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Under sommaren 2001 presenterade Malmö konst-
museum utställningen Shifte: postmodernismens
genombrott i Sverige. Yuppieerans och det ekono-
miska krismedvetandets konst letades upp i och
hämtades ut ur de vrår och skrymslen, som hyser
80-talets konstskatter. Postmodernistiska drag som
dekonstruktion, representation och hybridisering
fanns väl att känna igen, och hade man glömt hur
passé de blivit, blev man snabbt påmind igen.

Eftervärlden har blivit varse, att postmodern-
ismens kritik av den modernistiska konsten inte alls
blev det massiva ifrågasättande av modernitetens
stora berättelser och anspråksfullhet, som 80-tals-
kritikerna tyckte sig förnimma i den. Tvärtemot vad
de trodde kom den inte att gå i bräschen för genom-
gripande förändringar av konsten i sig och ännu
mindre inflytande fick den på det samhälle och den
världsordning den försökte kritisera – den stora be-
rättelsen kapitalismen lyckades den till exempel
inte dekonstruera bort. Detta hindrar naturligtvis
inte att utställningen i sig var intressant. En doku-
mentation av och en påminnelse om en svunnen tid
är alltid trevligt även om unga konststudenter nog
ska akta sig för att hämta för många intryck från
den.

Reflexiv modernitet som kontext
Utan att rumla för långt in i den postmoderna åter-
vändsgränden hanterar André Jansson bland mycket
annat den sociala teorins spänningsfält mellan mo-
dernitet och postmodernitet i sin avhandling Image
Culture: Media, Consumption and Everyday Life in
Reflexive modernity, JMG, Göteborgs universitet. I
likhet med många samtida samhällsvetenskapliga
författare, till exempel Anthony Giddens (1991),
Ulrich Beck (1992) och Scott Lash och John Urry
(1994), som fått slipa sina argument mot den post-
moderna kritiken, väljer André Jansson att använda
begreppet reflexiv för att karakterisera samtiden. I
Janssons tappning leder det till en beskrivning av
samtiden som den reflexiva moderniteten.

Den reflexiva moderniteten är en modernitet
som har sin grund i den ”moderna” kapitalistiska
logiken, men vars kultur rymmer mönster som på-
minner om dem som presenteras i den postmoderna
sociala teorin, hos till exempel fransmannen Jean
Baudrillard (1983) och amerikanerna Fredric Jame-

son (1991) och David Harvey (1990). Tre sådana
kulturella mönster som André Jansson väljer att
lyfta fram som väsentliga för beskrivningen av den
reflexiva modernitetens kultur är kulturalisering,
medialisering och simulationer. Det första syftar på
att det kulturella meningsskapandet blir en allt vik-
tigare del i kontinuerligt fler av samhällets sfärer,
noterbart också på samhällets så kallade produk-
tionssida. Begreppet medialisering påskiner att nya
informations- och kommunikationstekniker och det
innehåll de presenterar blivit viktigare delar i
identitetsskapandet. Begreppet simulationer pekar i
sin tur mot en hyperverklighet i form av spektakel
och pseudohändelser, som de samtida medierna bi-
drar till att skapa.

Mot denna bakgrundsbeskrivning sjösätter An-
dré Jansson studiens övergripande mål. Huvud-
syftet – att visa hur konsumtionspraktiker i allmän-
het och mediepraktiker i synnerhet är relaterade till
människors kulturella referensramar och hur dessa
relationer uttrycks i olika sociala gemenskaper –
bryts ned i två teoretiska och två empiriska frågor.

Mediekulturen och konsumtionskulturen
blir en ”Imagekultur”
Relationen mellan mediekultur och konsumtions-
kultur är föremålet för den första av de teoretiska
frågorna. André Jansson argumenterar för att
medie- och konsumtionskulturen har kommit att bli
såväl teoretiskt som empiriskt inseparabla katego-
rier. De tidigare separata kulturerna har via den
reflexiva modernitetens tilltagande kulturalisering
och medialisering kommit att smälta samman till en
gemensam väv av kommersiell intertextualitet. Pro-
dukterna – medieutbudet och konsumtionsvarorna –
har fått ett i ökad utsträckning symboliskt värde och
har därmed blivit centrala inslag för konstruerandet
och signalerandet av identitet. De har blivit delar av
en och samma imagekultur.

