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Debatt

Svar från författaren till artikeln ’Medierad kosmopolitism. En empirisk inblick’,  
Nordicom-Information 3/2011, på inlägg från Carina Guyard & Anne Kaun: ’Den gamla  

kosmopolitismen i nya kläder. Ett svar till Johan Lindell’, Nordicom-Information 4/2011.

Medier och Kosmopolitism. Varthän?

Johan Lindell 

Till att börja med vill jag tacka författarna Guyard & Kaun för deras intresse för – och 
respons på min artikel. Kosmopolitismens återintåg i de akademiska diskurserna karak-
täriseras av oenighet. Det är därför viktigt att föra debatt, inte bara en definitionsmässig 
sådan, utan också rörande vilken roll medier och kommunikation kan tänkas ha för 
olika kosmopolitiska yttringar i det senmoderna samhället. Min studie var ett försök att 
empiriskt bidra till detta fält inom vilket det, inte alls orättvist, sägs råda ’konceptuell 
oordning’ (Phillips & Smith 2008: 349) och där ingen enig definition av begreppet 
”kosmopolitism” existerar (Roudometof 2005: 116). Kort sagt landade mitt bidrag i 
ett fält som står på randen till ”incoherent chaos” (Holton 2009: 29). Ändå vill jag, i 
linje med t ex Skrbis, Kendall & Woodward (2004) och Holton (2009) ta avstånd från 
påståenden framförda av Pollock et al (2000) – att en definition och empirisk undersök-
ning av ’det kosmopolitiska’ är ”an uncosmopolitan thing to do” (2000: 577) och betona 
vikten av att ta en empiriskt informerad väg och på så sätt bena ut begreppets innebörd 
och samtidigt kunna berätta något om vårt samhälles karaktär. Till detta vägval hör en 
förväntning om att resan inte alltid är bekväm, och att flertalet hinder kan väntas längs 
med vägen – några av vilka betonas av Guyard & Kaun. I följande text vill jag därför, 
genom att besvara den framförda kritiken passa på att belysa vad jag ser som några 
fruktbara positioneringar i förhållande till relationen mellan mediekonsumtion och en 
kosmopolitism som återfinns i människors attityder och praktiker.

Sammanfattningsvis finns hos Guyard & Kaun ett missnöje med min artikel för att 
den (1) ”förutsätter att kosmopolitism är en följd av viss mediekonsumtion” (Guyard & 
Kaun 2011: 89), (2) använder ”en enkelspårig definition av begreppet kosmopolitism” 
(ibid: 90), (3) förbiser en ”banal kosmopolitism” (ibid) samt (4) ”för lättvindigt repro-
ducerar en elitistisk syn på kosmopolitismen” (ibid: 91). I vad som följer besvarar jag 
dessa påståenden.

För det första vill jag reda ut vad som verkar vara ett initialt missförstånd som är av 
central betydelse för läsningen av min artikel. Guyard & Kaun påstår att jag ”förutsätter 
att kosmopolitism är en följd av viss mediekonsumtion” (Guyard & Kaun 2011: 89) när 
det istället är precis denna effektsklingande retorik jag låter genomgå en regressionsana-
lys, dvs. empirisk testning. Här vill jag passa på att betona att jag i min artikel gör en 
poäng av att en potentiell kritik mot hur studien förstår och behandlar mediekonsumtion 
egentligen är en kritik mot ”den inneboende logiken i begreppet studien ämnat reda ut” 
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(Lindell 2011: 12). Hela problemet som ligger till grund för min analys materialiseras 
när exempelvis Hannerz (1990) talar om hur ” “the implosive power of the media may 
now make just everybody a little more cosmopolitan” (1990: 249), när Hebdige (1990) 
argumenterar för en “mundane cosmopolitanism” som uppstår då avlägsna kulturer “/…/ 
visit us as images and information on tv.” (Hebdige 1990: 20) och när Rantanen (2005: 
kapitel 6) talar om en “mediated cosmopolitanism”. Guyard & Kaun misstar alltså min 
problemställning – som föreligger i den retorik som brukas kring mediernas roll i den 
process Beck (2002; 2006) kallar för kosmopolitisering – för ett bakomliggande a priori. 
En första positionering i förhållande till vad jag ser som en fruktbar ingång i relationen 
mellan medier, kommunikation och kosmopolitism betonar därför vikten av att frångå 
sådana bakomliggande antaganden. Även om exempelvis Chouliaraki (2006; 2008) och 
Joye (2010) bidrar med viktiga analyser av de semiotisk-diskursiva förutsättningarna 
som bäst kultiverar en kosmopolitisk moralitet, och även om exempelvis Höijer (2004) 
samt Kyriakidou (2008) bidrar med viktiga studier om publikens sätt att hantera avlägsna 
konflikter och katastrofer saknas viktiga medie- och kommunikationsvetenskapliga 
ingångar i en kosmopolitism som inte reduceras till en ”elektronisk empati”, för att 
använda Hannerz (1996: 121) begrepp. Vidare bör publiken som i Chouliarakis (2006; 
2008) fall, inte reduceras till en slags idealtyps-mottagare av en viss kategori av medierat 
innehåll. I ett försök att nyansera landskapet av empiriska studier av relationen mellan 
mediekonsumtion och kosmopolitiska attityder var alltså en viktig aspekt i min artikel 
dels att jobba från en breddad definition av kosmopolitiska attityder, dels att vända mig 
till den del av den ”empiriska verkligheten” där en potentiell ”medierad kosmopolitism” 
slutligen manifesteras och spelar viktigast roll, nämligen i publiken.

