Digitala distinktioner
Klass och kontinuitet i unga mäns
vardagliga mediepraktiker
Martin Danielsson

Doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap

Dissertation Series No. 27

Jönköping 2014

© Martin Danielsson, 2014
School of Education and Communication
Jönköping University
Box 1026, 551 11 Jönköping, Sweden
www.hlk.hj.se
Titel: Digitala distinktioner. Klass och kontinuitet i unga mäns
vardagliga mediepraktiker
Dissertation No. 27
Tryck: TMG Tabergs tryckeri, Taberg

ISBN 978-91-628-9118-3

ABSTRACT
Martin Danielsson, 2014
Title:
Keywords:
ISBN:

Digital distinctions: class and continuity in young men’s
everyday media practices
Social class, youth culture, young men, media practices,
digital media, everyday life, audience, Bourdieu, habitus, cultural capital, taste, lifestyle
978-91-628-9118-3

This dissertation explores how social class matters in young men’s
everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the
existing knowledge about how young people incorporate digital media
in their everyday lives by focusing on the structural premises of this
process. It also presents an empirically grounded critique of popular
ideas about young people as a “digital generation”, about the
internet as a socially transformative force, and about class as an
increasingly redundant category.
The empirical material consists of qualitative interviews with 34
young men (16-19 years) from different class backgrounds, upper secondary schools and study programmes. Drawing on the conceptual
tools of Pierre Bourdieu, three classes are constructed: the “cultural capital rich”, the “upwardly mobile”, and the “cultural capital poor”.
The analysis shows that class, through the workings of habitus, structures the young men’s relationship to school and future aspirations. This
also engenders class-distinctive ways of conceiving leisure and digital
media use. Through their class habitus and taste, the young men tend to
orient themselves and navigate in different ways in what they perceive as
a space of digital goods and practices, endowed with different symbolic
value in school and society. The “cultural capital rich” are drawn towards practices capable of yielding symbolic profit in the field of education and beyond, whereas the other classes gravitate towards the “illegitimate” digital culture but deal with this different ways.
These findings indicate that there are social and cultural continuities
at play within recent technological changes. They also expose the structural differences hidden by sweeping statements about young people
as a “digital generation”. Finally, they show that class, contrary to
popular beliefs about “the death of class”, still represents a pertinent
analytical category.
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FÖRORD
”I’ve aged twenty years in five” – så har den nyligen framlidne countrysångaren George Jones skildrat intrycken av sitt mångåriga alkoholmissbruk i en låt med samma namn. Bortsett från att det har tagit sex år att
göra klart den här avhandlingen är det faktiskt också en träffande beskrivning av min erfarenhet av detta arbete. ”I’ve aged twenty years in
six”, med andra ord. Det är så det känns idag.
I förord som detta liknas ofta avhandlingsarbetet vid en resa, inte
sällan längs en väg som har varit ”lång och krokig”, ”fylld av berg och
dalar” eller dylikt. Min upplevelse låter sig fångas bättre med hjälp av
metaforer från ett annat område. ”Livet är en strid”, brukade morsan
säga när jag var yngre. Detta uttryck har nästan blivit till ett slags ledmotiv för avhandlingsprojektet. Det låter kanske dystert, men faktum är att
det har gett ork och vilja i det sex år långa kriget med mig själv som det
här med att skriva en avhandling har inneburit.
Visst har detta arbete varit lustfyllt, meningsfullt och stimulerande på
ett sätt som är långtifrån alla förunnat, men det har också rymt inslag av
självtvivel och skrivblockeringar, samt ett närapå kroniskt dåligt samvete
över att jobba antingen för lite eller för mycket.
Nog är jag trött idag, men jag ska inte fortsätta klagosången. Jag har
sällan ångrat att jag började doktorera. Därför är jag också tacksam för
det samarbetsavtal mellan Högskolan i Jönköping och Högskolan i
Halmstad som gjorde detta möjligt. I kriget med mig själv har jag dessutom haft ett enormt stöd – vetenskapligt, moraliskt, mänskligt – från
såväl kollegor som vänner och familj.
Tack först och främst till min huvudhandlare Ingegerd Rydin och till
Ebba Sundin som har varit biträdande handledare. Klippor! Ni måste ha
varit evinnerligt trötta på alla mina ”fortsättning följer” – och utan er
hade jag nog fortsatt än idag.
Tack också till nuvarande och före detta arbetskamrater vid Högskolan i Halmstad som vid olika tillfällen har tagit sig tid att läsa och kommentera delar av manuset eller på andra sätt visat intresse för projektet,
stöttat och kommit med uppmuntrande ord: Malin Hallén, Veronica
Stoehrel, Lena Ewertsson, Lennart Hast, Anders Urbas, Frida Stranne,
Oskar Svärd, Niklas Westberg, Anna Isaksson, Martin Berg, Vaike Fors,
Lars-Olof Hilding, Thomas Knoll, Ulrika Sjöberg och Niklas Håkansson. Alla ni andra kollegor som har visat förståelse och bidragit till att
skapa det utrymme som krävts för att skriva färdigt: Tack!
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Tack vidare till Fredrik Miegel och Stina Bengtsson för värdefulla
insatser som opponenter på halvtids- respektive slutseminariet vid Högskolan i Jönköping. Även Tobias Olsson, Anders Svensson och LarsÅke Engblom ska ha ett tack för sina kommentarer i samband med
dessa seminarier. Jag vill också tacka alla de seniora forskare och doktorandkollegor som jag har haft glädjen att träffa och diskutera avhandlingsprojektet med på diverse forskarutbildningskurser och konferenser
runtom i Sverige och utomlands.
Vissa personer har spelat en avgörande roll för min väg in i forskningen. Som lärare under min grundutbildning vid Växjö universitet var
Tobias Olsson den förste som fick mig att känna att jag nog ändå dög i
den akademiska världen. Det var även han som lockade mig tillbaka till
denna värld vid en tidpunkt när jag var på väg bort från den. Istället för
arbetssökande och enstaka frilansuppdrag i Stockholm blev jag involverad i diverse forskningsprojekt vid Växjö universitet. Tack Tobias!
I dessa projekt ingick också Dino Viscovi, min uppsatshandledare en
gång i tiden. Tack Dino för att man alltid gick från kafferasten med nya
kunskaper, skrönor och ett leende på läpparna. Tack också till Ernesto
Abalo, min ständige parhäst genom studietiden och forskningsprojekten
i Växjö. Jag saknar våra samtal om vetenskapen, politiken och musiken.
Om det inte vore för alla er hade det sannolikt aldrig blivit någon
avhandling. Helt säkert är att den inte hade blivit av om det inte vore för
alla de pojkar som lät sig intervjuas om sina digitala medievanor m.m.
Tack ska ni ha! Tack också till de gymnasieskolor, rektorer och lärare
som gjorde dessa intervjuer möjliga.
Tack Andreas och Mackan för nödvändig distraktion. ”Det blev
nachos för mig…” har en gång i veckan gett värme och andrum. Då
spelar vårt eviga harvande runt 22 poäng mindre roll. Men snart är det
vår tur! Tack morsan och farsan för att ni alltid finns där och förmodligen utan att veta om det ger välbehövliga perspektiv. Jag ska bli bättre på
att höra av mig. Syster och bror: keep on keepin’ on!
Sist men inte minst, tack Sofie för att du har stått ut med mig de senaste sex åren. Det har förstås inte varit lätt alla gånger att leva tillsammans med någon som ideligen är frånvarande närvarande. Jag ska försöka lära mig att sluta jobba när jag lämnar tangentbordet och slår igen
böckerna framöver, det lovar jag! Avhandlingen tillägnas dig och vår
älskade August.
Martin Danielsson
Tynnered den 8 augusti 2014
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DEL I

10

“The working class does not become bourgeois
by owning the new products, any more than the
bourgeois ceases to be bourgeois as the objects he
owns change in kind.”
Raymond Williams (1958)

KAPITEL 1

INLEDNING
Vi lever i en tid av snabb teknisk förändring. Utvecklingen, spridningen
och populariseringen av hemdatorer och internet har alltsedan millennieskiftet kommit att göra allt tydligare avtryck på samhälls- och vardagslivet, såväl i Sverige som i många andra länder. För allt fler svenskar utgör
digitala medier en självklar del av arbetslivet, skolgången och fritiden.
Idag har över 90 procent av svenskarna tillgång till minst en persondator
i hemmet. Andelen med internettillgång i hemmet är nästan lika stor och
dessutom breder tillgången till smarttelefoner och läsplattor ut sig. 1 Internetanvändningen är utbredd, framför allt bland ungdomar och unga
vuxna. I åldersgruppen 15-24 år använder nästintill alla (94 procent) internet en vanlig dag, vilket gör det till en mer utbredd sysselsättning än
att titta på teve på daglig basis. Dessutom ägnar gruppen i genomsnitt
hela tre timmar per dag åt internet. 2
Mot bakgrund av de möjligheter som internet erbjuder, bland annat i
termer av informationstillgång, interpersonell kommunikation och offentligt deltagande i olika frågor, ligger det nära till hands att ta dess
ökade utbredning och användning för en utveckling mot stärkt demo-
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krati och ökad jämlikhet. Undantaget de svenska pensionärerna, vars
internettillgång och användning fortfarande är relativt begränsad, 3 har ju
nästan alla medborgare numera de tekniska förutsättningarna som krävs
för att dra nytta av den obegränsade informationsreserv som internet
utgör samt för att göra sin röst hörd på en potentiellt global skala. 4 En
vanlig uppfattning är dessutom att vi bara har sett början på denna utveckling och att nätets tillskott till demokratin kommer att bli alltmer
påtagligt i takt med att de så kallade ”digitala infödingarna” blir fler och
de ”digitala invandrarna” gradvis försvinner. 5 De barn och ungdomar
som idag är ensamma om att ha vuxit upp i en värld genomsyrad av digitala medier, och som därför även har kallats för ”nätgenerationen”
eller dylikt, tenderar nämligen att föreställas som bättre skickade och
mer benägna än föregående generationer – för att inte säga predisponerade – att realisera de förhoppningar som alltjämt knyts till internet om
en bättre morgondag. 6
Den här studien handlar om klasskillnader i hur unga svenskar – pojkar i gymnasieåldern, närmare bestämt – uppfattar, orienterar sig och
navigerar i relation till digitala medier i vardagen. Med inspiration från
Pierre Bourdieus sociologiska teorier, medieetnografin och empiriska
data insamlade i huvudsak genom samtalsintervjuer, studeras hur klass
spelar roll för de sätt på vilka pojkarna förhåller sig till datorer, internet
och hela det universum av medierelaterade praktiker som tillgången till
dessa medier möjliggör. Föremålet för studien har sin upprinnelse i den
skepticism som hela tiden har funnits till nyss nämnda idéer om den så
kallade ”nätgenerationen” och om internet som en demokratiserande
och socialt överbryggande kraft. 7 Ett klassperspektiv på ungas relation
till digitala medier gör det möjligt att pröva de här idéerna kritiskt och
empiriskt och därigenom skapa en mer djupgående och nyanserad förståelse för dess komplexitet.
Måhända framstår intresset för klass lite märkligt i en nationell kontext där internettillgången och användningen bland de unga är närapå
allomfattande och där skolan dessutom arbetar för att ge alla grundläggande färdigheter att hantera digitala medier. 8 Studien bygger dock på
ett klassbegrepp som inte bara ser till sociala skillnader i levnadsstandard, materiella tillhörigheter och tillgång i teknisk och formell mening
till samhällets kulturella infrastruktur i form av t.ex. skolor, bibliotek,
muséer – och internet. Detta är centrala element av klass, men här betonas därtill dess vardagskulturella och subjektivt upplevda dimensioner. 9
Klass kan förstås som en objektiv social struktur, men det är också en
fråga om olika ”känslostrukturer”, om olika vanor och praktiker, och
ytterst bör det således betraktas som sociala skillnader i ”ett helt sätt att
leva”. 10 Detta innebär att den alltmer utbredda tillgången till tekniska
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innovationer som hemdatorer och internet inte utan vidare kan tas för
en social förändring genom vilken betydelsen av klass luckras upp och
livschanserna jämnas ut för svenska barn och ungdomar. Tillgång till
teknisk utrustning och färdighet utgör ett visserligen nödvändigt, men
likafullt otillräckligt villkor för att de potentialer som associeras med
dessa medier ska realiseras. De tekniska möjligheterna att använda internet leder inte i sig till vare sig ökad kunskap och förståelse, nya sociala
kontakter och nätverk, eller ett breddat deltagande och inflytande på
olika områden. Nick Couldry uttrycker det som att ”there is a big difference between the basic possibilities for using technology and how it
comes to be used in practice”. 11 Vad datorn och internet används till
och hur är med andra ord av central betydelse, vilket i sin tur placerar de
kulturella dimensionerna av klass och frågor om smak och stil i blickfånget. Och i detta avseende finns det skäl att tro att klass fortsätter att
göra skillnad, så även bland de synnerligen uppkopplade svenska ungdomarna. 12
En grundläggande utgångspunkt för denna avhandling är således att
det i den pågående tekniska förändringen finns ett visst mått av social
och kulturell kontinuitet. De digitala mediernas inträde i unga människors vardagsliv har förvisso inneburit att förutsättningarna för detsamma har förändrats, eftersom nätet medger en expansion av gruppens
potentiella handlingsutrymme och erfarenhetshorisonter. Som Couldry
uttrycker saken:
Online connection changes the space of social action, since it is interactive,
draws on reports of interactions elsewhere and puts them to use in still further interactions. In this way, the internet creates an effectively infinite reserve for human action whose existence changes the possibilities of social
organization in space everywhere […] Performances and perceptions of the
social acquire a new elasticity, even if the consequences that flow from this
are highly conditioned still by local contexts and resources. 13

