Kulturella identiteter i förändring
Svenskar, massmedier och Europa inför 2000-talet
BO REIMER

Sveriges relationer till övriga Europa har debatterats flitigt och
intensivt under senare år, med Sveriges eventuella inträde i EU
som en självklar, huvudsaklig diskussionspunkt. En spännande bieffekt av EU-debatten är att den har fört in tankar om
svenskhet, nationalitet och identitet i den offentliga debatten (i
politiken, på ledar- och kultursidor, t ex) – likväl som i mer
vardagliga sammanhang (i diskussioner på arbetsplatser, på
fotbollsläktare mm). Vad är Sverige, och vad är svenskhet?
Hur ser vår nationella identitet ut? Har vi någon?
Även inom det akademiska livet har diskussioner om
svenskhet, om nationalkaraktärer och om identiteter varit aktuella under senare tid. Här har emellertid EU-debatten varit
av mer underordnad betydelse. Det är snarare så, att det akademiska intresset för svenskhet och identiteter har föregått den
utomvetenskapliga debatten. Analyser av nationella och kulturella identiteter har över huvud taget fått en renässans inom
den samhällsorienterade forskningen under det senaste decenniet. Detta gäller både för samhällsvetenskap och för humaniora, både internationellt och inom Sverige.
I Sverige har diskussionerna inom humaniora av naturliga
skäl huvudsakligen ägt rum inom etnologi. Mycket forskning
har under det senaste decenniet ägnats åt att studera ”det
svenska”. Vad är t ex ”svensk mentalitet” (Daun 1989)? Majoriteten av studierna har emellertid inte så mycket studerat vad
svenskhet ”är”, som hur svenskhet och nationalkänsla konstrueras – och rekonstrueras. Vad är det för processer som har
lett till att vi har den uppfattning vi har om Sverige som nation,
och om svenskhet, och på vilka sätt kan detta tänkas förändras
i tider av kulturmöten, medialisering, mm (Ehn m fl 1993).1
Det senaste decenniets samhällsvetenskapliga analyser av
nationalitet och svenskhet kan sägas ha varit huvudsakligen av
en komparativ karaktär. Tankegången har varit den, att det
rimligaste sättet att komma åt det typiskt svenska är att relatera svenskars värderingar och aktiviteter till andra medborgares värderingar och aktiviteter. Större systematiska studier har
därigenom genomförts i samarbete mellan forskare från ett
flertal europeiska länder, och i sådana projekt har deltagare
kommit från bland annat sociologi, statsvetenskap och medieoch kommunikationsvetenskap.2

I det ovanstående har jag betonat empiriska analyser av
svenskhet, nationalism och identitet. Men det är nödvändigt
att påpeka att forskningsområdet också utvecklas teoretiskt.
En livaktig debatt, med återverkan på de empiriska studierna,
råder kring både nations- och identitetsbegreppen. Som påpekades i anslutning till de svenska etnologiska studierna, har
nationsbegreppet problematiserats under senare tid. Konstruktioner och ”skapande av traditioner” (Hobsbawm och Ranger
1983) betonas mer än naturgivna förhållanden.3 På motsvarande sätt har identitetsbegreppet problematiserats: I stället för
att se personers identiteter som biologiskt grundade, har det
setts som mer fruktbart att tänka i termer av kulturella identiteter; identiteter som kan ta sig olika uttryck i olika sociala
situationer, och som delvis kan vara motsägelsefulla.4 Vad som
håller på att växa fram är ett forskningsfält i skärningspunkten
mellan allmän social teori, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap och cultural studies.5
Den akademiska debatten kring nation och identitet är
alltså livaktig. Den har tagit sig ett speciellt uttryck i Sverige
pga de specifika förhållanden som råder just här, men den är
på inget sätt unik för Sverige. För att förstå det mer allmänna
akademiska intresset – inom ett flertal discipliner – är det nödvändigt att tala i termer av modernitet (eller t o m sen- eller
postmodernitet) och globaliseringsprocesser.6
Vilka faktorer är inblandade i dessa processer? Tre faktorer
synes särskilt viktiga. För det första har en ökad migration en
stor betydelse. Västerländska samhällen är inte lika homogena
som de en gång var. Sverige är på ett helt annat sätt än tidigare
ett multikulturellt samhälle (Ehn m fl 1990).
För det andra ökar resandet. Det är inte bara på hemmaplan som kulturmöten äger rum. Det blir allt mer självklart för
varje ny generation västerlänningar att resa utomlands, och att
stanna utomlands under allt längre perioder (Wulff 1994).
För det tredje spelar massmedierna en allt större roll för
människors kulturella identiteter. Världen har på många sätt
”krympt” under senare decennier. Händelser som äger rum
långt bort får allt större återverkningar på ens vardag, och nationer blir allt mer sammanflätade med varandra. En allt större
del av vår verklighet baseras med nödvändighet på den bild av
verkligheten som förmedlas av medierna (Meyrowitz 1985;
Reimer 1995).
Det är mot ovanstående bakgrund som det nystartade forskningsprojektet Kulturella identiteter i förändring. Svenskar,
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massmedier och Europa inför 2000-talet ska ses. Vi har i Sverige en pågående debatt om svenskhet. Vi har precis blivit
medlemmar i EU. Hur väljer vi att orientera oss i denna situation? Vad betyder Europa för oss? I vilken utsträckning, i vilka
sammanhang, och på vilka sätt är våra kulturella identiteter
just europeiska identiteter?7
Tyngdpunkten i projektet kommer att ligga på att studera
den roll massmedierna spelar i att skapa kulturella identiteter.
Vad innebär det för våra kulturella identiteter att vi (eller åtminstone en stor andel av det svenska folket) numera har tillgång till ett stort antal utländska TV-kanaler? Vilken roll spelar utländska långfilmer och tidskrifter för den bild vi skaffar
oss av andra europeiska länder? Medieanvändningen äger
emellertid inte rum i ett vakuum, utan medieimpulserna måste
även relateras till personliga och socio-kulturella erfarenheter.
Hur ser de sociala sammanhang ut inom vilka medieanvändningen äger rum, och på vilka sätt samspelar den med andra
aktiviteter?