För det andra, mitt försök att hitta denna ”breddade definition” av kosmopolitiska 
attityder är för Guyard & Kaun ”enkelspårigt” (2011: 90). Mot bakgrund av den ovan 
nämnda ’konceptuella oordningen’ och avsaknaden av en enhetlig definition av kos-
mopolitiska attityder antogs en explorativ ansats i arbetet med att söka lokalisera en 
dimension i datamaterialet som skulle kunna fånga in kosmopolitismens multidimensio-
nella karaktär. Här hittade en PCA (Principal Component Analysis) en dimension (som 
alltså förklarar samma fenomen), och en skala kunde följaktligen skapas av följande 
variabler: ”invandring gör Sverige till en bättre plats”, ”utvidgning av den europeiska 
unionen” och ”invandring berikar den svenska kulturen”. Motiveringen, samt de interna 
begränsningarna i denna skala har redan behandlats (Lindell 2011: 7-9) men jag vill 
passa på att stanna ett slag vid kritiken mot det faktum att kosmopolitism här delvis 
förstås som en kulturell orientering. Föreställningen om att ”den andres” kultur berikar 
den lokala kulturen är en central del i den kosmopolitiska orienteringen inspireras av 
Hannerz berömda artikel Cosmopolitans and Locals in World Culture (1990) och detta 
är enligt Guyard & Kaun ”det största problemet med studien” (2011: 90). Hannerz 
(1990) har vid flera tillfällen blivit kritiserad för att uteslutande beskriva kosmopoliten 
som en man (se t ex Tomlinson 1999: 187). Att implicit förneka kvinnans möjlighet att 
utveckla kosmopolitiska orienteringar är förstås förargligt, men detta tycks inte vara det 
som stör Guyard & Kaun. Istället blir deras attack mot Hannerz en förbryllande exposé 
i modernitetens genusrelationer, och kopplingen till hur det är elitistiskt och föraktfullt 
mot kvinnor att inkludera den interkulturella nyfikenheten i en operationalisering av 
begreppet kosmopolitism är för mig fortfarande inbäddad i tät dimma. Faktum är att 
om endast en gemensam nämnare i definitionskriget om den samtida kosmopolitismen 
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existerar, så kan det mycket väl vara just att kosmopoliten förväntas uppvisa en ”wil-
lingness to become involved with the Other” (Hannerz 1990: 240; jfr Holton 2009): 
”Most contemporary commentators concur that cosmopolitanism – as a subjective 
outlook, attitude or practice – is associated with a conscious openness to the world 
and to cultural differences” (Skrbis et al 2004: 117). Visst kan rådande konsensus och 
dominanta paradigm vara elitistiska och reproducera existerande maktordningar men i 
detta fall tycks en sådan koppling väl långsökt. Följandes Holton (2009) bör en andra 
positionering därför innebära skapandet av en ”working definition” (2009: 117) av 
kosmopoliten som anammar den grundläggande föreställningen om att han eller hon 
innehar en ”inter-cultural openness on a transnational stage” (ibid).

För det tredje vidhåller Guyard & Kaun att en banal, och erfarenhetsorienterad kom-
petens som central del i kosmopolitismen förbises i min artikel (2011: 90). Följandes 
Billigs föreställning om en ”banal nationalism” (Billig 1995) förstår Guyard & Kaun 
den kosmopolitiska motsvarigheten som närvarande i ”vardagliga rutiner som skapar 
samhörighet” samt att kosmopolitiska orienteringar mycket väl kan uppstå i ”ofrivil-
liga” sammanhang, exempelvis bland flyktingar som ständigt konfronteras med det 
”nya” (Guyard & Kaun 2011: 90). Två saker är viktiga att betona här. För det första vill 
jag, i linje med Szerszynski & Urry (2002; 2006) påstå att den undersökta ”medierade 
kosmopolitismen” de facto är en form av banal kosmopolitism i det avseende att den 
påstås uppstå i ”vardagliga rutiner”, i konsumtionen av symboliskt, medierat innehåll, 
ofta i hemmets rutin-betingade miljö (jfr Hannerz 1990; Hebdige 1990; Rantanen 2005). 
En mer korrekt utvärdering skulle dock kunna vara att min studie intresserade sig för 
till vilken grad den politisk-kulturella kosmopolitismen kan vara en banal företeelse, 
dvs. uppstå i mediekonsumtionen. För det andra vill jag inte förneka, och gör det heller 
inte i artikeln, möjligheten att kosmopolitiska orienteringar kan uppstå i ”ofrivilliga” 
sammanhang. Tvärtom vill jag mot bakgrund av de mycket ambivalenta effekterna av 
nyhetskonsumtion i sammanhanget- och den tillhörande problematiseringen av begrep-
pet ”mediated cosmopolitanism” (Lindell 2011: 12) förespråka mer empiriska studier 
av situationer där fenomenets komplexitet belyses. Med en tredje positionering vill jag 
därför betona ett teoretiskt skifte mot en ”medialiserad kosmopolitism”2 (Lindell 2011: 
13) som frångår effekts-retoriken som ändå inte påvisat någon empirisk validitet och 
istället rikta analyser mot den ”komplexa samexistensen” mellan kosmopolitiseringen 
och medialiseringen (ibid; se även Lindell 2012).