Med denna argumentation företar André Jansson
en viktig uppgift. Han visar såväl teoretiskt – enligt
ovan – som empiriskt, genom goda illustrationer i
arbetets empiriska delar, det fruktbara i att dels
väva samman och dels se likheter mellan konsum-
tionen av varor och medieanvändningen. Att de
båda praktikerna är sammanvävda ges goda exem-
pel på i illustrationer av hur medieanvändandet bi-
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drar till att skapa bilder av vad som är önskvärt och
begärligt, önskningar som sedan realiseras genom
såväl verklig konsumtion som fantasier om konsum-
tion. Att medieanvändningen och konsumtionen på-
minner om varandra görs uppenbart av att de båda
praktikerna framstår som viktiga delar i det aktiva
konstruerandet av identitet. Vad vi konsumerar
ifråga om både medier och konsumtionsvaror är in-
timt kopplat till vilka vi är, vad vi vill bli och vad vi
finner vara önskvärt.

Nu stannar inte våra förehavanden i rollen som
konsument vid dessa praktiker. I André Janssons
tappning intas rollen som konsument i relation till
så gott som hela spektrumet av mänskliga aktivite-
ter. Den är viktig för vårt sätt att förhålla oss till na-
turen, den är påtagligt närvarande när vi skapar vår
hemmiljö och den influerar vår upplevelse av sta-
den som rum.

Detta väcker givetvis frågan: när upphör vi att
vara konsumenter? Är vi i första hand konsumenter
när vi spenderar en ledig eftermiddag med våra
barn? Är det främst i rollen som konsument vi ser
vårt favoritlag spela fotbollsmatch och, för att dra
det hela ännu längre, är det som konsumenter vi
prickas av i mantalslängden på valdagen? Var grän-
serna går för vad som är konsumtion ger inte boken
något svar på och det är förvisso inte heller dess
främsta syfte. Det vore dock önskvärt, att den i hö-
gre utsträckning reflekterat över, att konsumtions-
aspekten av mänskligt handlande bara är just en as-
pekt. Den (reflexivt) moderna människan har en
uppsjö av olika roller att alternera mellan, av vilka
rollen som konsument bara är en. Det är – som An-
dré Jansson mycket riktigt konstaterar – en viktig
roll, men allt kanske inte är identitetsskapande
konsumtion, i alla fall inte i första hand.

Fenomenologi och kultursociologi
i samarbete
Medan frågan om var gränserna går för vad det är
att vara konsument i stort lämnas obesvarad, ger av-
handlingen tydliga besked ifråga om vem konsu-
menten är. Svaret levererar André Jansson i en teo-
retisk exposé, som indikerar en imponerande be-
kantskap med flera betydande tanketraditioner, och
som skriver in konsumenten i det samhällsveten-
skapliga spänningsfältet mellan aktör och struktur.
Det är genom att försöka sammanföra den fenome-
nologiska traditionen – med företrädare som Alfred
Schutz (1962), Peter Berger och Thomas Luckmann
(1966) – och Pierre Bourdieus kultursociologi
(1979/1984) som avhandlingen närmar sig spän-
ningsfältet aktör/struktur och det är i detta som

studiens andra, teoretiska fråga besvaras: vilka teo-
rier och begrepp passar i en analytisk modell genom
vilken relationen mellan konsumtionspraktiker och
människors kulturella referensramar kan studeras?

Genom sammanförandet av tanketraditionerna
fenomenologi och kultursociologi blir konsumenten
en aktiv och konstruktiv meningsskapare, vars tan-
kar och handlingar dock är inskrivna i sociala och
kulturella maktgeometrier. Konsumenten är därmed
inte den nyttomaximerande, rationella och själv-
ständiga individ som dväljs i de nyliberala tanke-
kullerbyttorna. I stället betraktas konsumenten och
dennes aktiviteter vara formade av sociala struk-
turer och färgade av kulturella gemenskaper. Det är
med hjälp av begreppen livsvärld, hämtat från Al-
fred Schutz fenomenologi, och de mer kultursocio-
logiskt klingande livsstil och etos som André Jans-
son konstruerar den ram utifrån vilken han för ana-
lytiska resonemang om den reflexivt moderna kon-
sumentens konsumtion i allmänhet och om dennes
mediekonsumtion i synnerhet.