Att internet har tillfört det sociala livet en ny elasticitet och komplexitet
är emellertid inte detsamma som att det har skett en omkastning eller
upplösning av etablerade ordningar. Det finns en trögrörlighet i sätten
på vilka vi arrangerar våra vardagsliv och i de sociala och kulturella
strukturer som både formar och formas genom dessa arrangemang, vilket i sin tur innebär att de sociala konsekvenserna av den pågående tekniska förändringen inte låter sig förstås som vare sig linjära eller enkelriktade. De digitala medierna må ha expanderat de ungas potentiella
handlingsutrymme och utblickar, men samtidigt är det även så att gruppen ifråga inrangerar dessa medier i sina redan arrangerade vardagsliv

13

Kapitel 1

och tar dem i bruk utifrån sina olika positioner i en redan existerande
klasstruktur. Mot bakgrund av detta förefaller det otänkbart att internet
skulle ha några raka och entydiga samhällseffekter i linje med vad som
impliceras i de populära föreställningarna om hur den digitala tekniken
kommer att göra världen till en mer demokratisk och jämlik plats, om
inte förr så åtminstone i takt med att ”nätgenerationen” växer upp och
tar över. Som Couldry antyder i det ovanstående finns det snarare alltid
ett element av spänning och osäkerhet i mötet mellan ny teknik och historiskt framvuxna livsmönster, strukturerade bland annat till följd av
klass. 14 Istället för att på förhand utgå ifrån att dagens barn och ungdomar, blott genom att ha vuxit upp med de digitala medierna, skulle sväva
fritt omkring i ett parallellt universum av ettor och nollor, bortom alla
strukturer och orörda av den sociala gravitationen, 15 läggs i den här studien fokus på just denna spänning och på det utrymme av ovisshet som
till följd av densamma existerar mellan den ”nya” teknikens potentialer,
praktiker och konsekvenser. På så vis kan studien förhoppningsvis bidra
till en förståelse om unga människors förhållande till digitala medier som
sträcker sig bortom populära begrepp som ”nätgenerationen” och ”digitala infödingar”.
En annan viktig utgångspunkt för avhandlingen består i att det digitala mediebrukets vad och hur, och därmed även den smak som både
vägleder och uttrycks genom unga människors val, praktiker och förhållningssätt i relation till digitala medier, faktiskt gör skillnad i den sociala världen. 16 Det är inte obetydligt om ungdomar på sin fritid använder
internet för att spela poker eller debattera politik. Inte heller om de spelar datorspel ensamma eller tillsammans, dagligen eller bara på helgerna,
fyra-fem timmar per kväll eller endast en halvtimme efter att läxorna är
gjorda. Olika medierelaterade praktiker och förhållningssätt tillerkänns
olika symboliskt värde i skolan och samhället. Somliga harmonierar med
den generella skolkulturen och kan generera fördelar i skolgången och
den fortsatta karriären, medan andra svårligen låter sig nyttiggöras vare
sig i skolan eller på arbetsmarknaden och sålunda tenderar att nedvärderas som ett slöseri med tid eller dylikt. 17 Den här värderingen av olika
medierelaterade praktiker och förhållningssätt har i sin tur alla förutsättningar att spilla över i en värdering av respektabiliteten, det moraliska
värdet, hos de unga som utövar och uppvisar dem, inklusive omdömen
om dem som ambitiösa/oföretagsamma, intresserade/oengagerade, förståndiga/ansvarslösa osv. I ljuset av tidigare forskning finns det anledning att tro att detta inte är neutralt i termer av klass, utan snarare ingår
som en del av en mer övergripande process varigenom sociala skillnader
i allmänhet och klassgränser i synnerhet kontinuerligt upprättas, kontrolleras och vidmakthålls. 18
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PROBLEMFORMULERING

Det specifika problem som utgör avhandlingens fokus kan formuleras i
termer av ett mål, ett syfte och en frågeställning. Studiens mål (dess vad?)
är att undersöka hur svenska pojkar i gymnasieåldern uppfattar, orienterar sig och navigerar i relation till digitala medier i vardagen och utifrån
sina respektive positioner i samhällets klasstruktur. Syftet med detta (studiens varför?) är för det första att bidra till den befintliga kunskapen om de
sätt på vilka ungdomar (unga män) införlivar de digitala medierna i vardagslivet, men även att undersöka närmare de strukturella betingelserna
för denna process – något som hittills inte har gjorts i någon större utsträckning. För det andra syftar studiens fokus på klass till en empiriskt
grundad kritik av en uppsättning närbesläktade populära föreställningar
om (a) nätets demokratiserande samhällseffekter, (b) dagens unga som
den s.k. ”nätgenerationen” eller dylikt, samt (c) den minskade betydelsen
av klass för människors identitetskonstruktion och livsstil.
Den frågeställning som jag med denna avhandling ska försöka besvara,
kan i sin tur formuleras enligt följande:
•

Hur spelar klass roll för de sätt på vilka unga svenska män uppfattar, orienterar sig och navigerar i relation till digitala medier i
sina vardagsliv, och på vilket sätt kan detta tänkas bidra till reproduktionen av social över- och underordning?

Det första ledet av frågeställningen är avsett att ges ett empiriskt grundat
svar. Detta svar ligger även till grund för svaret på frågeställningens
andra led, men det senare kommer likafullt att vara teoretiskt till sin karaktär.

