsning på arbetslösa ungdomar
"Drag utan drog" med 600 tonåringar
Sluta sprida rykten om vår ungdomsgård
Löss på skolan - Då strejkade eleverna
Piteåyngling åtalad för vållande till annans död
Veckolång musikfest i Boden
Domus [annons]
Luleågrabbar dagens hjältar

Norrländska Socialdemokraten: januari 1983
3
Kamp för självstyre och miljön viktigast för unga samer
3
Barnen tar lång omväg till skolan - för säkerhets skull...
3
Ungdomsläger med sång
3
Upprustning kan ge ungdom beredskapsjobb
5
Föräldrar protesterar: Östra ska vara skola för barn
5
5,5 miljoner till jobb för unga
8
16-åring anhållen i stöldhärva
8
Unga erkände bilstöld
8
- Video fick mig att spy!
10
Barnen drabbas först när samhället sparar!
11
Malmuddsskolan läggs ned
12
Elevprotest mot vårintagning
12
Nu ska fritidsgårdarna spara 200 000 kronor
12
Föräldrar - Vad gör ni med barnen?
13
Ungdomens sociala situation undersöks
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Daghemsliga fast - stal for 50 000 kr
Barnen tecknar mot spriten
16-åringar levde lyxliv
Tjejerna siktar in sig på lumpen
Video-våldet skadar barnen
Videovåldet än en gång!
- Debatten om skolan är obegriplig och snurrig
Tvillingar, lika som bär - och båda backar lika bra
Skolan byggs ut
Skolan för dem som inte klarar inträdeskraven
Examen - och alla har fått jobb!
- De unga måste med
Första videoåtalet
Första åtalet i Norrbotten mot videovåldet
Tredje årskursen ska läggas ner
Elever for hem efter lössvärm
Bussbolag bör tänka på de unga
- Ni får skolan!
Peter väljer pucken
Det här är en lärarlös lektion
Nioåring polisanmäld
Ingen fara - årskurs tre kvar!
17-åring får böta för hittad flaska
Länets alpina hopp siktar på USM-guld
De gör examensprov med korv och kultur
Pajalaprotest mot gymnasieindragning: - Vi klarar villkoren!
- Ni har förstört Kirunas enda disco
Lasse, 8, lämnade igen filmen: Han slipper både åtalet och hyran
Nu kan drömmen bli verklighet
Patrik flyttar för att bli bättre
Startklara mot nya djärva mål
Matti - 12 år redan en stjärna
Nu ska de välja sin framtid...
- Vi är inte förlorade!
Ingen förlorad generation!

Norrbottens-Kuriren: juli 1983
1
15-åring slipper fängelse
1
Ungdomarna visiteras
2
Drack träsprit
2
Barn-karneval for fred
4
Ångerfulla ungdomar
4
"Vi skäms för vad vi gjort..."
4
Stack kamrat med förskärare
4
Fredsarbete på skolschemat
4
Ungdomarnas natt när Anna och Magnus vann!
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5
6
6
7
7
7
8
9
9
11
11
11
13
13
15
15
15
16
18
19
20
21
23
26
27
27
28
29

Träspritförgiftade 18-åringen fortfarande i dvala
Avtalet får kalla handen
Peter, 13 siktar på 70-iadenfinal
Ingen åtalas för tragedin
14-åringen brann som en fackla
17-årige Jan ett nytt finansgeni?
Skyll inte på ungdomen!
- Vart går unga örnar?
- Videovåld, av vem?
Invasionen uteblev
Varför alkohol till konfirmander?
15-åring skadad i motorcrosstävling
- Spelhallarna gör barnen till "rånare"!
Våldsfilm beslagtagen
Ungdomar låter sig bli lurade
- Om haschlangning och djävulsdyrkan i Kiruna
18-åring dog efter MC-olycka
I torsdags såg han sin vän dödas ... - Nu dröjer det innan jag åker
igen
Var är pressen då ungdomarna sköter sig... ?
18-åring dödad i krock
17-åringen erkänner
17-åringen häktad
Drogfri dans succé i Boden
17-åringen hade förhörts av polisen som han sköt
Jag mådde illa, jag ville spy...
Vi måste reagera och säga ifrån om filmutbudet
Tjejerna rycker in i lumpen... men skorna var för stora
Anna-Karins Guldlopp tidernas SM-skräll