 Med livsvärld åsyftas de kunskaper och erfaren-
heter med vilka individen förstår de fenomen denne
möter i vardagslivet, den bank av erfarenheter som
hjälper till att göra fenomen begripliga. Med hjälp
av livsvärldens erfarenheter och kunskaper organi-
seras såväl fysiska som sociala och medierade feno-
men in i den väv av innebörder med vilken indivi-
den orienterar sig i sin verklighet. Begreppet livs-
stil syftar i sin tur på de praktiker och rutiner genom
vilka individen tar sig an och rör sig i tillvaron.
Därmed står livsvärlden och livsstilen i direkt rela-
tion till varandra, och livsstilen kan ses som den fil-
trerande mekanismen mellan individens livsvärld
och den verklighet som omger denne. Om det tredje
begreppet i analysramen – etos – och dess relation
till begreppen livsvärld och livsstil skriver André
Jansson:

Basically, I conceive of the ethos as an indi-
vidual or collective embodiment of normative
ideals, a kind of ethical orientation. Individuals
as well as groups coordinate their actions and
their gathering and ordering of knowledge on the
basis of such principles. If the lifeworld is a
matter of how the world is arranged, and the
lifestyle is a matter of how life is led, the ethos
is the mediating link, constituting an imaginary
(but emotionally supported) model of (1) how

life should be lived in the world as it is known,
and, conversely, (2) how the world should be
arranged in light of how life is lived. The ethos
is thus a normative structure that mediates be-
tween, on the one hand, interpretative frame-
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works, and, on the other hand, patterns and
modes of action. (s. 127-128, Janssons kursive-
ringar)

Etos är alltså en normativ värdestruktur som fung-
erar medlande mellan livsvärldens tolkande ram-
verk (de kunskaper och erfarenheter med vilka indi-
viden förstår sin omvärld) och de praktiker som hör
livsstilen till.

Så långt i etablerandet av den analytiska ramen
framträder aktörsperspektivet tydligt. Det handlar
om individers sätt att leva, deras sätt att förstå sin
omvärld och deras etiska orienteringar. Men sociala
strukturer och kulturella mönster utgör en viktig del
i sammanhanget, konstaterar André Jansson. I lik-
het med sociologiska auktoriteter som till exempel
Pierre Bourdieu (1979/1984) och Anthony Giddens
(1984) betraktar han inte författandet av de indivi-
duella livsbiografierna som ett helt självständigt ar-
bete. Författandet överlappar delvis med andras
skrivande och influeras av strukturer och mönster i
det sociala rummet; såväl livsstilen – och därmed
livsvärlden – som etoset konstitueras genom indivi-
dernas möten med sociala strukturer och kulturella
mönster. Därför uttrycker heller inte individernas
konsumtionsmönster bara individuella önskningar
och preferenser. Konsumerandet bör i stället ses
som delar av det kulturella och sociala spelet mel-
lan individer och mellan olika grupperingar i sam-
hället.

Därmed landar avhandlingen på en utgångs-
punkt för sin analys som så starkt påminner om re-
dan etablerade tanketraditioner, att den synnerligen
välformulerade sammankopplingen mellan fenome-
nologi och kultursociologi inte framstår som helt
nödvändig. Är en så omfattande teoretisk diskus-
sion essentiell för att föra analyserande resonemang
runt olika former av konsumtion i olika socio-
kulturella miljöer? Den retoriska frågan får ett ne-
gativt svar i relation till den analys som André Jans-
son företar i arbetets empiriska delar. Små tillägg
till Pierre Bourdieus sociologi hade skänkt analysen
samma klarhet och resultaten hade i mindre ut-
sträckning än vad som nu är fallet hamnat i skymun-
dan för de teoretiska utsvävningarna. För som van-
ligt är det applikationen av de teoretiska resone-
mangen som är det intressanta, vad de hjälper oss
att se, inte de aldrig så glansfulla översikterna i sig.