AVGRÄNSNINGAR OCH MOTIVERINGAR TILL
VALT PROBLEMOMRÅDE

Problemformuleringen kräver en del initiala förtydliganden och motiveringar. Studiens klassbegrepp har redan tangerats och definieras vidare
i avhandlingens teorikapitel, men vid sidan av ”klass” inbegriper problemformuleringen också termer som ”digitala medier”, ”vardagsliv”
och ”unga svenska män”. Med ”digitala medier” avses i studien persondatorer, internet och hela det universum av symboliskt innehåll och medierelaterade praktiker som dessa medier möjliggör. 19 I detta ryms allt
från nätbaserad informationssökning, nyhetskonsumtion, chatt och debatt till bruket av digitala musiktjänster, videosajter, sociala nätverkssajter och dator- och tevespel. Definitionen hämtar näring från Roger
Silverstones konceptualisering av informations- och kommunikations-
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teknologier som ”dubbelt artikulerade”, dvs. som meningsbärande både
som materiella objekt och såtillvida att de i egenskap av medier möjliggör kommunikation av information och symboliskt innehåll och därmed
öppnar upp ytterligare lager av betydelser. 20 Denna förståelse av digitala
medier implicerar att de medierelaterade praktiker som möjliggörs av
dem kan vara orienterade mot såväl den tekniska utrustningen som
själva medieinnehållet. Med ”medierelaterade praktiker” åsyftas då inte
bara själva konsumtionen och produktionen av digitala medier i ovan
sagda mening (som objekt och innehåll). Här används termen ifråga i en
vidare bemärkelse, inspirerad av Nick Couldry, för att hänvisa till alla de
saker som människor gör och säger i relation till medier. 21 Det kan
handla om att möblera om i hemmet efter förändringar i dess mediebestånd, om att skolka för att spela ett nysläppt datorspel och rättfärdiga
detta inför sig själv och andra, om förhandlingar i familjen om barnens
datoranvändning, om att återberätta vad som hänt på Facebook för sina
klasskamrater, om att markera social närhet och distans genom smakomdömen om olika medieinnehåll och användningsmönster osv.
Ytterligare ett begrepp i problemformuleringen som behöver definieras i korthet är ”vardagen”. Termen ifråga har varit föremål för omfattande begreppsdiskussioner, men eftersom denna studie inte ska läsas
som ett inlägg i dessa är en vidare redogörelse för dem att betrakta som
överflödig. 22 Här används termen för att hänvisa till den komplexa väv
av kontexter, praktiker och föreställningar i vilken pojkarna regelbundet
och rutinmässigt vistas och agerar, väsentligen på ett sådant sätt att
grundstrukturen i denna väv reproduceras snarare än förändras. Att studera pojkarnas relation till digitala medier inom ramen för deras vardagsliv innebär följaktligen att lokalisera denna till hemmet, skolan och de
andra sociala miljöer i och mellan vilka de regelbundet rör sig. Det innebär dessutom att de sätt på vilka pojkarna uppfattar och förhåller sig till
de digitala medierna, inklusive deras bruk av dem, betraktas som intimt
sammanflätade med alla de andra rutinmässiga och meningsbärande
praktiker som tillsammans bildar deras vardag. Det innebär, med andra
ord, ett försök att ta hänsyn till de dimensioner av det digitala mediebruket som oundvikligen tenderar att gå förlorade i statistiska mätningar
och analyser, nämligen dess kontextualitet och komplexitet. 23
Sist men inte minst krävs vissa klargöranden gällande den grupp,
”unga svenska män”, vars vardagligt inbäddade digitala mediepraktiker
ska analyseras för att kunna besvara studiens frågeställning och uppfylla
dess syfte. Att precisera vad som menas med ”unga svenska män” är
tämligen enkelt. Kort sagt avses pojkar i gymnasieåldern bosatta i Sverige, närmare bestämt i Göteborg med omnejd samt i en mindre landsortskommun. 24 Beteckningen av dem som ”svenska” har därmed ingen-
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ting att göra med vare sig formellt medborgarskap, nationell härkomst
eller etnicitet. Allt från barn till svenskfödda föräldrar till utlandsfödda
pojkar ryms i definitionen och ingår i studien.
Tidigare forskning har visserligen gett prov på hur (unga) människors
etnicitet, erfarenheter av transnationell migration och liv i diaspora tycks
medföra att de digitala medierna ges vissa särskilda betydelser och tas i
bruk på vissa särskilda sätt, 25 men fortsättningsvis kommer skillnader
kopplade till pojkarnas etniska bakgrund och eventuella migrationshistoria inte att ägnas någon vidare analytisk uppmärksamhet. På motsvarande sätt placeras genusdimensionen i pojkarnas digitala mediebruk i
bakgrunden snarare än förgrunden rent analytiskt, fastän det också i
detta avseende finns gott om studier som har pekat på dess relevans i
sammanhanget och blottlagt hur (unga) människor skapar och återskapar genus genom diverse praktiker på/med/i relation till internet i vardagslivet. 26
Som framgår av problemformuleringen ligger istället avhandlingens
analytiska fokus på hur klass både formar och formas i och med pojkarnas vardagligt inbäddade digitala mediepraktiker. Emellertid är det förstås omöjligt i en kvalitativ studie som denna att isolera pojkarnas klassbakgrund från deras etnicitet, genus och alla andra faktorer som på goda
grunder kan antas strukturera deras livsvillkor, identitetsprocesser och
livsstilar, inklusive deras förhållande till digitala medier. I praktiken samspelar klass med en rad socialt strukturerande krafter på en rad olika
områden, 27 och den här typen av samspel – exempelvis mellan klass,
etnisk bakgrund och sociogeografisk hemvist (innerstad, förort, landsbygd osv.) – kommer också att beaktas i analysen när det bidrar till förståelsen av hur klass spelar roll för hur pojkarna förhåller sig till de digitala medierna i sina vardagsliv. Att pojkarna är just pojkar och inte flickor utgör
dessutom en omständighet som knappast någonsin låter sig negligeras i
analysen, för även om analytiskt fokus ligger på hur klass gör skillnad i
och med pojkarnas bruk av digitala medier är det onekligen så att det
senare också formas av deras närliggande positioner i genusordningen
och gör varje identifierad klasskillnad till en klasskillnad präglad av densamma. 28
Avhandlingens analytiska fokus på klass ska därmed inte läsas som
ett argument för att klass skulle vara den enda strukturen som bidrar till
att forma och så att säga skapas och återskapas genom människors vardagligt inbäddade mediepraktiker; inte heller för att klass per definition
skulle vara ”viktigare” än andra strukturella faktorer i sammanhanget.
Som David Morley har poängterat kan man utan svårigheter föreställa
sig en hel uppsjö faktorer som potentiellt viktiga för hur människor aktivt tolkar medietexter och gör bruk av medierna i vardagslivet, men
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detta innebär inte att samtliga av dem vare sig måste utforskas i varje
enskild studie eller kan antas vara lika verkningsfulla. Snarare, menar
han, måste alla empiriska undersökningar börja någonstans, och denna
utgångspunkt kan inte avgöras på rent teoretiska grunder utan bör snarare karvas fram i relation till det rådande kunskapsläget. 29
Således ska det anlagda klassperspektivet i föreliggande studie förstås
mot bakgrund av befintliga kunskaper och kunskapsluckor vad gäller
unga människors kulturella praktiker i allmänhet och digitala mediepraktiker i synnerhet. I nästa kapitel redogör jag närmare för kunskapsläget i
detta avseende, men i korthet kan man säga att vi vet förvånansvärt lite
om hur klass gör skillnad i och med ungas bruk av digitala medier – särskilt med tanke på alla de studier som över tid har gett prov på hur barn
och ungdomars kulturella preferenser och praktiker överlag tenderar att
vara klassmässigt strukturerade och strukturerande. 30 Visserligen finns
det en växande mängd utländska studier på fältet. Det stora flertalet av
dessa är dock statistiska undersökningar som å ena sidan har visat att
klasskillnader existerar och delvis också hur de ser ut, men å andra sidan
säger tämligen lite om de mekanismer som genererar dem. 31 I Sverige
däremot är forskningen om förhållandet mellan klass, ungdomar och
digitala medier i det närmaste obefintlig. Det kan sägas vara signifikativt
att den nationella statistiken om unga svenskars digitala medievanor är
både omfångsrik och belysande vad gäller skillnader mellan såväl pojkar
och flickor som yngre och äldre barn och ungdomar, samtidigt som den
i princip genomgående utelämnar klassrelaterade variabler som föräldrarnas yrke, inkomst och utbildningsnivå. 32
Sammanfattningsvis motiveras alltså avhandlingens analytiska fokus
på klass dels av redan befintliga kunskaper – vi vet sedan tidigare att
klass bidrar till att möjliggöra och begränsa ungas kulturella praktiker
enligt vissa mönster på en rad olika områden, likaså att detta slags
klasskillnader tycks gå igen också i gruppens digitala medievanor – dels
av den relativa frånvaron av insikter i de vardagligt inbäddade processer
genom vilka de sistnämnda skillnaderna uppstår och kommer att spela
roll i ungdomarnas vardagsliv. Således finns det anledning att tydligare
skriva in klass i det vetenskapliga (och offentliga) samtalet om unga
människors digitala mediebruk, även om ett sådant projekt, precis som
Morley poängterar, inrymmer risken att kanske överbetona dess betydelse. 33
Om innebörden av ”unga svenska män” låter sig preciseras utan svårigheter och det rådande kunskapsläget ger tämligen klara argument för
att lägga den analytiska tonvikten på hur klass, snarare än t.ex. genus,
etnicitet eller ålder, formar och formas genom gruppens digitala mediepraktiker, så är det desto mer komplexa överväganden som ligger bakom
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valet att studera detta bland unga män snarare än unga kvinnor – eller
bådadera. Dessa överväganden är såväl teoretiska som metodiska till sin
karaktär. Utgångspunkten för de senare är kort sagt att studiens problem
bäst låter sig lösas genom en ansats som är både kvalitativ och komparativ. För att ta reda på hur klass spelar roll för unga människors vardagligt
inbäddade relation till digitala medier behövs en studiedesign och datainsamlingstekniker som tillsammans möjliggör inblickar i och jämförelser
mellan de socialt strukturerade vardagskontexter i vilka denna relation
utspelar sig och som därmed även förmår synliggöra de mer subtila
mekanismer varigenom klass kan tänkas göra skillnad. Insamlingen, bearbetningen och analysen av kvalitativa datamaterial är dock en komplicerad och tidskrävande process och det är av denna anledning som jag
har valt att studera hur klass uttrycks genom relationen till digitala medier i en kategori som är tydligt avgränsad i termer av såväl kön som
ålder. Således kan avgränsningen ifråga delvis ses som ett försök att redan på förhand reducera komplexiteten och mängden potentiella komparativa dimensioner i det empiriska materialet. Men varför pojkar? Och
varför gymnasieåldern?
En anledning är att jag själv är man och befinner mig på ett inte alltför långt åldersmässigt avstånd från den aktuella gruppen. Detta kan
utgöra en fördel i den kvalitativt orienterade ansatsen att komma gruppen nära och fördjupa kunskapen om de strukturella betingelserna för
dess förhållande till digitala medier. Relationen mellan forskare och utforskad utmärks av en grundläggande maktasymmetri och ofta även av
en social distans som tillsammans utgör ett ständigt potentiellt hinder i
forskarens strävan att komma den utforskade inpå livet. 34 Att studera
pojkar i de övre tonåren, snarare än flickor och barn, bidrar rimligtvis till
att reducera upplevelsen av social distans och därmed även de forskningsmässiga svårigheter som kan uppstå ur denna. Min relativa närhet
till pojkarna i termer av genus och ålder ger mig en förförståelse som
kan utgöra en tillgång i tolkningsarbetet, men framför allt kan den tänkas göra dem mer benägna att släppa mig inpå livet och därmed möjliggöra den djupare förståelse som här eftersträvas om hur klass spelar roll
för deras relation till digitala medier i vardagen.
Nu är det inte bara metodmässiga överväganden som ligger bakom
valet att studera hur klass uttrycks genom relationen till digitala medier
bland pojkar i gymnasieåldern. Det är snart fyrtio år sedan Paul Willis
klassiska etnografi Fostran till lönearbete publicerades för första gången; en
studie om hur en grupp engelska arbetarklasspojkar (”the lads”) på diverse kreativa sätt gör vardagligt motstånd mot den rådande ordningen i
skolan och på detta sätt förbereder sig själva för den framtid till vilken
de både vet att de är skickade och längtar, nämligen en framtid präglad
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av manuellt lönearbete. 35 Sedan dess har såväl det brittiska som det
svenska samhället, precis som hela västvärlden, genomgått stora förändringar, delvis som ett resultat av den medieteknologiska utvecklingen.
Dessa förändringar omtalas inte sällan i termer av en övergång från det
gamla industrisamhället till ett alltmer globaliserat postindustriellt samhälle, informationssamhälle eller kunskapssamhälle. Tillverkningsindustrin automatiseras, flyttar produktionen till låglöneländer och sysselsätter allt färre svenskar, allt medan tjänstesektorn växer och fler och fler
jobbar i så kallat ”kunskapsintensiva” branscher. Antalet okvalificerade
arbeten minskar överlag och för att klara sig på den nya arbetsmarknaden har det blivit allt viktigare med högre utbildningsmeriter. Sammantaget innebär detta att det slags arbeten som pojkarna i Willis studie
såg som en befrielse från skolans förtryck numera utgör en krympande
möjlighet.
Samtidigt talar det mesta för att den konfliktfyllda relationen mellan
pojkar från arbetarklassen och skolan som institution har levt vidare
genom dessa samhällsförändringar. Pojkar presterar sämre i skolan än
flickor oavsett klass och allra sämst studieresultat uppvisar de som
kommer från studieovana hemmiljöer. 36 Undersökningar av ungas
läsvanor och läsförmåga vittnar om motsvarande tendens. 37 Inte minst
från politiskt håll har dessa skillnader tolkats som ett resultat av en distinkt maskulin ”antipluggkultur”. Forskningen på området har dock
problematiserat och nyanserat denna förklaringsmodell och bland annat
visat hur den så kallade ”antipluggkulturen” i själva verket inbegriper en
mängd olika drivkrafter och yttringar, delvis beroende på pojkarnas
klassbakgrund. 38 Även om ”antipluggkulturen” på så sätt varken är exklusiv för arbetarklasspojkar eller måste ta sig lika kraftfulla uttryck som
den gör i Willis studie, antyder det alltjämt pågående samtalet om densamma att det klass- och genusmässigt betingade skolmotstånd som
skildrades i denna snart fyrtio år gamla etnografi lever kvar än idag.
Mycket talar alltså för att många pojkar, särskilt från studieovana hem,
fortsätter att göra motstånd mot den rådande skolkulturen, låter bli att
studera och erhåller otillräckliga betyg, trots att den traditionellt manliga
arbetsmarknad som tidigare fanns där för dem efter skolan – tillverkningsindustrin i allmänhet och det okvalificerade industriarbetet i synnerhet – håller på att försvinna. Då inträdet och etableringen på den nya
arbetsmarknaden i allt högre grad kräver utbildningskvalifikationer,
gärna från eftergymnasiala utbildningar, samtidigt som en allt större del
av det lågkvalificerade arbetet består av feminint kodade serviceyrken,
löper alltså den aktuella gruppen hög risk för arbetslöshet. 39
Således har gruppen i det offentliga samtalet även kommit att definieras som ett potentiellt samhällsproblem i behov av politiska åtgärder.
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Sommaren 2012 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utveckla
metoder för att stimulera bokläsningen bland pojkar. Dåvarande jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni
kommenterade då satsningen med att ”den antipluggkultur som finns
hos många pojkar måste brytas” och varnade för att ”det kan bli en omvänd löneklyfta i framtiden, där kvinnor i snitt tjänar mer än män”. 40
Och i kölvattnet av Litteraturutredningens slutbetänkande och den
sjunkande läsförståelsen inte minst bland pojkar, 41 beslutades bara ett år
senare om en särskild satsning för att öka bokläsningen bland idrottande
barn. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och den nya jämställdhetsministern Maria Arnholm slog då fast: ”Sverige har inte råd att misslyckas på det här området. Utan läsförståelse och läsning tappar människan sitt språk. Och utan språk och utbildning riskerar pojkar och män
att drabbas av ett dubbelt utanförskap där de misslyckas i skolan och får
svårt att hitta ett jobb. Det räcker med att titta närmare på den sociala
oro som förekommer i Europa – det är ofta unga, frustrerade män utan
jobb”. 42
Var kommer då de digitala medierna in i den här bilden? Det intressanta i detta sammanhang är inte primärt att tillgången till datorer och
internet, liksom till vissa grundläggande färdigheter i hanteringen av
dessa medier, numera utgör i det närmaste en nödvändighet för unga
människor i deras utbildningskarriär, etablering på arbetsmarknaden och
sociala och medborgerliga liv. Visserligen finns det indikationer på att
tillgången till digitala medier är begränsad för svenska barn och ungdomar som växer upp i familjer med knapp ekonomi, liksom på att den
svenska skolan misslyckas med att utjämna de skillnader i digital kompetens som eleverna bär med sig från sina olika hemmiljöer, 43 men på det
stora hela är det alltså inte mycket som talar för att svenska arbetarklasspojkar skulle vara särskilt missgynnade i termer av vare sig tekniktillgång
eller själva det tekniska handhavandet. 44
Snarare är det intressanta här den för datorn och internet centrala
egenskapen att de tillsammans möjliggör en mängd olika praktiker och
det faktum att dessa praktiker tenderar att tillerkännas olika symboliskt
värde i skolan och samhället överlag. Detta innebär att pojkarna å ena
sidan kan ta dessa medier i bruk i första hand som ett slags kompletterande läromedel, helt i linje med de krav och förväntningar som hör till
skolan och den nya arbetsmarknaden (jfr idéerna om ett ”livslångt lärande” och en ”flexibel arbetskraft”). Å andra sidan kan de även forma
dem till ytterligare ett vapen i det sedan länge existerande (maskulina)
motståndet mot den rådande skolkulturen. Sådana digitala motståndspraktiker behöver inte nödvändigtvis vara direkta och offensiva, som
när elevdatorer eller smarttelefoner används för att störa ordningen i