Norrländska Socialdemokraten: juli 1983
1
Satsa på drogfritt
2
Langare roten till det onda
2
Läkarlarm om livsfarlig sprit!
2
Ny satsning: Ungdomar får söka jobb - på heltid!
2
Sommaijobben som gör kommunen snyggare
2
Vilken skön Viktoria
2
Marie har roligt - Det är huvudsaken!
4
Fyra unga skadade vid krock med buss
4
Ingen visste att det var träsprit...
5
Mamman vädjar: Stoppa träspriten!
6
Hård kamp om platserna på högskolan
8
Tjänar pengar på drogade ungdomar
12
Dålig satsning på ungdomarna i Luleå kommun
13
Arbetslösheten når nya rekord
14
Ny varning för träsprit
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15
15
16
16
19
22
23
28
28
28
29
29
30

18-åring dog i mc-krasch
Kampanj mot farlig sprit
Ge ungdomarna positiv kritik
15-åringar försvunna
18-åring dödad i frontalkrock
18-åringen på väg vakna upp
18-åringen hjärnskadad
17-åringen utlämnas?
Hon bytte skolbänken mot kossorna
Avfolkningen fortsätter i glesbygden
- Spola ner er videohatare!
Tomas, 16 kalottveteran!
Två unga dog i bilkrasch

Norrbottens-Kuriren: januari 1984
2
Yngling rånade pensionärer
3
"Sex och skräck vår image"
3
Elevbrist får Luleås skolor att svikta
3
Ungdomslagens första vardag
5
Lätt ordna ungdomsplatser
10
Stoppad av facket
11
20-åringar anhållna: Vülainbrott uppklarade
12
Stal sprit och plånbok
12
TV inte bara underhållning
12
Byskola läggs ned
13
- Tänk på vad ni gör med era liv!
13
Misshandel?
14
Luleåynglingar i knarkrättegång
18
Det talas om dagens fina ungdomar men jag har då inte mött några
19
Föräldrar ska lära mer om narkotika
19
"Rädda Skurholmsskolan"
19
7 500 elevers fritid utreds i jätteenkät
20
Luleå far basketgymnasium
20
Det här bjuder vi på, ungdomar
21
Sänkt pris efter ungdomarnas kritik
21
Uppgift: Att hjälpa 200 asociala ungdomar
21
Skador ger Luleå Hockey problem... Är det unge Petter som är
lösningen?
21
JEM nästa uppgift för 17-årige Jonny
23
För få barn - Fritidshem skjuts på framtiden
24
SANT - ett annorlunda sätt att motarbeta drogmissbruket
24
Ungdoms-sidan
25
När träffade du några ungdomar sist, Hilding?
25
"Aldrig har ungdomen varit så bra som när jag var ung" ...
25
Nu är du orättvis C. Hilding Fogelmark
25
De fina ungdomarna märks inte alltid
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25
26
27
27
28
28
28
30
30

Även äldre personer oartiga och nonchalanta
- Våra ungdomar ej "asociala"
Fritidsgård nybyggs i Mjölkudden?
Föreslår allaktivitetshus i Pajala
Full yngling stal väska
Moderata studenter höll årsmöte
Femteklassare på turné
Arbetslösa ungdomars projekt far stöd
Misshandlades av ungdomsgäng

Norrländska Socialdemokraten: januari 1984
2
18-åring rånade gamla
2
- Gör ett musikhus av disponentvillan!
2
För dem är allt roligt syndigt
3
Här får unga arbetslösa både jobb och utbildning
3
Ingen har fått jobb
3
Här finns det gott om jobb
3
450 platser hos landstinget
4
Urban, 21, satsar på allmogemålning
4
Flipperlagen blev en flopp
5
Lätt ordna ungdomsplatser - men inte i Norrbotten
5
Folkets hus bör öppnas för ungdom
9
Nedlagd skola utarmar bygden
10
Luleåtjejer kräver disco
10
Satsa på dig själv - 80-talets trend
12
Arbetslösa tjejer startar hunddagis
14
Byn blir utan skola
16
Tre skolor läggs ned?
17
Blockera finländare
17
Kommunal musikskola nödvändig i Gällivare
19
Ungdomen oartig och nonchalant
20
Rivstart i jakten på ungdomsplatser
20
Tre tuffe brottare med medalj i sikte!
23
"Spökhusen" har fått liv tack vare studenterna
24
"Jättekul få jobb!"
25
Ungdomarna vill till fängelset
26
Kalottens egen orkester ger ungdomarna chansen
27
Sju åtalas i knarkhärva
27
Lurade till sig video
27
Här trivs ungdomen
27
Snart rivs rockhuset
28
Hårdrockare "hemlösa"
28
Fritidsnämnd satsar på ungdomen
28
Mer pengar till projekt för ungdom
28
Varför blir vi egentligen det vi blir?
28
Säkra på jobb
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28