människas nationella identitet, men inte i andra. Det som utmärker en människas kulturella identitet är att den är meningsskapande; det är den som framträder i interaktion med andra
människor, och som skapar samhörighet – likväl som motsättningar.8

Massmedier och kulturell identitet
I den offentliga debatten om kulturell identitet framkommer
ofta en oro över vad som kan komma att hända med denna i tider av förändring. Vid dessa tillfällen står ofta massmedierna i
fokus. Det är genom massmediernas inflytande som den kulturella – här liktydigt med den nationella – identiteten kan gå
förlorad, och det krävs ett skydd mot vad som oftast ses som en
anglo-amerikansk kulturimperialism.9
Massmedierna tillmäts med andra ord en stor betydelse,
och de ses ofta som ett hot. ”Moraliska paniker” uppstår lätt
kring nya medier, och kring ett nytt medieutbud.10 Det är emellertid viktigt att påpeka att tron på enkla, likartade medieeffekter på stora delar av befolkningen för länge sedan har
lämnats därhän av massmedieforskningen. Detta betyder inte
att massmedierna inte spelar någon roll för människors värderingar och beteende, men det betyder att denna roll är extremt
beroende av det sociala/kulturella sammanhang som varje individ tillhör, och de egenskaper som han eller hon äger
(McLeod m fl 1991). Det senaste decenniets studier av människors medieanvändning visar att människor tolkar samma
medieutbud på olikartade sätt. Så kallade mediereceptionsstudier har visat att människors personliga egenskaper och intressen i stor utsträckning styr tolkningarna, och mer etnografiska angreppssätt har pekat på nödvändigheten av att relatera
medieanvändningen även till andra vardagliga aktiviteter. Internationella jämförelser har vidare pekat på den vikt som
olika kulturella referensramar har för de tolkningar människor
gör av t ex amerikanska tvåloperor.11
Vilken betydelse har då massmedierna för den kulturella
identiteten? I och med att medierna är en så självklar del av
vardagslivet, sätter de naturligtvis sin prägel på hur vi uppfattar vår omvärld, om än ej enligt simplistiska modeller. Orvar
Löfgren (1991) har hävdat att press, radio och TV spelade en
stor roll i ”att göra Sverige svenskt”. De har deltagit i skapandet av en ”imaginär gemenskap”; en gemenskap skapad mellan människor som aldrig någonsin har träffat, eller kommer
att, träffa varandra (Anderson 1991).
Försvenskningen av Sverige med hjälp av massmedier ägde
rum inom ramen för en massmediemiljö som såg annorlunda
ut än den gör idag. Vi ingår numer i en miljö i vilken transnationella medier spelar en allt större roll. Det intressanta är
nu om massmedierna på motsvarande sätt kan medverka till
att skapa en ännu större imaginär gemenskap, en gemenskap
som tränger över nationsgränserna, eller om vi istället kommer
att uppleva en situation av ökad fragmentarisering. För projektet Kulturella identiteter i förändring kommer denna fråga att
ställas med fokus riktat mot Europa, inte för att finna ett antingen/eller-svar, men för att kunna belysa huruvida svenskar,
eller delar av svenska folket, känner sig delaktiga i en europeisk gemenskap.