21

Kapitel 1

klassrummet. De kan också vara indirekta och defensiva och då snarare
bestå i ett mer eller mindre omedvetet avståndstagande från skolkulturen genom det fritidsbaserade digitala mediebruket; ett slags vägran att
anpassa detsamma för att öka chanserna till skolframgång. Det skulle
kunna handla om att använda internet istället för att göra läxorna, läsa
skönlitteratur eller gå och lägga sig i tid inför nästa skoldag, men även
om att ägna fritiden åt våldsamma och tidskrävande datorspel, illegal
fildelning, pornografi, spel och dobbel eller andra maskulint kodade digitala praktiker som brukar ses som problematiska i den offentliga debatten. Nu är det förstås inte bara unga män som kan ta de digitala medierna i bruk på sätt som strider mot rådande idéer om det acceptabla
och smakfulla i skolans värld och samhället i stort; allt fler unga kvinnor
ägnar sig åt datorspel och dessutom finns det lågt värderade digitala
praktiker som uppfattas som typiskt feminina, såsom att publicera utmanande bilder på sig själv och söka uppmärksamhet och bekräftelse på
bloggar och sociala nätverkssajter. 45 Tidigare studier ger emellertid vid
handen att det företrädesvis tycks vara unga män, särskilt från de lägre
samhällsskikten, som tilltalas och gör bruk av ”oacceptabelt” och
”osmakligt” medieinnehåll och som intar förhållningssätt till digitala
medier, här i bemärkelsen objekt, som strider mot skolans kulturella
värdehierarkier. 46
Frågan här är således om det finns några klassmönster i pojkarnas
sätt att närma sig de digitala medierna i deras egenskap av både potentiella läromedel och motståndsvapen. Kan det vara så att pojkarna från
högutbildade familjer är mer benägna att anpassa sitt digitala mediebruk
till skolans och den nya arbetsmarknadens krav och förväntningar, medan pojkarna från lågutbildade familjer istället tenderar att vägra och i så
fall, genom sitt mer eller mindre explicita motstånd, bidrar till reproduktionen av sin egen underordning? Precis som ”the lads” i Willis fyrtio år gamla Fostran till lönearbete, 47 fast utrustade med datorer och med
tillgång till hela det utvidgade handlingsutrymme som internet öppnar
upp? I så fall måste vi också fråga oss hur beständigheten i dessa mönster kan förstås. Hur kommer det sig då att klass alltjämt genererar den
här typen av skillnader bland unga svenska män, trots att den närapå
allomfattande spridningen av internet innebär att de numera har likartade tekniska möjligheter att ta del av information, knyta sociala kontakter och göra sin röst hörd på en potentiellt global skala? Det är frågor
som dessa som jag i den här avhandlingen ska försöka besvara.
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DISPOSITION

Avhandlingen består av fyra delar som inkluderar ett antal kapitel vardera. Del I inkluderar föreliggande inledningskapitel, ett bakgrundskapitel (kapitel 2) och en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter (kapitel 3). I kapitel 2 avhandlas först ett par tongivande vetenskapliga och offentliga diskussioner om samhällsförändring, social klass
och barn och ungas relation till digitala medier. Därefter behandlas tidigare empiriska studier av relevans för avhandlingen; fokus ligger här på
ungdomskulturforskning och studier av främst unga människors digitala
mediebruk. Klassbegreppets position och tillämpning inom denna
forskning ägnas särskild uppmärksamhet. I kapitel 3 utvecklas och explicitgörs studiens perspektiv på relationen mellan (digitala) medier, samhälle och människors (digitala) mediepraktiker. Här behandlas även olika
definitioner och perspektiv på klass, liksom avhandlingens operativa
teori redovisas och diskuteras. Den bygger på Pierre Bourdieus sociologiska teorier i allmänhet och på begreppen kapital, habitus, sociala fält
och symboliskt våld i synnerhet.
Del II inkluderar två kapitel. I kapitel 4 redovisas, motiveras och
problematiseras studiens design, metodval och genomförande. Dessutom ges en översiktlig beskrivning av det empiriska datamaterialet. Kapitel 5 syftar till att fördjupa denna beskrivning och ge en inblick i de kontexter där materialinsamlingen har ägt rum: dels i pojkarnas skilda sociogeografiska hemvister, dels i deras olika gymnasieskolor och skolmiljöer.
Därefter följer en kort presentation av de unga männen och slutligen
redogörs för hur indelningen av dem i olika klasser har genomförts med
utgångspunkt i teorin.
Del III inrymmer studiens fem analyskapitel. I det första, kapitel 6,
analyseras klassbakgrundens roll i pojkarnas relation till skola och utbildning, personliga framtidsbilder och förhållningssätt till fritiden överlag. Detta syftar till att kontextualisera deras vardagliga relation till digitala medier för att på så vis bättre kunna förstå varför den ser ut som
den gör. I det andra analyskapitlet, kapitel 7, undersöks pojkarnas uppfattningar om hur olika praktiker och förhållningssätt i relation till (digitala) medier värderas i skolan och samhället. Utifrån detta målas en bild
av den ”legitima” och ”illegitima” digitala kulturen. Mot bakgrund av
denna bild kan sedan pojkarnas digitala preferenser, praktiker och förhållningssätt tolkas som olika kapabla att rendera i fördelar i utbildningssammanhang och på arbetsmarknaden. I kapitel 8 riktas fokus mot pojkarnas internettillgång, deras utsagor om föräldrarnas relation till datorn
och internet, samt deras egen övergripande inställning till de digitala
medierna. Härvidlag beaktas genomgående de mönster som kan urskiljas
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i termer av klass. Kapitel 9, i sin tur, utforskar närmare hur klass spelar
roll för de sätt på vilka pojkarna orienterar sig och navigerar i relation till
centrala element i den legitima och illegitima digitala kulturen. Fokus
ligger på diverse informations- och spelrelaterade praktiker, men även
andra digitala praktiker berörs i och med detta. Det femte och sista analyskapitlet, kapitel 10, avhandlar klassrelaterade uttryck i pojkarnas sätt
att närma sig internet för att offentliggöra sina åsikter och skapelser i
olika sammanhang.
Del IV, slutligen, består av endast ett kapitel, kapitel 11, vilket omfattar en avslutande diskussion. I denna presenteras och diskuteras avhandlingens viktigaste resultat och slutsatser i ljuset av ovanstående problemformulering. Därtill diskuteras avhandlingens bidrag till och potentiella
implikationer för forskningen om unga människors (digitala) medievanor, inte minst.
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BAKGRUND
I detta kapitel behandlas först ett par vetenskapliga diskussioner som har
varit viktiga för den här studiens tillblivelse och utformning. Den första
diskussionen handlar om klass och dess betydelse för människors identitetskonstruktioner och livsstilar i dagens västerländska samhällen. Den
andra handlar om vad internet kan tänkas ha för återverkningar på samhället i politiskt och kulturellt hänseende och på de barn och ungdomar
som idag växer upp i en miljö genomsyrad av digitala medier. Dessa frågor är inte enbart av akademiskt intresse utan de utgör snarare en del av
vår kollektiva föreställningsvärld och det offentliga samtalet i stort. Efter
denna genomgång behandlas tidigare forskning om ungas bruk av digitala medier. Särskild uppmärksamhet ägnas här åt kunskapsläget vad
gäller klasstillhörighetens betydelse i sammanhanget, vilket i sin tur diskuteras i ljuset av lärdomar från ungdomskulturforskningen och publikforskningen mer generellt. Det är till dessa vetenskapliga diskussioner
och detta övergripande forskningsfält som jag med föreliggande studie
har för avsikt att lämna ett bidrag. Bilden som i det följande tecknas av
dem är inte tänkt att vara heltäckande, men tillräckligt utförlig för att ge
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en inblick i den bakgrund ur vilken avhandlingens problemställning är
sprungen.