Osäkra om jobb

Norrbottens-Kuriren: juli 1984
KDS kräver krafttag mot videovåldet
2
Knarkliga sprängd
2
Här är de första rymdgyirmasisterna
2
Orientering poppis i Kiruna
3
15-åringens stöldturné avslutad
4
20-åring på mc skadad i krock
5
- Så här fungerar era rättigheter!
5
Juniorläger i vildmarksstil
6
Den nya dansen - Modedanserna electric boogie och breakdance har
11
erövrat Sverige
- Var är ni, alla diktande barn?
12
Vadå, gammel-dans? I Måttsund är det ungdomen det svänger om
12
17-åring orsakade stort räddningspådrag
13
Juniorer på riksläger
13
Tornedals finska på skolschemat
16
Premiär för bamkollo i Björkfors
17
Vi vill dansa!
18
Kuriren kollar kollo: - Visst kan man ha kul i vätan!
20
Smugglade videoband för 200.000
21
MHF-ungdomar på trail-läger
21
Rekordmånga kommer till Vi unga-läger
21
Dagspressen [annons]
25
Jonas, 21, bor på långvården - En kort provtur på en tung mc för
26
ändrade hans liv
Skådisar för en sommar
27
Semesterparadiset som bara blir större
28
Tältläger för 800 ungdomar
30
Norrländska Socialdemokraten: juli 1984
15-åring på stöldturné anhållen
Här är 400 namn mot videovåldet
5
Unga väljare tror på m - gamla på c
10
18-åring svårt skadad efter volt med bil
13
Jättepådrag efter saknad
13
Roger, 20, har ett ovanligt tufft jobb
16
Franska örnar på besök
16
Kamrater kapade lånad bil
16
Vad bände 15-åringen hos polisen?
17
Det perfekta sommaijobbet
18
Solig premiär för galna upptåg. De valde teater som sommaijobb.
18
Juniorförbund på riksläger
18
NSD kollar in kollo
18
Vem av dem blir BD-drottning?
18

4
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19
21
21
23
31

Gränsbarn i finsk skola!
De är Sveriges dyraste elever
De har fatt en kick in i teatervärlden
Ett skepp kommer lastat... med flickor!
Catharina, 16, kan bli fotomodell - om hon vill!

Norrbottens-Kuriren: januari 1985
2
Drogfri luciavaka tegs ihjäl
2
"Mummel och vrååål" for ungdomarna
3
Favoriten i schack-DM spelar hellre än ofta
Ungdoms-sidan
3
4
Många elever i kö - Ridhuset för litet
5
16-åringen dömd för hormon-smugglingen
5
Dans är inte allt... "... men det är nog det roligaste som finns"
Ung idag
5
8
Haparanda bygger ett allaktivitetshus
18-årige Christer spelar på heltid!
9
10
Nej tack till nämnd för barn och ungdom
Arbete och bostäder
10
132 år har de väntat på en gymnastiksal
10
11
Kommunala musikskolan i nya lokaler
Delade meningar om skolbeslutet
11
Två skolor läggs ned
11
Videofilmer snart på bokhandlarnas diskar
12
12
Ung idag
12
Segelmakar'n
Tjejliga avslöjad
15
15
Därför lämnar ungdomen Kiruna: Inga jobb och inga kompisar
Musikskoleelever ska höras i etern
15
17
Ungdomar ryter till
- Det var spritens fel... 18-åring dömd för "fjällrånet"
18
Luleå pingstförsamling får nya ungdomspastorer
18
Nyböijare i skogen... Maria trivs med motorsågen i handen
18
Bensinbomb mot Luleåskola
19
Funderingar på Midskogsskolan: Femårig ingenjörsutbildning
19
Fler tjejer ska fås att välja tekniklinjer
19
Många glada över nya teaterlinjen i Luleå
19
19
"Eleverna får lida för obehöriga lärare!"
19
Trött på skolan
21
En liten skola - med ett stort problem
22
Ska Norrbotten få förblöda?
22
Hela klassen drar till Schweiz
22
Ska de få behålla "tjej-linjen"?
23
De ska lösa matfrågan för skola och barnomsorg
24
Dåligt intresse för dans på skolschemat
26
Ungdomar drabbade av hotelltjuvar
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
28
29
29
31

