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Populära passager
Medierna i det moderna konsumtionsrummet

KARIN BECKER, ERLING BJURSTRÖM,
GÖRAN BOLIN, JOHAN FORNÄS, HILLEVI GANETZ

De moderna konsumtionstemplens kommersiella
köpkultur har mötts med både förakt, fruktan och
fascination. Från olika positioner längs de poli-
tiska, kulturella och sociala skalorna kritiseras
konsumtionskulturen för att förblinda, förföra och
fördumma människorna. Men hur fungerar egentli-
gen denna värld, och vilken är mediernas roll i
konsumtionsprocesserna? Går det att underbygga
kritiken bättre? Eller ska man tvärtom uppvärdera
de sociala samspel som döljs bakom kommersialis-
mens fasader? Vilken mening har de aktiviteter
som tycks vara antingen kalkylerat vinstbringande
eller planlöst oekonomiska, målmedvetna eller ir-
rationella? Vilka spänningar mellan olika typer av
kommunikation och möten döljs bakom vardagens
skenbart självklara handlande?

Projektet Populära passager: Medierna i det
moderna konsumtionsrummet utforskar mediekon-
sumtionens processer från de rum där medievaror
av olika typer och inom skilda genrer möter sina
köpare och fram till de funktioner de fyller i konsu-
menternas vardagsliv. Detta görs genom etnogra-
fiska studier av medievarors väg med sina kunder
från försäljningspunkterna i ett köpcentrum till de
vardagliga sammanhang de används i. En av inspi-
rationskällorna är Walter Benjamins ”Passagearbe-
te”, vars studier av modern storstadsvardag, kom-
mers och mediebruk inspirerat vissa teman i vårt
nutida Passageprojekt.

Senmodern mediekultur är som regel varufor-
mad kultur, där kulturindustrins produkter via
marknaden förmedlas till sina användare. Projektet
studerar ur ett kulturperspektiv den process som
konsumtionen av medier är: införskaffandet och
bruket av medievaror, varigenom deras löften om
behovstillfredsställelse prövas och eventuellt för-
verkligas. Denna konsumtion är alltid också en pro-

duktion – av upplevelser, mening, identitet, relatio-
ner, skillnader, gemenskaper, offentligheter samt
även nya symboliska uttryck (i samtal eller egen
estetisk praxis). Ett köpcentrum fungerar som pris-
matisk knutpunkt för ett stort spektrum av sådana
medievarors utspridning till sina konsumenter, och
projektet tar därför avstamp i just ett sådant rum.

I det senmoderna samhället figurerar medier i
praktiskt taget varje mänsklig verksamhet. Projek-
tets medieetnografiska studier analyserar hur olika
medier saluförs, konsumeras och används i olika
offentliga eller privata rum och sfärer. Projektet ska
bland annat analysera hur gränser dras i medieut-
budet mellan medier, uttrycksformer och genrer,
samt hur det omstridda begreppet populärkultur an-
vänds av människor i olika sammanhang. Var och
hur skiljs högt från lågt, konst från underhållning?
Hur kan man balansera mellan å ena sidan en tradi-
tionell kritik av kommersiell kultur eller populära
genrer och å andra sidan en sentida uppvärdering
av behovstillfredsställande eller t.o.m. emancipa-
toriska drag i dessa praktiker och genrer? Genom
ett antal delstudier undersöks mediekulturens bety-
delser, i en historisk situation av ökande kulturell
komplexitet och förskjutningar av gränsen mellan
”högt” och ”lågt”.

Projektet tar ett utvalt köpcentrum som prisma-
tiskt fokus och startpunkt för empiriska studier.
Detta köpcentrums helhet som social samlings-
plats, inklusive dess butiker och medieutbud, blir
föremål för etnografiska och textanalytiska studier.
Sedan följs medieprodukter därifrån ut mot deras
privata eller offentliga brukssammanhang.

Här inryms två korsvis sammanflätade typer av
passager: dels flöden av människor genom dess
rum och medier, dels flöden av medievaror genom
rummen och människorna. I dessa passagers sam-
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spel uppstår tre typer av interaktiva möten. Mötet
mellan människor och medier innefattar processer
av tolkning och användning. Konsumtionen ger
upphov till möten mellan olika människor, från
flyktiga samtal till offentliga eller privata relatio-
ner som upprättas då medievaror används inom el-
ler utanför detta köpcentrum. Slutligen möter även
medierade texter varandra, i en komplicerad och
föränderlig miljö av intertextuella referenser, kon-
stellationer och kollisioner.

Arbetet genomförs i fyra steg:

• Steg 1: Populärkulturens prisman (1998-1999).
Här vävs teorier om konsumtion och mediebruk
samman i boken Det kommunikativa hand-
landet. Kulturella perspektiv på medier och
konsumtion (Nya Doxa 2000).

• Steg 2: Ett köpcentrums passager (1998-2000).
Här studeras ett utvalt köpcentrums profil,
inklusive reklam, skyltning och organisation.
Det undersöks etnografiskt som ett offentligt
rum genom observationer och intervjuer som vi-
sar var, när och hur människor och medier möts
där. Resultaten sammanfattas i en bok som
prismatiskt speglar köprummet som medie-
miljö.