KLASS SOM KATEGORI: DÖD, LEVANDE ELLER
LEVANDE DÖD?

Låt mig börja i den personliga erfarenheten. Under min tid som doktorand har jag presenterat min avhandlingsidé otaliga gånger. I både akademiska och privata sammanhang har den ofta mötts av förvåning eller
skepsis. Särskilt de första två-tre åren tycktes det mig som en inte alldeles ovanlig föreställning att klassbegreppet har spelat ut sin roll i det
moderna välfärdssamhället Sverige. En del har påpekat att den ekonomiska ojämlikheten är långt mindre här än i de allra flesta andra länder.
Andra har uppmärksammat mig på att tillgången till högre utbildning
gör att vem som helst, oavsett klassbakgrund, numera kan bli i princip
vad som helst. Ytterligare andra har menat att det inte längre går att se
på människor vilken klass de tillhör. 48 Således har bevisbördan för det
mesta lagts på mig.
På senare tid har den här bevisbördan lättat en aning. Från att ha levt
en tynande tillvaro i det offentliga samtalets utkanter har klass återigen
hamnat på agendan. Bidragande till detta har förmodligen varit de sociala oroligheter, protestyttringar samt litterära och populärkulturella
skildringar som följt i kölvattnet av den senaste finanskrisen och de växande sociala och ekonomiska klyftorna i många länder. 49 Allt fler tycks
ifrågasätta föreställningen om det moderna Sverige som ett samhälle i
vilket klass på sin höjd är av marginell betydelse för människors liv. När
en svensk kommunpolitiker, Martin Lundqvist, för ett par år sedan
skrev på Facebook att ”jag ser det som ett medvetet och individuellt val
vilken klass man vill leva inom” var det många som reagerade. 50 Likaledes var det knappast så att den tidigare Lundsbergseleven Ebba Wallmén fick stå oemotsagd när hon i efterdyningarna av privatskolans tillfälliga stängning gavs möjlighet att uttala sig i SVT:s Aktuellt och då
ifrågasatte ”om vi har några klasskillnader i Sverige längre” (och dessutom hävdade att ”sociologer” menar att vi inte har det). 51
Likväl vill jag hävda att den dominerande tendensen alltjämt består i
att lokalisera klass någon annanstans än här och nu. Klass tycks fortfarande göras till en orättvisa som existerar först och främst i andra länder
och betraktas alltsomoftast som en begreppslig kvarleva från en förlegad
samhällsordning, nämligen industrisamhället med dess hierarkiskt organiserade fabriker. I dagens Sverige, däremot, präglat av en växande tjänstesektor, minskad tillverkningsindustri och framväxten av ”kunskapsintensiva branscher” och ”platta organisationer”, uppfattas gärna klassbe-
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greppet som obsolet; idag finns ju inte längre samma enkla uppdelning
mellan ”dom där uppe” och ”dom nere på golvet”.
I likhet med andra västerländska ekonomier talas det om hur det
svenska samhället har gått från ett industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle, informationssamhälle eller kunskapssamhälle. 52 Den strukturella omvandling av produktionen som dessa begrepp syftar till att
beskriva sätts inte sällan i relation till idéer om en mer djupgående och
vittomfattande social och kulturell förändring, nämligen den från moderniteten till en reflexiv modernitet, senmodernitet eller postmodernitet. 53 I vissa formuleringar konceptualiseras denna övergång som ett
brott snarare än en sammanhängande process, medan andra lutar åt det
andra hållet. 54 Idéerna varierar även med avseende på förändringens
konsekvenser i termer av klass, men den uppsättning processer som
oaktat dessa skillnader brukar identifieras som utmärkande för den nya
samhällsordningen – jämte avindustrialiseringen också en intensifierad
globalisering, avtraditionalisering och individualisering 55 – tenderar likväl
att medföra ett ifrågasättande av klassbegreppets fortsatta relevans. 56 I
stora drag lyder då argumentet att det i en alltmer sammanlänkad värld
stadd i ständig förändring, där stora mängder information och symboliskt innehåll flödar över nationsgränser och genom våra hem via de
globala kommunikationsnätverken, sker en devalvering av traditionens
värde. Individen kan inte längre förlita sig på kollektivt nedärvda sätt att
leva utan måste istället uppfinna sig själv och sin väg i denna snabbt föränderliga värld, något som i sin tur leder till att klassförankrade livsmönster luckras upp och ersätts med individualiserade livsstilar. 57
I dess mest extrema varianter har argumentet formulerats i termer av
klassamhällets död. 58 Ulrich Beck talar hellre om hur klass numera utgör
en ”zombiekategori”, alltså ett begrepp som fortfarande används trots
att den verklighet som det syftar till att förstå har förändrats på ett sådant sätt att begreppet inte längre är meningsfullt. 59 Oavsett om klass
konceptualiseras som en död eller levande död kategori ska det inte tas
som ett argument för att den sociala ojämlikheten skulle ha försvunnit.
Poängen är snarare att den har ändrat karaktär. Om sociala ojämlikheter
i moderniteten grundlades i produktionssfären och drev fram kulturella
och politiska formeringar i form av olika klasser, tänker sig företrädarna
för ovan sagda synsätt att de numera tenderar att bli alltmer konsumtionsbaserade och individualiserade till följd av förändringar i arbetslivet
och frikopplingen av klasskultur från klassposition. 60 Stephen Crook,
Jan Pakulski och Malcolm Waters skriver:
Even though we do envision the end of differentiated class or status groups
which persist across generations we do not predict the onset of a simple
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egalitarian society in which standards of consumption are identical. We expect the whole process of stratification to be much more fluid and apparently chaotic than it has previously been. Taken to its extreme, stratification on the basis of consumption implies constant hierarchical shifts as new
lifestyles are found to be more desirable in a serial fashion. 61