Satsar miljoner på unga initiativ
Nu är det hårdrock som gäller
Egen härd är guld värd
Vad tycker du om dagens ungdom?
Jag ska inte göra som mamma nar hon var ung
Thora går hem hos eleverna
Jon, 14, "världens bästa pingistränare"
Röken lättar - men inte hos tjejerna
Varför ska man röka?
Ohämmat klotter eller ny konst?
Allt fler går ut gymnasiet
Ungdoms-sidan
Nekades jobb för utseendets skull

Norrländska Socialdemokraten: januari 1985
2
Pryoprogram för ungdom
3
Rock från Töre - går det hem
3
Trångsynta ungdomar
4
SSU lär inför valet
4
16-åring dömd - Försökte smuggla anabola steroider
4
Ove, 19, gjorde eget TV-spel
5
Farväl jullovet!
7
Praktisk linje blir teoretisk
7
Gemensam ishall för Torneå och Haparanda
8
- Bäst med månadspeng
9
Lösning för ridklubben
9
Gymnasiet stängdes
9
Christer, 18, blir proffs
12
- Äntligen inflyttning i ridhuset...
14
Stoppa flykten från Tornedalen
16
- Anmäl våra barn om de stjäl varor
17
Jubel för nya linjen
17
Kan revisorer stoppa sabbet?
17
Ungdomssatsning ett adelsmärke
21
1200 ungdomar får jobb
23
- Hejda godisvågen!
23
Eleverna bygger en egen friggebod
24
Slag i ansiktet på ungdomarna!
24
Luleå vidare i JSM
26
SAF delar ut 50 000 kronor till positiva ungdomar
26
Gränslöst arbete med ungdom
30
Sju ungdomar i frontkrock
31
"De flesta är fina grabbar"
31
Elever slarvar med skolmaten
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Norrbottens-Kuriren: juli 1985
I
Flicka dödad i makaber lek
3
Musikskolan drog fullt hus
3
Ungdoms-sidan
4
Ligan inför rätta
4
Drömresan blev verklighet
4
Populära lägerveckor
5
Nästan lika många flickor som pojkar med i kursen
6
Studenter utan bostad
6
Sommaijobb: Rymdforskare
8
MUF - Störst ungdomsparti
8
Blodig helg i Piteå - Våldtäkt, misshandel och olyckor
9
Sommarlycka — Det är att åka på "kollo"
10
'Tävlingarna måste stoppas"
II
500 nya studenter i höst - Var ska de bo?
11
De döms inte för våldtäkt?
12
Ungdomsligan dömd
12
'En tyst och allvarlig avfolkning av Norrbotten'
12
- Slå stenhårt mot "svansen"
12
Mönstret känns igen säger kriminologen
19
SSU försvarar miljömanifest
19
Deras sommaijobb: Häckla turister från scen
22
Polis grep två pojkar
22
"Våldtäktsdramat" - Alla utom en åtalas
24
Ungdomar vill inte privatisera vården
25
16-åring riskerar tolv års fängelse
25
Norrbottningar på 4H-läger
26
Svårt få bostad för student
29
Sara och Magnus ungdomsmästare
31
Bröderna 14 och 16 år böljar vekna
31
Pingis är liret hela dan
Norrländska Socialdemokraten: juli 1985
I
300 örnar på läger - men Sven Erik fick inte följa med
3
De sommaijobbar som soldater
3
De praktiserar bland rymdfysiker
4
Motorcykel med tjejerna i främsta ledet
6
Ung i norr - Tema för seminarium
6
Lilla VM Special
8
17-åring våldtagen - fem anhållna
9
Nio anhållna för övergreppet på 17-åringen
9
16-åring drunknade
9
Tekniklinjerna populära igen
9
Sista gruppen till Sömmen?
10
Lägerliv!
II
Färgstark tjej blev årets sommarflicka
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18
20
23
24
24
25
26
26
26
29