Strukturer är fortfarande livaktiga
Att analysen av det empiriska materialet tenderar
att hamna i bakgrunden av bokens teoretiska ut-
svävningar är att beklaga, emedan analysen – som

ger svar på bokens två empiriska frågeställningar –
pekar ut flera intressanta poänger. Utifrån de empi-
riska frågorna – 1) På vilka sätt influerar och ut-
trycker konsumtionen människors livsvärldar? 2)
Vilka fantasier och planer för konsumtion bidrar
massmedier till att skapa och hur är dessa fantasier
relaterade till vardagslivet? – gör André Janssons
avhandling många viktiga iakttagelser ifråga om
vem som konsumerar hur, varför och med vilka kon-
sekvenser i ”imagekulturen”. Med utgångspunkt
från analyser av statistiska Orvesto Konsument-
data (Sifo), data från 41 kvalitativa intervjuer och
12 fokusgruppintervjuer växer fyra huvudsakliga
poänger fram ur analysen, poänger som borde få
stort värde för den samtida medie- och kommunika-
tionsvetenskapliga diskussionen.

För det första levererar analysen en lång rad ex-
empel på hur viktigt det är att också fortsättningsvis
uppmärksamma de sociala strukturernas inflytande
på vilka konsumtionsmönster som uppstår i olika
sociokulturella miljöer. Trots de idoga ropen om
”reflexivitet” och om alla de nya möjligheter som
den mer individualiserade (”postmoderna”) tillva-
ron påstås skapa, finns beprövade skillnader ifråga
om klass, genus och ålder att tydligt känna igen.
André Janssons avhandling utgör ett viktigt argu-
ment för att också fortsättningsvis uppmärksamma
dessa.

 På delvis samma spår – de sociala strukturernas
fortsatta relevans – visar analysen, att den kultu-
rella smaken (och kanske framförallt avsmaken)
ännu ett gott stycke in i den reflexiva moderniteten
är en viktig identitetsmarkör. Vad man ser på teve,
hur man väljer att inreda sitt hem, hur man appro-
prierar staden som miljö och vart man reser på se-
mestern är alla delar av det viktiga, kulturella spe-
let mellan olika sociokulturella grupper. Vad indivi-
den i rollen som konsument väljer och väljer bort i
utbudet av möjligheter är viktiga identitetsmar-
körer, som spänner över alla kulturens domäner.

En tredje viktig poäng i den analys som André
Jansson gör, som finns att märka tack vare analys-
ens väl genomtänkta upplägg, är att spänningsfältet
mellan aktör och struktur hela tiden är påtagligt.
Även om den ”stora bilden” är att strukturerna utö-
var starkt inflytande över de konsumtionsval som
olika sociala och kulturella grupper gör, finns fort-
farande utrymme för individuella variationer, ett
faktum som genom begreppet etos blir särskilt up-
penbart. Utifrån analysen verkar det som om det
etos olika grupper av individer är bärare av inte helt
enkelt kan relateras till etablerade sociala struk-
turer och att begreppet därmed – som André Jans-
son själv påpekar – fångar en del av förklaringen
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till att social och kulturell mobilitet är möjlig. En
minst sagt viktig upptäckt, som givetvis är frukten
av ett kreativt analytiskt tankearbete. Detta sagt kan
det påpekas att det trots allt är tveksamt huruvida
begreppet etos verkligen fångar något signifikant
nytt, något som inte redan har beskrivits i andra
kultursociologiska analyser. För det är ju inte så att
ingen annan kulturteoretiker tidigare har resonerat i
termer av det finns möjligheter för subjekten att re-
flektera över sin sociokulturella position och sina
livschanser (se ex. Jönsson m.fl., 1993).