Beck i sin tur talar om hur individualiseringen i vad han kallar för den
reflexiva moderniteten – dvs. den institutionaliserade process som tenderar att lämpa över alltmer av beslutsfattandets risker och möjligheter
på individen och som därmed också tvingar fram reflexiva livsstilar och
individualiserade biografier och identiteter – förvisso urholkar kollektiva
identiteter och livsstilar, knutna exempelvis till klass, men detta i en kontext av intensifierade sociala ojämlikheter. 62
Överlag har dessa idéer kommit att bli tämligen inflytelserika, såväl i
akademiska sammanhang som i samhället generellt. Det är uppenbart att
de kommunicerar någonting väsentligt om de förändringar som västerländska samhällen har genomgått de senaste decennierna och de tendenser som kan skönjas i dem idag. I en del formuleringar finns dock en
benägenhet att övervärdera graden av förändring och bortse från de varaktigheter som gömmer sig i den pågående samhällsomvandlingen. 63
Avindustrialiseringen av det svenska samhället och västvärlden i stort är
exempelvis en sanning med modifikation. Andelen anställda i tillverkningsindustrin har förvisso minskat, men den sysselsätter fortfarande en
stor mängd människor och den samlade industriproduktionen i Sverige
har faktiskt ökat. 64 På samma sätt innebär inte den intensifierade globaliseringen att nationalstaten har spelat ut sin roll vare sig som politisk och
administrativ realitet eller inkorporerad tankefigur. Såväl nationella som
regionala och lokala identiteter och traditioner fortlever också i en alltmer globaliserad värld, dock under förändrade villkor och delvis även i
nya former. 65 Således finns det även anledning att nyansera idéerna om
hur dagens västerländska samhällen avtraditionaliseras och ger upphov
till individualiserade identiteter och livsstilar. 66 I det följande ska vi se
hur detta gäller också när det kommer till klass.
Att det idag är nästintill standard inom samhällsvetenskaperna att tala
om dagens västerländska samhällen som senmoderna eller dylikt, betyder inte att det finns en allmän acceptans för idén om klassbegreppets
förlorade relevans. Måhända har studiet av klass fått en mer undanskymd position än tidigare i takt med att idéerna om senmoderniteten
vunnit mark inom samhällsforskningen, men det har hela tiden funnits
de som försvarat och fortsatt tillämpa klassbegreppet. En del har kort
sagt framhärdat med sina statistiska klassanalyser, till synes oberörda av
de teoretiska diskussionerna om klassamhällets förändring eller eventu-
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ella upplösning. 67 Andra har kastat ljus över hur de senaste decenniernas
storskaliga samhällsförändringar har gett upphov till nya klasser. 68 Ytterligare andra har sökt förnya studiet av de kulturella och subjektivt upplevda dimensionerna av klass, ofta med utgångspunkt i Pierre Bourdieus
begreppsuppsättning och inte sällan i direkt polemik med idéerna om
samhällets avtraditionalisering och individualisering. 69 En vanlig kritik
mot dessa idéer har då varit att de tenderar att vara bristfälligt förankrade i empiriska studier. Snarare än att ge stöd till den postulerade upplösningen av klassförankrade identiteter och livsstilar har nämligen
forskningen, gång efter annan, visat hur klass alltjämt utgör en socialt
strukturerande kraft på en rad olika områden. 70
Detta gäller även i den svenska kontexten. Med undantag möjligen
för de allra senaste åren är det visserligen rimligt att tala om en deartikulering av klass i den svenska politiken. 71 Över tid har vi också sett ett
minskat klassröstande och fackligt deltagande. Vid en internationell jämförelse kännetecknas emellertid Sverige fortfarande av ett tämligen utbrett klassröstande och en stor andel fackligt anslutna. 72 Det finns även
ett samband mellan klass och attityder i frågor om arbete,
(om)fördelning, rättvisa och relationen mellan stat och marknad, liksom
i frågor om familj, kön och moral. 73 I flera fall är dessutom klasskillnaderna i dessa frågor mer påtagliga i Sverige än i andra länder. 74
Också när det kommer till svenskarnas kulturintresse, fritidsvanor
och konsumtion av olika kulturformer indikerar forskningen att klass
alltjämt spelar roll. De högre samhällsklasserna har ett större kulturintresse överlag och därtill ägnar de sig i högre grad än arbetarklassen åt
finkulturella aktiviteter som att gå på teater, museum och opera. De utmärker sig också genom sin konsumtion av olika medier och medieinnehåll, bl.a. skönlitteratur, nyheter, film och populärmusik. 75 Eftersom
de högre samhällsklasserna i stor utsträckning även tar del av den folkliga kulturen kan man säga att de kännetecknas av ett bredare kulturintresse och en mer mångsidig fritids- och kulturanvändning än arbetarklassen. 76 Klass gör sig även gällande i svenskarnas resvanor; utlandsresandet är mer utbrett bland de högre samhällsklasserna än bland arbetare. 77 I ljuset av resultat som dessa är det inte förvånande att studier har
indikerat att svenskarnas känsla för klass är tämligen utpräglad: de anser
i allmänhet att det finns klasser, kan identifiera sig själva som medlemmar av en viss klass och har dessutom en idé om vilka krafter som ligger
till grund för människors klasstillhörighet. 78
Idéerna om klassamhällets död och kulturens frigörelse från den sociala strukturen tycks därmed finna begränsat empiriskt stöd i den
svenska kontexten. I såväl politiskt som kulturellt hänseende pekar det
mesta mot att svenskarnas preferenser och praktiker formas som ett
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resultat av deras klassposition. Detta betyder varken att teorierna om
senmoderniteten är meningslösa eller att det svenska samhället skulle
vara undantaget från kulturella friställningstendenser i övriga västvärlden. 79 Den intensifierade gränsöverskridande rörelsen av allt från människor och föremål till information och symboliskt innehåll, understödd
av de globala kommunikationsnätverken, utvidgar individens erfarenhetshorisont och tänkbara spelplan. Individen ställs inför fler valmöjligheter än tidigare, men vilka val som upplevs möjliga och faktiskt görs
tycks alltså fortfarande strukturerat utmed klassmässiga skiljelinjer. 80
Vad som härigenom exponeras är snarast tendensen hos teorierna ifråga
att övervärdera intensiteten och underskatta kontinuiteten i den pågående samhällsförändringen. Ovan sagda forskningsresultat underminerar dessutom den populära bilden av Sverige som ett samhälle i vilket
klass på sin höjd är av marginell betydelse för hur människor identifierar
sig själva och lever sina liv.
Än tydligare blir det att klass lever vidare i den svenska kontexten
ifall vi dessutom tar hänsyn till en annan begreppsdefinition än den som
åberopas av de som föreställer sig klass som en död eller levande död
kategori. I vare sig det vetenskapliga samtalet eller till vardags är det
nämligen självklart att klass ska förstås i betydelsen politisk och kulturell
formation. Ofta likställs klasskillnader med social och ekonomisk ojämlikhet, varvid en klass istället motsvarar en grupp människor som delar
likartade ekonomiska och sociala villkor men inte nödvändigtvis en gemensam kultur och politik. 81 Den alltjämt populära föreställningen om
att klass inte spelar någon större roll i dagens Sverige hämtar ofta näring
ur detta klassbegrepp och kommer då till uttryck som påpekanden om
hur landet faktiskt är ett av världens mest jämlika. Dessa påpekanden är
förvisso korrekta om vi med jämlikhet menar små inkomstskillnader,
begränsad fattigdom och hög social rörlighet i förhållande till andra länder. 82 Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den ekonomiska och
sociala ojämlikheten har ökat i Sverige de senaste decennierna: inkomstskillnaderna har blivit större, den relativa fattigdomen stigit och den sociala rörligheten avstannat. 83 Den relativa fattigdomen har fördubblats i
Sverige sedan mitten av 1990-talet, vilket är en större ökning än i något
annat jämförbart land. 84 Därtill tyder allting på att den sociala bakgrunden i allmänhet och föräldrarnas utbildningsnivå i synnerhet är av fortsatt betydelse för vem som börjar studera vid svenska högskolor och
universitet, liksom för vilken utbildning man i så fall väljer och hur väl
man presterar i sina studier. 85 Barn till högutbildade föräldrar är överrepresenterade inom den högre utbildningen överlag och framför allt på
prestigefyllda lärosäten och utbildningar. 86 De tenderar också att uppvisa bättre studieresultat än studenter från arbetarhem. 87
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Sammantaget understryker detta vikten av att inte låta sig förblindas
av det faktum att Sverige vid en internationell jämförelse framstår som
ett av de mest jämlika länderna i världen. De senaste decenniernas kraftigt ökade inkomstskillnader har visat hur denna position på intet sätt är
given. 88 Och även om positionen skulle bestå, kan inte detta tas som
belägg för att det inte finns någon social ojämlikhet i Sverige; en ojämlikhet som dessutom kan ses som djupt problematisk – inte bara för de
grupper som uppenbart missgynnas av den, utan även för såväl samhället i stort som ur ett moraliskt perspektiv. 89
För att avslutningsvis återvända till den något kryptiska frågan – klass
som kategori: död, levande eller levande död? – vill jag mot bakgrund av
ovanstående exposé mena att klasskategorin, oavsett om man med
denna enbart avser sociala och ekonomiska grupper på olika nivåer eller
om man därtill även inkluderar skilda kulturella och politiska formationer i begreppet,90 åtminstone måste betraktas som mer levande än död.
Om detta vittnar ju på sätt och vis själva den skisserade inom- och
utomakademiska diskussionen och forskningen om de sociala klassernas
existens, karaktär och betydelse i dagens västerländska samhällen. Bourdieu har formulerat det som att sociala klasser, såsom ”arbetarklassen”
[…] exists sufficiently to make us question or at least deny its existence
[…] only inasmuch as all sorts of historical agents, starting with social
scientists such as Marx, have succeeded in transforming what could have
remained an ‘analytical construct’ into a ‘folk category’, that is, into one
of those impeccably real social fictions produced and reproduced by the
magic of social belief. 91

Detta utesluter förstås inte att kategorin klass emellanåt har kommit att
användas på ett sömngångaraktigt sätt i såväl vetenskapliga diskussioner
och analyser som i politisk retorik och vardagligt tal, men som David
Morley nyligen har poängterat gäller egentligen detta för alla sociologiska kategorier och det vore både förhastat och vetenskapligt olyckligt
att på denna grundval avfärda dem som levande döda; det vill säga, som
begreppsliga kvarlevor från en svunnen tid eller så kallade ”zombiekategorier”, som Beck kallar dem. 92 Om vi i våra analyser helt låter bli att
använda klass och andra sociologiska kategorier, menar Morley, riskerar
vi att hemfalla åt metodologisk individualism och fastna, som han uttrycker det, ”in an endless play of contextual specificity and infinite difference in which, by refusing to make any generalizations at all, we disempower our own analyses”. 93
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OM TEKNIKROMANTIKEN OCH DEN
FÖRESTÄLLDA NÄTGENERATIONEN

I likhet med tidigare kommunikationsteknologiska innovationer har
spridningen av internet ackompanjerats av såväl utopiska som dystopiska fantasier. 94 Jag ska inte gå närmare in på de farhågor som knutits
till internet utan istället fokusera på de teknikromantiska idéerna om hur
det kommer att leda till en mer öppen, jämlik och demokratisk värld. 95
Dessa idéer knyter an till föreställningen om klassbegreppets förlorade
relevans på åtminstone två sätt. För det första ses ofta internet som en
viktig drivkraft bakom de samhällsförändringar och den ur dessa
sprungna tendensen mot ökad avtraditionalisering och individualisering
som antas urholka betydelsen av klass i dagens västerländska samhällen.
Tanken är då att övergången till ett globalt informationssamhälle har
frigjort individen från materiella begränsningar och klassförankrade
identiteter och livsstilar. Eller som Rob Wilkie formulerar det i sin ideologikritik av denna och andra föreställningar om den digitala tidsåldern:
Digital capitalism […] is defined […] as an economy that suspends class divisions by allowing people to escape the limits of their material bodies and
enter into the fictional world of cyberspace, where all identities are said to
be in play. Insofar as it is argued that life itself has become digital, this suspension of identity in cyberspace is read back onto reality to argue that all
identities in the digital age exist somewhere in-between the virtual and the
material. That is to say, it is argued that it exposes identity itself as a fiction
that has no basis in reality, especially the reality of a world divided by class.
In this way, the ideology of the digital promotes the illusion that the new
digital economy is the other of class inequality because it allows anyone to
transform his or her identity if the new digital society does not fulfil his or
hers desires. 96