Pryoteater på gator och torg
Inget åtal for våldtäkt - Flickan var för berusad!
Två av åtta erkänner brott mot 17-åringen
Är inte våldtäkt alltid våldtäkt?
Centern tror på ungdomsfond
Vi ska överleva veckan i vildmarken! Ungdomar tar tillvara vad
naturen har att bjuda
Utflykt på hästryggen
Åtta på 4H-läger
Se upp killar! Monika kör 80-kubikare
Yngling klarade vådlig bilfärd
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BEPRESENTAT1INS OF MODERNITY - SDMMABY IN QffillSH
This dissertation, entitled Representations of Modernity - Images of Youth
in a Time-Space Perspective, deals with the media discourse and how it
creates representations and conceptions of youth and youth culture in the
Swedish region of Norrbotten during the postwar period.

Tke statys stanili miat
The dissertation begins with a theoretical discussion of two key concepts,
text and context. With reference to these terms, I begin with a discussion of
a number of perspectives, which is central to the subsequent presentation.
This discussion consists of three parts: an introduction of the discourse con
cept; the development of an approach to the mass media and journalism as
historical products, and finally, an elaboration of the method of approach
which I cali "criticai discourse analysis with a sociological emphasis".
Herein, I establish the tools that I will henceforth apply in the empirical
section. As regards the concept of discourse, I will refer not only to the fun
damental significance Michel Foucault attributes to it, but also to several
interpretations made by more contemporary media specialists. Thus, in this
section of the text, the focus is primarily on presenting a relatively basic
definition of the term: discourse is a conventional way of thinking and acting in relation to a given phenomenon in a given point in time or within the
framework of a specific cultural context. To view journalistic and media
texts as historical entities also makes it necessary to discuss the social constructivist perspective on the mass media. Fundamentally, the media, as a
result of an interactive process, give expression to cultural codes that exist
in a specific context at a given point in time. As regards "criticai discourse
analysis with a sociological emphasis," I have proceeded from Norman Fairclough's theory and, adhering to his ideas on how to apply it, combined the
theory with three other perspectives, namely, the terminology used by the
Swedish media researchers Jan Ekecrantz and Tom Olsson to describe jour
nalism's textual foundations, Stanley Cohen's theory on moral panics, and
John B. Thompson's theory of ideology.
In chapter 3, the concept of discourse is again at the heart of the discussion.
The first chapter treats this concept and the constructivist approach to mass
media texts. These two perspectives are important to examine more closely
as their meanings are always changing and frequently in dispute. Therefore,
the purpose of chapter 3 is to further describe the ways in which my research views and applies them.
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In the next chapter, which examines questions related to the concrete methodology, I demonstrate my methods for bringing order to a relatively large
body of daily press material from the four decades of the twentieth Century
that I have studied. The study of these decades and the use of newspapers
from the Swedish region of Norrbotten derive from a research project which
I have used as the framework for this empirical study. This project concems
growing up in a remote region undergoing change and discusses the prob
lems of the geographical center/remote region dimension in relation to youth
and ideas surrounding youth. I have adopted the "Constant comparative
technique", which, in short, involves the systematic categorization of texts
in the search for key concepts and cruciai themes.
As a consequence of the above noted research project's approach, the next
chapter illustrates how the remote area appears in the empirical material.
This serves as a background for considering the case studies discussed in the
dissertation. In the 1930s, themes such as "isolation" and "communication
problems" dominated the daily press, which, in ali likelihood, mirrored the
region's self-image. At the same time, individuai tended to treat their own
regions and other regions in Sweden as exotic in such a manner that supported the belief that both the spatial and cultural distances between Norr
botten and other regions in Sweden were great. In the 1950s, a similar pieture emerged, which also emphasized the problems facing Norrbotten residents specifically related to being at the periphery. In particular, Tomedalen,
which borders Finland, was seen as being culturally and linguistically am
bivalent. Düring the two låter periods - the 1970s and 1980s - there were an
increasing number of discussions about the policies for the sparsely populated areas and the fear that flight from rural areas by youth was growing.