Analysen i boken Image Culture kan i stora
stycken läsas som ett bra exempel på hur man får
empiriska data att tala, hur de blir någonting större
än sig själva. Med hjälp av ett teoretiserande för-
hållningssätt i allmänhet och till data i synnerhet
blir analysen talande och till och från ganska djärv,
vilket André Jansson är värd att berömmas för.

Ibland blir det dock lite för mycket av det goda.
En del empiriska exempel blir nästan väl stereotypa
i jakten på data att illustrera de hårt teoretiserande
tankegångarna med. Till exempel då Jenny, en ung
arbetarklasskvinna i en Göteborgsförort beskrivs
vara: ”…absorberad by talk shows och TV-drama”
(s. 175), eller när Berit, en medelålders dam med li-
ten resvana påpekas anta ett ”postcard perspective”
på sina resor (s. 214-215). Till och från förlorar
analysen i trovärdighet på användningen av så ste-
reotypa exempel. Det väcker misstankar om att obe-
kväma, eller till och med motstridiga data, medve-
tet har sorterats bort. Exemplen passar för bra in i
den teoretiserande analysen.

På jakt efter den postmodernitet
som inte finns
Icke desto mindre avhandlar André Jansson, som re-
dan har en rad intressanta publikationer i artikel-
format bakom sig, av vilka merparten utgör tidiga
funderingar runt det fält som är avhandlingens, med
den här boken ett angeläget ämne. De i huvudsak
teoretiska resonemangen om konsumtionskulturens
och mediekulturens sammanvävning och analyserna
av hur det är att leva i denna ”imagekultur” måste
betraktas som fruktbara tankar att ta till sig av för
varje forskare med ett intresse för medieanvända-
rna. Nu om inte förr är det väl dags att slutgiltigt
överge det marknadsanpassade publik- och medie-
användningmätandet till förmån för problema-
tiserandet av vårt sätt att leva med och inspireras av
medierna (jfr. Ang, 1991).

André Jansson har öppnat ytterligare en dörr
som vetter mot problematiserandet av vem medie-

användaren är, vad medieanvändande innebär och
på vilket sätt detta är kopplat till andra aktiviteter i
vardagslivet. Det bör ses som en inbjudan till andra
att följa efter. Förhoppningsvis vill André Jansson
också fortsättningsvis vara en av dem som driver
detta arbete, med fler lika välformulerade och teo-
retiskt bevandrade publikationer som boken
”Image Culture: Media , Consumption and Every-
day Life in Reflexive Modernity”.

Tills dess kan vi dock hoppas att han skapat mer
effektivitet i presentationen av sina tankemödor,
både för läsarens och sin egen skull. Att lägga 70
sidor essäistiskt formulerad text på att positionera
studien i den reflexiva moderniteten är till exempel
inte särskilt angeläget, speciellt inte eftersom en så-
dan samtidsbeskrivning knappast är att betrakta
som minerad mark i dagsläget. Detsamma kan sä-
gas om det på alla sätt belästa försöket att samman-
föra fenomenologi och kultursociologi. Här ägnar
André Jansson 53 sidor åt att försöka lösa ett pro-
blem som förmodligen inte kan lösas och som dess-
utom borde vara sociologernas tankemöda, om det
ändå skall lösas.

Till sist så var det då detta med postordet, vilket
också leder till vad som kan betraktas vara analys-
ens fjärde stora poäng. Inte ens på André Janssons
välvilliga invit klarar de postmoderna teorierna om
samhället av att avge några reella avtryck i det em-
piriska materialet. Han tvingas konstatera att: ”[…]
we can see that cultural postmodernism is a quite
rare occasion when it comes to the domains of
everyday life (practice)” (s. 336).

Trots att André Jansson söker tämligen aktivt ef-
ter dem, visar sig antalet individer som lever en
postmodern tillvaro vara försvinnande få, varför det
finns ytterligare skäl att ifrågasätta de postmoderna
teoriernas vikt som samtidsbeskrivningar. Kanske
är det dags att göra med dem vad man i dag gör med
den postmodernistiska konsten: att packa undan
dem för att bara då och då låta visa upp dem igen. I
utställningssyfte.
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