För det andra antas spridningen av digitala medier i sig kunna bidra till en
mer jämlik värld genom att neutralisera effekterna av det faktum att
människor börjar sin bana i densamma med skilda livsförutsättningar.
Det politiska arbetet med att överbrygga digitala klyftor på olika nivåer
är visserligen inte enbart altruistiskt motiverat – spridningen av datorer
och internet anses viktig även i termer av ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft 97 – men icke desto mindre kan nog omfattningen av detta
arbete tolkas som ett tecken på hur utbredd övertygelsen ändå är om
den digitala teknikens förmåga att utjämna livschanser, exempelvis mellan olika samhällsklasser och delar av världen.
Oavsett artikulering finns det någonting problematiskt med idéerna
om hur spridningen av internet kommer att ge upphov till en värld präg-
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lad av individuell frihet och jämlikhet och förvandla klassbegreppet till
blott ett minne från en svunnen tid. De bygger på ett rudimentärt teknikdeterministiskt tänkande som gör att de tenderar att isolera den digitala tekniken från dess sociohistoriska ursprung och framväxt och därmed även att bortse från hur tekniken inte bara formar samhället utan
även formas och omformas av såväl politiska och ekonomiska intressen
som av människors vardagligt inbäddade användningar av densamma. 98
Internet har förvisso spelat en central roll i globaliseringsprocessen och
omvandlingen av arbetslivet, men så hade knappast varit fallet om det
inte vore för alla de politiska beslut och ekonomiska investeringar som
ytterst vittnar om en mycket utbredd tro på hur inrättandet av ett transnationellt nätverk för handel och ögonblicklig informationsöverföring,
kombinerat med utökade marknadsavregleringar, skulle leda till ekonomisk tillväxt och generell välfärd. 99 I den mån vi nu kan sägas leva i ett
globalt informationssamhälle bör alltså detta förstås som en produkt av
ett komplext samspel av politik, ekonomi och teknologi – inte av den
digitala tekniken i sig. 100
På samma sätt leder det fel att tro att spridningen av digitala medier
motsvarar en utjämning av livschanser och gör samhället mer demokratiskt. Inte ens om internettillgången i alla upptänkliga avseenden vore
helt jämnt fördelad – något som den alltså inte är vare sig i Sverige eller
internationellt 101 – har vi per automatik att göra med en sådan utveckling. Visserligen bär internet på egenskaper som särskiljer det från de
traditionella massmedierna och som tillsammans bildar en demokratiserande potential – framför allt kanske den enorma tillgången till information och möjligheterna för vanliga medborgare att göra sin mening
hörd på en tidigare otänkbar skala 102 – men för att denna potential ens
ska ha en chans att förverkligas krävs människor som använder nätet på
ett sätt som tillvaratar densamma. 103 I den mån internet bidrar till ett
mer demokratiskt samhälle beror det således inte på tekniken i sig utan
på människorna som gör bruk av den. Just detta fördunklas av den primitiva teknikdeterminism som ligger till grund för de utopiska nätfantasierna då den istället tenderar att tillskriva tekniken egenskaper som i
själva verket är förbehållna människan, såsom förmågan att handla och
förändra. 104
Av samma anledning kan vi inte heller ta för givet att de digitala medierna måste leda till individens frigörelse från materiella begränsningar
och traditionella kulturella föreställningar och föreskrifter kopplade till
klass, plats, genus och etnicitet. Nätet bidrar förvisso till en utvidgning
av människors potentiella erfarenhetshorisont och erbjuder möjligheter
att interagera med kulturella element som är främmande från ens omedelbara sociala och kulturella kontext, vilket i sin tur kan fostra nya,
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kanske kosmopolitiska, sätt att se på världen, förhålla sig till världen och
föra sig i världen – nya identiteter och livsstilar, om man så vill. 105 Det
utgör även en arena för identitetslekar och gör det möjligt att låtsas vara
någon annan för en stund. 106 Men återigen, hur nätet i praktiken används är en helt annan fråga. Om förändring och kontinuitet förstås
som samexisterande istället för ömsesidigt uteslutande är det inte otänkbart att internet tas i bruk enligt mönster som endast bidrar till att förse
historiskt framvuxna sociala hierarkier med nya kläder. 107 Studier har
dessutom visat att det tycks vara en tämligen marginell nätpraktik att
använda virtuella identiteter som helt skiljer sig från den sociala identiteten, liksom att det i praktiken kan vara tämligen svårt att passera som
någon annan på nätet (t.ex. för en man att passera som kvinna). 108 Och
alldeles oavsett den aktuella nätpraktikens utbredning och lyckade/misslyckade utövande är det alltjämt så att möjligheten för den som
är fattig att dölja detta eller rentav spela bemedlad på nätet inte förändrar dennes ekonomiska situation.
I romantiken som kringgärdar de digitala medierna finns således en
tendens att ta deras tekniska potentialer för sociala och kulturella effekter. För att undvika denna sammanblandning är det av yttersta vikt att
faktiskt studera på vilka sätt dessa medier ingår och tas i bruk av olika
grupper i olika kontexter. De digitala mediernas eventuella bidrag till ett
mer öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle är i första hand en empirisk fråga – inte en fråga för spekulation och futuristiskt humbug. Således söker föreliggande studie bidra till svaret på denna komplexa fråga
genom att utforska hur klass spelar roll för de sätt på vilka unga svenska
män i den så kallade ”nätgenerationen” uppfattar och förhåller sig till
digitala medier i vardagen. Benämningen ”nätgenerationen” är hämtad
från Don Tapscott, men han är långtifrån ensam om tanken på dagens
unga som en ”digital generation” definierad genom sin relation till de
digitala medierna. Marc Prensky, till exempel, talar om dem som ”digitala infödingar” och karaktäriserar samtidigt föregående generationer –
dvs. alla de som inte vuxit upp i den digitala tidsåldern – i termer av ”digitala invandrare”. 109 I det följande ska vi se hur idéer som dessa kan
förstås som en särskild variant av de utopiska fantasier som har ackompanjerat de digitala mediernas inträde i vardagslivet.
David Buckingham har flera gånger framhållit hur såväl de optimistiska som de pessimistiska idéerna om nya kommunikationsteknologiers
samhällseffekter tenderar att bli än mer kraftfulla när de kombineras
med föreställningar om barn och ungdomar.110 När televisionen var ett
nytt medium ansågs det å ena sidan särskilt viktigt att skydda just de
unga från dess förmodat skadliga effekter, men å andra sidan knöts
också förhoppningar till det nya mediet som en möjlighet att komplet-
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tera de kunskaper som gruppen ifråga inhämtade via det formella utbildningssystemet. 111 När sedan internet började få fäste i samhället och
gjorde sitt inträde i allt fler familjer var mönstret detsamma. Många föräldrar var oroliga för dess risker och potentiellt skadliga effekter på deras barn, en oro som dessutom underblåstes av offentligt ventilerade
farhågor om hur datorn och internet hotade den (imaginärt) oskuldsfulla
barn- och ungdomstiden och skulle fördärva de unga i såväl socialt, kulturellt och moraliskt som kognitivt och fysiskt hänseende. 112 Politiker,
debattörer, journalister, lärare och andra moralentreprenörer, för att låna
en term från Howard S. Becker, 113 var således inte obenägna att definiera de nya mediernas tänkta effekter på den uppväxande generationen
som ett hot mot samhällsordningen. Ännu en gång blev ett nytt inslag i
ungdomskulturen föremål för vad Stanley Cohen har kallat för moralpanik – en typ av reaktion från vuxenvärldens sida som dessförinnan åtföljt allt från ungas offentliga nöjesliv till deras konsumtion av videovåld. 114
Emellanåt inträffar fortfarande plötsliga utbrott av moralpanik kopplade till barn och ungdomars föränderliga internetvanor, men på det
stora hela, menar Buckingham, har en mer hoppfull bild av relationen
mellan digitala medier och unga människor kommit att bli den dominerande på senare tid. 115 Om moralpaniken i sammanhanget bygger på en
föreställning om de unga som sårbara och passiva offer för de digitala
mediernas destruktiva potentialer, så framställs de i mytbildningen om
”nätgenerationen” som närapå ”ett med tekniken”. Barn och ungdomar
tycks här ha en naturlig och instinktiv känsla för datorn och internet
som äldre generationer saknar, och som gör dem bättre skickade att på
ett framgångsrikt sätt hantera dessa medier och tillvarata de konstruktiva
möjligheter som de erbjuder i termer av lärande, gemenskap och medborgerligt deltagande. 116
Den här bilden av dagens unga kommer till uttryck i allt från politisk
retorik, marknadsföring och populärjournalistik till akademiska och
”kvasiakademiska” sammanhang, 117 men ett viktigt bidrag till densamma
är Tapscotts idé om ”nätgenerationen” – en generation vars medlemmar
(så kallade ”n-geners”) sägs använda den nya tekniken ”lika naturligt
som de andas”. 118 Hans centrala argument är att barn och ungdomar av
idag, till följd av sin uppväxt med de digitala medierna, inte bara har blivit fundamentalt olika de föregående generationer som istället präglats
av televisionen och massmedierna överlag, utan de har också blivit en
mer önskvärd typ av människor. För Tapscott är nämligen televisionen
per definition någonting dåligt, medan datorn och internet utgör en
alltigenom positiv kraft:
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TV is controlled by adults. Kids are passive observers. In contrast, children
control much of their world on the Net. It is something they do themselves;
they are users, and they are active. The do not just observe, they participate.
They inquire, discuss, argue, play, shop, critique, investigate, ridicule, fantasize, seek, and inform. This makes the Internet fundamentally different
from previous communications innovations, such as the printing press or
the introduction of radio and television broadcasting. These latter technologies are unidirectional and controlled by adults. They are very hierarchical,
inflexible, and centralized. Not surprisingly, they reflect the values of their
adult owners. By contrast, the new media is interactive, malleable, and distributed in control. As such it cherishes a much greater neutrality. The new
media will do what we command of them. And at this moment, tens of
millions of N-geners around the world are taking over the steering wheel. 119