The faircassstiriiBS
Chapters 6 through 9 cover the four case studies of the four decades in question. These studies build on systematic reviews of the entire content of the
region's two largest daily newspapers, Norrbottens-Kuriren and
Norrländska Socialdemokraten. To limit the number of artides analyzed,
two months' worth of issues for three years from each decade were selected
for further examination. The comparative analyses led to descriptions of the
discourse about youth as it appeared in the data for the different Urne peri
ods. Though it may be somewhat difßcult to follow the various stages of
these analyses without access to the many examples included in the Swedish-language dissertation, brief descriptions of them follow.
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The 1930s
Any comprehensive picture of the youth discourse that prevailed in the
1930s would have to conclude that the discourse, in simple terms, presents a
dichotomy. On the one hand, the articles deal with the young people's latest
amusements, which worry the community, while on the other; they discuss
society's efforts to keep young people in line, hi public dialogue, the prob
lems of unemployment frequently emerge as an explanation for the younger
generation's attraction to dance halls and other venues, while the discussion
points on upbringing have a good deal in common with the dialogue on the
role of youth in politics. It is safe to conclude that the discourse on youth in
the 1930s describes two types of youth. The first group includes problematic
youth, who, influenced by populär culture, poor upbringing, and a recession,
seek out superficial pleasures. The other group consists of well-behaved and
enthusiastic young people who possess qualities such as good sense and
sound reasoning, and are involved in religious, politicai, and other worihwhile activities.
The 1950s
From the 1930s to the 1950s, the media discourse on youth changes. For the
first time, youth have their own populär culture and märkets. Not surprisingly, presentations and discussions of youth and youth culture and their
new consumer habits dominate the public discussion of this decade that
dealt with young people. In many respects, it appears that the teenage cul
ture of the 1950s fulfilled the same fiinction as the church and the national
movements of the 1930s. The meeting of the periphery and new cultural
currents that resulted from increased globalization, primarily on the youth
culture front, is also at the center of the youth discourse in Norrbotten's
daily newspapers. Even if it is apparent that the new populär culture in the
USA has a strong influence in Norrbotten, other forces from different directions are also at work. There are backlashes from society against both youthoriented movies and the increasing popularity of comic books.
The 1970s
The debate on youth problems and spare time policies in the 1970s takes a
prominent position in the discourse. The lasting and conclusive impression
of this decade is of a society struggling to gain more control over young
people and their spare time. With respect to Swedish society, the 1970s
could be regarded as a structural transitional period. It found itself floating
between the leftist politics of the 1960s and the advances of the nonSocialist parties in the early 1980s. Young people demonstrated against the
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war in Vietnam and joined the green or environmental movement. The picture that the locai Norrbotten press paints of youth during this period, however, is one of a generation that appears considerably less reasonable than
this activism might suggest. Youth were starting gängs, drinking, sniffing
glue, shoplifting, and vandalizing. Public debate about "disciplinaiy prob
lems in today's schools", student discontent, and the many school dropouts
ran like regulär series in the newspapers. The debate presents a problematic
picture. It links youth behavior and factors such as problems in school and
the absence of adequate spare time policies. Quite surprisingly, it only links
to a small degree the problems to the characteristics of youth itself. Rather,
youth are viewed more as the victims of social evils than as free agents.
The 1980s
The typical representation of youth in Norrbottens-Kuriren and Norrländska
Socialdemokraten from 1983 to 1985 is one of a conscientious age group.
Those who condemn adolescents neither value nor understand them. In a
series consisting primarily of artides the newspapers talk about parental
responsibility. If adolescents get into trouble, it is usually because they did
not really understand what they were getting into. In part, the newspapers
represent them as victims. The prevailing conviction, that responsibility is
not with youth but somewhere else, is also a thread that runs through discussions on youth unemployment, an acute social problem that needed immedi
ate action. Positive words and phrases, similar to those used to describe club
and church activities in the 1930s, were also used to describe efforts to offer
employment to all young people and the strong commitment to make this a
reality. Finally it is important to mention the "moral panie" reaction to video
violence. A closer look at the media processes surrounding this issue, which
was red-hot in the early 1980s, quickly reveals that they constitute an ideal
example for anyone seeking to apply Stanley Cohen's theory. However, I am
not the first person to make this discovery; shelves full of books on the subject will attest to that. This topic is evident in the newspapers from 1983 and
reflect the nationwide debate of the times.