• Steg 3: Mediekonsumtionens flöden (2000-
2001) kartlägger genom en rad kombinerade
text- och receptionsstudier olika medieområden
med utgångspunkt i köpcentrets avdelningar.
Medievaror följs här till sin användning i kon-
sumenternas vardagsliv. Projektet rör dels ut-
präglade skrift-, tal-, bild- respektive musikme-
dier, dels de allt fler komplexa blandningarna
av dem (t.ex. i digitala medier). Såväl massme-
dier som dialogiska och mer eller mindre inter-
aktiva medier berörs. Forskargruppen fokuserar
bl.a. bildmedier som foto, affischer och design

(Becker); audiovisuella medier som skivor och
video (Bjurström); etermedier som radio och TV
(Bolin); skriftmedier som böcker och press (Ga-
netz) samt datormedier (Fornäs). Särskilt anli-
tade medforskare samt doktorander och andra
kvalificerade studerande dras in genom anslu-
tande delprojekt. Här publiceras en rad olika
delrapporter.

• Steg 4: Populära teman (2001-2002) avrundar ar-
betet i en summerande och utblickande slutrap-
port.

”Passageprojektet” finansieras av Stiftelsen Riks-
bankens Jubileumsfond (den kulturvetenskapliga
donationen) och pågår från januari 1998 till decem-
ber 2002. Det startades vid JMK (Institutionen för
journalistik, medier & kommunikation), Stock-
holms universitet, men är sedan 1999 placerat vid
Arbetslivsinstitutet/Norrköping (arbete & kultur).
En serie rapporter publiceras, i form av böcker,
antologier, arbetstexter och artiklar. Ett årligt semi-
narium organiseras för att diskutera aktuella frågor
inom området och projektet. (Redan i maj 1996 an-
ordnades under tre dagar ett förberedande sympo-
sium om kulturklyftor.)

Projektgruppen samarbetar i vissa delstudier
med medforskare som ekonomen Nanna Gillberg,
bildkommunikationsforskaren Anette Göthlund,
socialantropologen Hasse Huss, medievetaren Mar-
tina Ladendorf, etnologen Karin Lövgren och bete-
endevetaren Love Nordenmark. I en tvärvetenskap-
lig referensgrupp med specialister inom området
ingår f.n. Bosse Bergman, Dag Björkegren, Ulf
Boëthius, Peter Dahlgren, Cecilia von Feilitzen,
Pierre Guillet de Monthoux, Kjell Jonsson, Lisbeth
Larsson, Mats Lieberg, Marianne Liliequist, Ulf
Lindberg, Orvar Löfgren, Bo Reimer, Ove Sernhe-
de och Johan Söderberg.
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Johan Fornäs (projektansvarig) är professor i medie- och
kommunikationsvetenskap vid JMK/Stockholm samt gäst-
forskare vid ALI/Norrköping. Har studerat populärmusik
och ungdomskultur, och bl.a. publicerat boken Cultural
Theory and Late Modernity (Sage 1995). Leder projektet
”Digitala gränsland: Kulturell identitet och interaktivitet i
nya kommunikationsmedier” (HSFR 1998-2000).

Karin Becker är docent vid JMK och professor i bild-
pedagogik på Konstfack. Hon har studerat en amerikansk
”commercial strip”, Nordiska museets bildarkiv, etniska
skillnader i ett odlingslottområde samt journalistikens bil-
der, och publicerat en rad texter om främst massmediers
fotografi och visuell etnografi. Leder projektet ”Journa-
listikens bilder” (HSFR 1995-1999).

 Erling Bjurström är docent i medie- och kommuni-
kationsvetenskap och forskare vid ALI/Norrköping. Han
har publicerat en rad studier kring ungdomskultur, popu-
lärmusik, reklam och sociala frågor, inkluderande avhand-

lingen Högt och lågt: Smak och stil i ungdomskulturen
(Boréa 1997).

Göran Bolin är universitetslektor i medie- och kommu-
nikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Har forskat
om ungdom, film och medieproduktion. Bland publika-
tionerna märks Filmbytare. Videovåld, kulturell produk-
tion och unga män (Boréa 1998). Leder projektet
”Bingolotto – ett spel om svenskhet” (RJ 1999-2000).

Hillevi Ganetz är universitetslektor i medie- och kommu-
nikationsvetenskap vid Södertörns högskola och forskar-
assistent vid tema Genus, Linköpings universitet. Har fors-
kat om populärkultur, kvinnor, konsumtion och populär-
litteratur, bl.a. i Hennes röster. Rocktexter av Turid
Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt (Symposion
1997).

Projektets assistent Åsa Bäckström är fil.mag. i kommuni-
kation och verksam i Stockholm vid Lärarhögskolan och
JMK.

Johan Fornäs, 08-6444308/011-218904 <fornas@jmk.su.se>

Karin Becker, 08-4504295 <karin.becker@konstfack.se>

Erling Bjurström, 011-218912 <erling.bjurstrom@niwl.se>

Göran Bolin, 08-58588218 <goran.bolin@sh.se>

Hillevi Ganetz, 08-6444308/013-286632 <ganetz@tema.liu.se>

Åsa Bäckström, 08-7375614/163426 <bacasa@jmk.su.se>

ALI/Norrköping (Arbetslivsinstitutets forskningsstation för arbete

& kultur) Laxholmen, 602 21 Norrköping, Fax 011-218920

http://www.jmk.su.se/passages/

Projektets forskare
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