Kulturella identiteter
Som redan påpekats, har identitetsbegreppet problematiserats
under senare tid. Stuart Hall (1992) har gjort en distinktion
mellan tre olika identitetsuppfattningar. Enligt den första uppfattningen, som går tillbaka till Upplysningstiden, har varje individ en fast och i princip oföränderlig identitet som följer med
en hela livet. Den andra uppfattningen ser han som en i grunden sociologisk uppfattning. Människors identiteter skapas i
interaktion med det omgivande samhället. Denna uppfattning
skiljer sig från den första såtillvida att människors identiteter
inte är givna en gång för alla, men vad de har gemensamt är
synen på identiteten som varande homogen och, i normalfallet
även, harmonisk. Mot dessa båda uppfattningar ställer Hall en
postmodern uppfattning, enligt vilken individen inte har någon
fast eller essentiell identitet. En människas identitet är flytande
och motsägelsefull, den tar sig olika uttryck vid olika tillfällen,
och det finns inget ”jag” innerst inne. I stället ”består” identiteten av ett antal olika delidentiteter som är mer eller mindre
viktiga vid olika tillfällen. Vi är aldrig enbart män eller kvinnor, vi är också ensamstående eller gifta, unga eller gamla, etc,
och frågan om vilken del av ens identitet som är viktigast vid
ett specifikt tillfälle beror på situationen som sådan.
Synsättet på individen som komplex och motsägelsefull är
inte nytt för 1990-talet. Mycket av tankarna finns redan hos
t ex William James för hundra år sedan. Det är emellertid först
på senare tid som synsättet har blivit mer allmänt accepterat
(Stryker 1980). Här har även moderniseringsprocessen haft en
viss betydelse. I ett statiskt samhälle, med få kontakter och impulser, är det rimligt att tänka sig mer fasta, oföränderliga
identiteter, men ju snabbare samhället förändras, desto rimligare är det att tänka sig mindre stabila, mer föränderliga identiteter.
Projektet utgår från begreppet kulturella identiteter. Med
kulturell identitet vill jag betona det faktum att ens identitet är
sammansatt och föränderlig – om än inte nödvändigtvis postmodern. Den kulturella identiteten sätts samman av en mängd
olika delar. Den kan i vissa sammanhang sammanfalla med en
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Analysplan: Mikro och makro
Jag har i ovanstående stycken diskuterat begreppet kulturell
identitet, och jag har diskuterat massmedieanvändning. Jag
har hävdat att en individs kulturella identitet skapas i interaktion med andra individer. Det är därför nödvändigt att studera
de miljöer som individen befinner sig i, att studera vilka andra
individer som är närvarande i miljöerna, och att studera vad
man gör i dessa miljöer – detta genom längre intervjuer i naturliga miljöer. Detta kan man kalla för ett mikroperspektiv på
kulturella identiteter.
Ett sådant mikroperspektiv är emellertid inte tillräckligt för
att projektets frågeställningar ska kunna besvaras fullt ut.
Människor hamnar inte slumpmässigt i olika sociala miljöer.
Det svenska samhället är strukturerat utifrån bland annat faktorer som klasstillhörighet och kön, och det innebär att mikroperspektivet måste kombineras med ett makroperspektiv; ett
perspektiv som dels kan belysa sannolikheterna för att olika
människor hamnar i olika miljöer, dels kan ge en viss uppfattning om hur typiska dessa miljöer är.
De faktorer som kommer att studeras ur båda perspektiv är
dels positionella faktorer som klasstillhörighet, ålder och kön,
dels strukturella faktorer som boendeort, samt mer individuella faktorer som värderingar. Med tanke på att projektet är
orienterat mot Europa, kommer som tidigare nämnts fokus att
ligga på den roll som indirekta erfarenheter av Europa (medieanvändning) har i relation till direkta erfarenheter (besök i olika länder).
En skillnad mellan de anlagda perspektiven är att makroperspektivet kommer att kunna ge kunskaper om den betydelse
som t ex utbildning har för en individs kulturella identitet, medan mikroperspektivet kan ge kunskaper om den roll som