•iscairse, mlmitt airi geieratira
Chapter 10 begins with a synthesis and discussion of the case study results.
In brief, it was determined that "youth" and "youth culture" are, from a historical perspective, loaded terms, both as linguistic concepts and social
models. Their relationship to the modernization process is also distinctive,
and in fact cruciai to an understanding of the dissertation's conclusions. In
short, we have been able to notice the following:
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• In the media discourse on youth of the twentieth Century, it is possible to discern a tug of war between modernity and tradition, in
which youth culture provides symbolic challenges, and moral, con
servative players restore order at a textual level.
• As it found its expression in the twentieth Century, youth culture had
(and was assigned) features that, in the social dialogue and under
different guises, made it a symbol for social and cultural elements
that were integral to Sweden's modemization.
• Two representations of "today's youth" that seem to be in opposi
tion to each other set the tone. Visions of moral decay and a belief
in the future appear side by side. These two representations would
however appear to legitimize the same system of norms, which bears
the stamp of conservatism in relation to the social change that the
youth category personifies.
Chapter 11 follows with a theoretical, in-depth study that links the abovenoted insights to the concept of modernity. To illustrate the alternative possibilities for interpretation that emerge with reference to the relationship
between the youth category and modemization, I discuss the dissertation's
analyses based on the insight into modernity's ambiguity. Obviously, this
relationship appears in different guises depending on the type of modernity
in question. Thus far in the study, we have only had one concept of moder
nity to which to relate, namely, the one that deals with rationalization and
faith in reason. What analytical consequences will result from the introduction of alternative definitions?
The central conclusion of chapter 10 that youth are the bearers of modernity
and are its avant-garde is cruciai here. In relation to classic modernity, this
interpretation is correct to only a limited extent. Certainly, it is not unusual
for technical fads, often media-related, to become part of a social debate via
youth and their symbolic strength. Nor is it unusual, in such a context, for
individuals to express horror, in varying degrees, to these new elements.
Society processes them for a time, interprets and understands them, and then
places them on the "social map." This dissertation discusses these types of
reactions as expressions of "moral panics," which, among other things, the
debates on comic books (1950s) and video violence (1980s) exemplify. In
these instances, youth are viewed as symbols for or bearers of modernity in
the classical sense in so far as they accept new trends in a reckless and perhaps even uncritical way. As a result, they become symbols for something
that is new and unknown.
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However, the picture is much more complicateci than this. The fact is that
most youth cultural expressions are anything but classic modemity's forerunners, in spite of their frequent association with certain culturally new
ideas. The attitude of more politically well-formulated and organized youth
groups to providing alternatives for the prevailing social order, as well as to
the more amusement-directed youth-culture patterns can also be viewed as
antimodem. From the perspective of classic modemity, they stand for dissociation from ("modem") society and for an irrational or foolish lifestyle.
As this dissertation explains, it is primarily elements such as the lack of a
work ethic, irresponsible consumption, superficiality, beer, glue sniffing,
and video violence that provoke reactions to youth and the youth culture. If,
in this type of discussion, one proceeds from the concept of classic modernity, the argument concerning youth as modemity's markers becomes
somewhat paradoxical. At the same time that young people and new ideas
are linked in certain symbolic contexts, their relationship to these new ideas
are frequently irrational, ineffective, even foolish, and in complete opposi
tion to the logie of rational modemization.
That being the case, how can one understand hooliganism, glue sniffing, a
craving for amusement, vandalism and the like in relation to modemization?
Should not the existence of such expressions speak against the interpretation
of youth as symbols of modemity? The fact is, one should not abandon this
interpretation because, in and of itself, the paradox is not problematic. On
the contrary, it is vital for an understanding of the question, in that it drives
the need for a multi-dimensional concept of modemity.
If one introduces the concept of a "soft" or romantic modemity, the picture,
in fact, changes. In this instance, the most relevant issue is not the question
of whether youth are the bearers of modemity or "abuse" the produets of
classic modemity, but rather one that cannot be reduced to the level of technology. bi reality, perhaps youth are bearers of romantically modem qualities rather than classically modem ones. Thus, they symbolize the dimen