För det fjärde och slutligen menar Guyard och Kaun att studien ”för lättvindigt re-
producerar en elitistisk syn på kosmopolitismen” (2011: 91). Här bör läsare kort erinra 
sig om studiens operationalisering och dess eventuella inneboende problem för att själva 
kunna skaffa sig en bild (se Lindell 2011: 7-9 för metoddiskussion). Personligen vidhål-
ler jag att dimensionen som PCA:n hittade i datamaterialet fångade in en viss typ av 
kosmopolitisk orientering, och inte ”självgodhet och hyckleri” som författarna Guyard 
& Kaun menar (2011: 91). På den premissen visar resultaten att kosmopolitismen till 
viss utsträckning är homolog med rummet av sociala positioner – och att vi följaktli-
gen, med empiriska belägg, kan dra slutsatsen att kosmopolitiska attityder återfinns i 
”symbios med olika former av kapital snarare än i direkt relation till medieeffekter” 
(Lindell 2011: 13). Detta betyder alltså att den typen av kosmopolitiska attityder som 
min studie undersökt gynnas av en priviligierad position i rummet av de sociala positio-
ner – i linje med tidigare studier (se t ex Weenink 2008; Phillips & Smith 2008; Pichler 
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2009) framträder framförallt det kulturella kapitalet (här utbildningskapital) som en 
betydande faktor. Frågan vi nu kommer tillbaka till berör huruvida ett sådant resultat ”re-
producerar en elitistisk syn på kosmopolitismen”. I sin essä Den Ifrågasatte Sociologen 
varnar Pierre Bourdieu att läsare förstår sociologi utifrån sitt habitus – när sociologen 
beskriver samhällets stratifiering, när denne beskriver arbetarklassen blir han eller hon 
”misstänkt för att vilja stänga in den i vad den är som i ett öde, eller för att vilja trycka 
ner den” (Bourdieu 1997: 55, Kursiv i original). En fjärde positionering vill följaktligen 
betona nödvändigheten att förstå mediekonsumtion i sin sociala kontext (jfr Thompson 
1995/2001) och den tillhörande och för mig självklara premissen att samhällets struktur 
måste få beskrivas utan att beskrivaren anklagas för att ha en politisk agenda.

Två vägar finns att ta här, antingen förkastar man validiteten i studien och menar 
att den ”reproducerar en elitistisk syn på kosmopolitismen”, eller så vidhåller man att 
studien fångar in en aspekt av kosmopolitiska attityder, och inser att det är den socio-
materiella världen som reproducerar kosmopolitismens strukturella villkor, och inte 
sociologen (läs: medie- och kommunikationsvetaren). Min uppfattning hör till det senare, 
det är samtidigt min övertygelse att detta forum är mycket lämpligt för denna typ av 
diskussion, och fler bidrag välkomnas varmt.

Noter
 1. Här finns skäl att förtydliga vad som avses när Guyard & Kaun i titeln menar att min studie represente-

rar ”den gamla kosmopolitismen i nya kläder” (Guyard & Kaun 2011: 89). För Guyard & Kaun består 
”den gamla kosmopolitismen” varken i Cynikernas besynnerliga motstånd mot enskilda socio-kulturella 
konventioner och förespråkandet av ett liv i harmoni med ”naturens lagar” (se t ex Sayre 1938) eller i 
Stoikernas idealiserande kring en universell moralitet grundad i antagandet om alla människors förmåga 
till förnuft (se t ex Nussbaum 1997). Inte heller avses här Kants teleologiska texter om världspoliti-
kens- och ”den eviga fredens” framväxt (se Kant 1784/2010; 1795/2009). Istället är det Hannerz (1990) 
senmoderna revitalisering av kosmopolitismen som en orientering i en global värld som avses när jag 
min studie faller för att reproducera ”den gamla kosmopolitismen”.

 2. ”Medialisering” avser den pågående meta-process genom vilken medieteknologier och medieinstitutioner 
alltjämt spelar avgörande roller i samhället och för individen (se t ex Lundby 2009). 
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