dessa abstrakta egenskaper faktiskt spelar i väldigt konkreta,
vardagliga miljöer. Det är vidare så, att ur makroperspektivet
kommer av nödvändighet analysenheten att vara enskilda individer, medan det ur ett mikroperspektiv blir möjligt att växla
mellan individ och hushåll som analysenhet (jfr Reimer, kommande).
Ett kombinerat mikro/makroperspektiv, så som jag har linjerat upp det här, förutsätter en tudelad metodologisk ansats.
Det rimligaste tillvägagångssättet för analyser av makronivån
är större kvantitativa studier av människors attityder och beteenden, medan mikronivån bäst belyses genom längre, kvalitativa intervjuer.
De makro-orienterade studierna kommer att genomföras
genom medverkan i de så kallade Samhälle Opinion Massmedia-undersökningarna vid Göteborgs universitet; årliga undersökningar av svenska folkets opinioner och fritidsvanor
(Holmberg och Weibull 1996). Tanken är att i undersökningarna ha med ett antal frågor som kan tänkas fånga upp människors kulturella identiteter, med fokus på Europa. Exakta frågor finns inte färdigformulerade på detta stadium, men meningen är att bygga på frågor som har använts i de större europeiska komparativa studierna, detta för att möjliggöra vissa
jämförelser bakåt i tiden.12 De mikro-orienterade studierna
kommer att bestå av längre intervjuer i hemmiljö hos ett mindre antal personer bosatta dels i en större stad, dels i en mindre
ort. Tanken är att genomföra intervjuer med människor med
skiftande socio-kulturella erfarenheter, och tillhörandes olika
typer av hushåll. Med ca 18 månaders mellanrum kommer två
intervjuer att genomföras med varje hushåll som kommer att
ingå i studien. Såtillvida skapas vissa möjligheter att se på förändringar i attityder och orienteringar under denna för svenska
folket nya samhällsfas.

Noter
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Harvey (1989) och Giddens (1990,1991) har varit särskilt inflytelserika, men se även Soja 1989; Beck 1992; Gregory 1994;
Massey 1994.
6. Se Hall och Gieben 1992; Tester 1993; Beck m fl 1994; Lyon
1994; Friedman 1994: Reimer 1994: kap 2: Featherstone m fl
1995: Gibbins och Reimer 1995.
7. Projektet finansieras av HSFR och beräknas pågå 1996-1998.
8. En genomgång av Social Sciences Citation Index visar att begreppet kulturell identitet har blivit allt vanligare i vetenskapliga
tidskrifter. Åren 1985-90 användes begreppet i 34 artiklar, under åren 1991-95 fördubblades antalet. Men det är inte enbart
förändringen i antalet publicerade artiklar som är intressant.
Under 1985-90 användes begreppet nästan uteslutande för studier av kulturer i Afrika, Asien och Oceanien, med inriktning
mot etniska minoriteter och kulturkrockar. Under den första
halvan av 1990-talet har begreppet i allt större utsträckning börjat användas även för studier av västerländska samhällen.
9. För en diskussion av olika synsätt på kulturimperialism och internationell kommunikation, se Sreberny-Mohammadi 1991; jfr
Hoffmann-Riem 1987; Schlesinger 1991.
10. Se Cohen 1972/1987; Drotner 1992; Boëthius 1993.

Se också Daun och Ehn 1988; Arnstberg 1989; Frykman och
Löfgren 1991; Daun 1992; Gidlund och Sörlin 1993. Den nystartade tidskriften Kulturella perspektiv har under sina första år
innehållit ett flertal artiklar med inriktning mot nationella och
kulturella identiteter.
En sammanfattande analys av de komparativa studierna har genomförts inom ramen för det av European Science Foundation finansierade forskningsprogrammet Beliefs in Government, där
fem svenska forskare med hemhörighet i statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap har ingått tillsammans med
ett 40-tal västeuropeiska forskare (Kaase och Newton 1995). För
svenska analyser med direkt västeuropeiskt, komparativt perspektiv, se Pettersson 1988, 1992. För motsvarande analyser i
andra länder, se Abrams m fl 1985; Gundelach och Riis 1992.
För en tidigare europeisk översikt, se Harding m fl 1986.
Se också Schlesinger 1987; Hobsbawm 1990; Smith 1993; Wilterdrink 1993; Keane 1994; Schudson 1994.
Se t ex Burkitt 1991; Fornäs m fl 1991; Hall 1992; Keith och Pile
1993.
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