sions that define romantic modemity itself, namely, restlessness and inconstancy. In light of this, it might be possible to maintain that one is approaching a historical-sociological explanation for a phenomenon that is often construed in other terms. Furthermore, qualities that are frequently used to describe youth in reference to puberty and a search for identity - the generally
accepted restlessness, inconstancy, and "search for kicks" - can also be
understood as a full expression of romantic modemity.
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As to the appropriateness of speaking of youth as the bearers of modernity,
it is possible to demonstrate that the youth category symbolizes one type of
modernity. This type, known as "romantic modernity," is more "variable"
than hard, rationalistic modernity. Just because something is perceived as
anti-modern does not mean that it actually is. On the contrary, it may simply
be an expression of another vision of modernity. Accordingly, modernity is
filled with tension, since it embraces so many different values and ideals.
Chapter 12 expands our perspective with the help of two historical case
studies that are part of a historic-sociological research project on violent
crime in the nineteenth Century. The studies discuss the problem of the relationship between timeless and timebound features in the youth culture discourse. The effort to understand this relationship brings us to the question
that is at the core of this dissertation, namely, how should one interpret this
generational concept theoretically. In Karl Mannheim's view, a given more timeless - tradition belonging to a given generation, on the one hand,
and the generation's sociohistorical "position" on the other, explains the
thoughts, feelings, and behavior that have their expression in respective
generations. Accordingly, he asserts that the timeless and timebound ele
ments are not necessarily mutually exclusive. If anything, aspects attributable to precisely these two dimensions define "generation." As a consequence, a generation, by definition, is established when a given age group's
accumulated historical "baggage" is brought together with this age group's
place in a historical, cultural, social and/or geographically determined net
work of relationships. With reference to the theoreticians Norbert Elias and
Pierre Bourdieu, I would like to conclude by putting forward a generational
concept in which both timeless and timebound elements have their place.
This theoretical model makes it possible to interpret both the youth genera
tion's behavior and the parent generation's reactions to it as expressions of
two separate and generation-defined predispositions. The result is that the
recurrence of generational conflicts constitutes a process in which each conflict is both the result of earlier conflicts and something unique.
Consequently, as regards modernity's duality, youth can be viewed as both
bearers of a romantic modernity and as provocateur^ in relation to classical
modernity's puritanical ideals. For modernity as a whole, this is also symptomatic. Youth do not necessarily have to be symbols for change in the
strictest sense. In other words, provocation can have its roots in any type of
deviation vis-à-vis the normality of both change and progress established
within classic modernization.
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In addition, the dichotomy of youth images - the tendency throughout to
describe youth, on the one hand, in terms of a belief in the future and, on the
other, in terms of decadence - is perceived as characteristic of moderaity.
Thus, the duality of youth images mirrors an ambivalent attitude to an am
bivalent modernity.
Writing a dissertation leads to many questions, which for reasons of time
and space, cannot be covered within the framework of this book. One of the
most interesting are: What does it actually mean to be conservative or pro
gressive? Using the arguments herein as a starting point, it would even be
appropriate to maintain that a type of conservative thinking finds expression
in many of the youth movements that have come into being through the
years. Every time one opposes classic modernity's rational and reasoned
ideals, one gives voice to a type of conservatism that embraces an unwillingness to be part of the fiiture-directed rationalization process. At the same
time, this conservatism is progressive, in that it refers to spheres, such as
aesthetics and sensuality, which reason-driven modernity has branded as
irrational. Examples include the green movement's criticism of the consequences of modernization on the environment, the hippie movement's repudiation of capitalism, or the vegan movement's struggle against the inhu
mane treatment of all species that are not "rational thinkers". The fact that
such expressions can be viewed simultaneously both as hostile to change
and progressively innovative illustrates the complexity in the concepts of
conservatism and progressiveness, as well as, for example, development and
modernization. In relation to the hard, enlightening modernity, the young
environmentally conscious vegans act as obstacles that slow development.
At the same time, they are bearers of romantic modernity, transcending clas
sic modernity and, in this sense, progressive.
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