Tapscott karaktäriserar medlemmarna av ”nätgenerationen” som klyftiga, öppensinnade, nyfikna, självsäkra, självständiga och globalt orienterade; de är kommunikativa, vältaliga och sociala; analytiska, kreativa,
vetgiriga och angelägna om att utveckla sig själva. 120 Och allt detta, menar han, ska alltså förstås som ett resultat av att de, till skillnad från tidigare generationer, har kommit att definieras av interaktiva digitala medier som datorn och internet snarare än den passiviserande televisionen.
I den här bilden framträder dagens uppkopplade barn- och ungdomsgeneration som allt annat än ett hot mot samhällsordningen. Snarare representerar de hoppet om en bättre morgondag, såtillvida att de tycks
närapå förutbestämda att infria de digitala mediernas löften om en mer
öppen, jämlik, demokratisk värld.
Från vetenskapligt håll har flera kritiserat såväl moralpaniken kring
ungas internetanvändning som idéerna om ”nätgenerationen”. Få har
dock varit lika flitiga i sin kritik, framför allt av de senare idéerna, som
just Buckingham. Han menar att dessa till synes motstridiga positioner i
själva verket vilar på samma problematiska antaganden om ny teknik
och unga människor.121 Till att börja med kan båda positionerna sägas
bygga på ett slags teknikdeterminism. Både Tapscott och Prensky tycks
mena att det är den digitala tekniken i sig, ingenting annat, som har
skapat den särskilda sorts människor som med hjälp av densamma ska
förändra världen till det bättre. Detta knyter an till ett annat tvivelaktigt
inslag i moralpaniken på området och mytbildningen om ”nätgenerationen”, nämligen tendensen att behandla barn och ungdomar som vore
de en homogen massa med vissa bestämda egenskaper. Utan vidare urskillning betraktas de antingen som passiva, sårbara och utlämnade i
relation till den ”farliga” tekniken eller som informations- och kommunikationstekniska underbarn med en till synes medfödd förmåga att bemästra datorn och internet och dra nytta av deras potentialer för in-
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formationsinhämtning, kunskapsbildning och lärande, mellanmänsklig
kommunikation och förståelse, publicering av personliga åsikter, berättelser och arbeten osv. Båda positionerna vilar således på idéer om barn
och unga som är långtgående essentialistiska, alltför generaliserande och
delvis också exotiserande, vilket blir tydligt inte minst i Tapscotts karaktäristik av ”nätgenerationen”. 122
Den populära föreställningen om dagens unga som en generation
definierad genom sin naturliga närhet till datorn och internet, för att
dröja ytterligare något vid denna, utgår alltså ifrån att barn och ungdomar av den digitala tidsåldern är på ett visst sätt och på ett sätt som gör
dem både annorlunda och bättre än föregående generationer – åtminstone i Tapscotts formulering. Allting talar visserligen för att de som
numera växer upp i en miljö präglad av digitala medier i viss mån formas
genom sitt samspel med densamma på ett sådant sätt att intragenerationella samhörigheter och intergenerationella skillnader härvidlag låter
sig erfaras, praktiseras och upprätthållas, exempelvis mellan barn och
föräldrar och elever och lärare. Det stora flertalet av oss har säkert personliga, vardagliga erfarenheter av mellangenerationella skillnader ifråga
om digitala medievanor – erfarenheter som dessutom finner stöd i statistiken på området. De unga tillbringar mer tid på nätet än andra åldersgrupper, de tenderar att ägna sig åt delvis andra saker online, och
utmärkande för dem är dessutom att andelen användare av sociala medier en vanlig dag är klart större än motsvarande andel tevetittare. 123
Enligt Karl Mannheim, vars essä The Problem of Generations utgör ett
helt centralt bidrag till den samhällsvetenskapliga teoribildningen om
generationer, tycks det således inte orimligt att tala om dagens svenska
ungdomar som en generation i en djupare mening än att de helt enkelt
råkar vara födda och uppvuxna i samma land vid ungefär samma tidpunkt och därmed delar en gemensam position i den sociohistoriska
processen, vilket i sin tur begränsar dem till ”a specific range of potential experience” och gör dem mottagliga för ”a certain characteristic mode
of thought and experience, and a characteristic type of historically relevant action”. 124 Att de med andra ord delar en särskild generationsposition (”generation location”), kännetecknad av vissa begränsningar och
tendenser, handikapp och privilegier – livschanser, kort sagt, delvis formade av de digitala mediernas alltmer genomgripande närvaro i den sociala världen – torde vara ställt utom allt rimligt tvivel, men i så måtto att
de därutöver medverkar i detta deras ”gemensamma öde”, för att använda
Mannheims formulering, kan de även sägas gå från att existera som blott
en generationsposition (eller potentiell generation) till att utgöra en faktisk generation (”generation as actuality”). 125 Med andra ord, deras formativa år i ett digitaliserat samhälle har av allt att döma gett upphov till
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en märkbar samhörighet dem emellan och gjort det möjligt för dem att
identifiera varandra och identifieras av andra som medlemmar av en
generation präglad av sin nära relation till digitala medier. 126
Detta betyder emellertid inte att den digitala tekniken på egen hand,
dvs. oberoende av diverse andra omständigheter, krafter och tendenser i
samhället (politiska, ekonomiska, kulturella), har förverkligat denna generation, vilket författare som Tapscott och Prensky, liksom för all del
många andra som har bidragit till spridningen av bilden av dagens unga
som en ”digital generation”, tycks vilja göra gällande. Istället kan man
tänka sig att de själva, just genom spridningen av denna bild, faktiskt
också har medverkat till att konstituera den generationella samhörighet
som dagens unga tycks känna till varandra på basis av sin relation till
digitala medier. 127 Det betyder inte heller att generationen ifråga med
nödvändighet måste bestå av en bättre sorts människor än tidigare generationer, såsom Tapscott antyder i sin beskrivning av ”nätgenerationen”.
Denna och närliggande föreställningar om ungas relation till digitala
medier fungerar mytologiskt även såtillvida att de tenderar att dölja allt
det som separerar unga människor från varandra och allt det som förenar dem med tidigare generationer, dvs. de historiskt framvuxna sociala
och kulturella strukturer som tagit form genom och fortsätter att informera människors sätt att tänka, tycka och handla, exempelvis klass och
genus. Det är som om dessa strukturer inte längre skulle spela någon
roll; som om tekniken i sig plötsligt skulle ha åstadkommit ett brott i
socialisationen, luckrat upp etablerade sätt att tänka och handla, och gett
upphov till en ny typ av människor – ”digitala infödingar”, ”n-geners”,
”homo zappiens” 128 – till synes befriade från den historia som håller
resten av oss fångna.
Återigen finns det anledning att vända sig till Mannheims mer sofistikerade begrepp om generationer. En central poäng i hans resonemang är att det i varje faktisk generation finns olika generationsenheter
(”generation units”), vilka kännetecknas av betydligt starkare förbindelser än den faktiska generationen i sin helhet. Mannheim sammanfattar
skillnaden på följande sätt:
Youth experiencing the same concrete historical problems may be said to
be part of the same actual generation; while those groups within the same
actual generation which work up the material of their common experiences
in different specific ways, constitute separate generation units. 129

Detta innebär följaktligen att den gemensamma erfarenheten hos
svenska barn och ungdomar av att ha vuxit upp i en tid och miljö präglad av digitala medier, dvs. själva den erfarenhet som alltså förenar dem
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som faktisk generation, mycket väl kan tänkas åtföljas av olikartade svar
på densamma, exempelvis beroende på klassbakgrund, position i genusordningen och sociogeografisk hemvist. Det är därmed inte orimligt att
anta att arbetarklasspojkar på den svenska landsbygden förhåller sig annorlunda till framväxten av ett samhälle alltmer genomsyrat av digital
informations- och kommunikationsteknik, jämfört med unga män med
rötterna i en urban medelklass – trots att båda grupperna alltså har vuxit
upp i detta samhälle och inte har annat än att verka i detsamma. Just den
här typen av skillnader låter sig svårligen tänkas med hjälp av det rudimentära generationsbegrepp som ligger till grund för mytbildningen om
dagens ungdom som en ”digital generation”.
Buckingham sammanfattar det hela väl när han menar att ”the technologically empowered cyberkids of the popular imagination” förvisso
kan tänkas existera, men att de i så fall utgör en minoritet som knappast
är typisk för unga människor i allmänhet.130 Diskursen om den digitala
generationen, fortsätter han, kan förstås som en form av marknadsretorik, och som sådan även som ett försök att faktiskt skapa det objekt om
vilket den utger sig för att tala, precis som när kategorin ”tonåringar”
uppfanns en gång i tiden. Då liksom nu, förstås, som ett led i den kommersiellt pådrivna konstruktionen av nya marknadssegment. 131 Denna
diskurs, menar Buckingham
[…] represents not a description of what children or young people actually
are, but a set of imperatives about what they should be or what they need to
become. To some extent, it does describe a minority of young people who
are actively using this technology for social, educational and creative purposes, yet it seems very likely that most of these people are the ”usual
suspects”, who are already privileged in other areas of their lives and whose
use of technology is supported by their access to other forms of social and
cultural capital. 132

Här indikerar Buckingham att de svepande beskrivningarna av dagens
barn och ungdomar som en ”digital generation” befinner sig i ett problematiskt förhållande till verkligheten. Måhända stämmer de överens
med hur en mindre grupp privilegierade ungdomar gör bruk av datorn
och internet, men genom att ta deras digitala medievanor för givna
bland unga människor i allmänhet negligerar de inte bara de variationer
som existerar inom gruppen i detta avseende, utan de bortser även från
de strukturella betingelser och processer som kan tänkas ligga bakom
uppkomsten av dessa variationer. Citatet kan således läsas som en appell
för mindre av teknikromantisk spekulation och mer av kritisk empirisk
forskning på området, kanske i synnerhet för studier som tittar närmare
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på hur ungdomar med olika livsvillkor, kopplade exempelvis till klass,
införlivar och gör bruk av digitala medier i vardagen.
Som vi ska se är föreliggande studie inte den första som har hörsammat denna appell och söker kritisera idéerna om ”nätgenerationen”
och ”digitala infödingar” på empiriska grunder. Flera studier har kastat
ljus över hur ungas digitala mediebruk tenderar att formas av diverse
socialt strukturerande krafter och vissa av dem har även fäst särskild vikt
vid klasstillhörighetens betydelse i sammanhanget. Likväl ska jag i det
följande argumentera att en inte oansenlig del av forskningen på området tycks ha bedrivits utifrån mestadels implicita antaganden om digitala
medier och ungdomar som inte bara för tankarna till teknikromantiken
och det slags exoticism som kommer till uttryck i talet om ”nätgenerationen”, utan också ligger väl i linje med idéerna om klassbegreppets förlorade relevans i senmodernitetens tidevarv. I relation till den begränsade men växande mängden studier som faktiskt uppmärksammar betydelsen av klass för ungas digitala medievanor, kommer jag också resonera kring hur föreliggande undersökning är tänkt att bidra med nya
kunskaper.

FORSKNING OM UNGAS DIGITALA MEDIEBRUK

Vi har nu sett att det i samhället tycks cirkulera diverse föreställningar
om de ungas digitala mediebruk och effekterna av detta, ofta med inslag
av mer eller mindre utopiska eller dystopiska fantasier. Det rör sig onekligen ett ämne kring vilket det finns gott om spekulationer, men naturligtvis har det även bedrivits en hel del empiriska studier i detsamma.
Vad säger egentligen forskningen om relationen mellan ungdomar och
digitala medier? Vilka aspekter av denna relation har placerats i förgrunden respektive bakgrunden? Och vad säger detta om forskningen på
området? I det följande skisseras, illustreras och diskuteras konturerna
av forskningen om unga människors digitala mediebruk, framför allt
med avseende på klass, varvid dessa frågor också kommer att adresseras.
Merparten av de första empiriska studierna av barn och ungdomars
digitala mediebruk daterar tillbaka till åren runt millennieskiftet, då allt
fler i västvärlden hade börjat få tillgång till persondatorer och internet i
hemmet. Dessa tidiga studier var relativt tunnsådda och idag är det lätt
att se hur de inte sällan präglades av en mer eller mindre storögd nyfikenhet på de nya mediernas potentialer och eventuella konsekvenser för
ungas tillblivelseprocesser och vardagsliv, men även för deras lärande
och för undervisningen i skolan. Vissa menade rentav att internets genombrott utgjorde en förändring så djup att publikforskningen plötsligt
hade blivit obsolet, medan andra medieforskare, exempelvis Sonia
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Livingstone, argumenterade för dess fortsatta relevans och byggde vidare på redan etablerade riktningar inom densamma för att studera de
nya mediernas roll i ungas dagliga liv. 133
I det internationella forskningsprojektet Children, Young People and
Their Changing Media Environment (1996-1999) tillfrågades runt 11 000
barn och ungdomar från sammanlagt tolv europeiska länder om sin användning av såväl traditionella medier som de då nya medierna, datorn
och internet. I projektet kombinerades kvantitativa och kvalitativa data,
liksom frågeställningar och perspektiv hämtade från såväl effekt- och
uses and gratifications-forskningen som publikforskningens kulturella
tradition, inte minst medieetnografin. 134 Genomgående eftersträvades
dock att lokalisera mediebruket i de ungas vardagliga kontexter, främst
hemmet och familjen. Ur detta projekt kom bl.a. Livingstones Young
People and New Media från 2002, en studie som tydligt visar hur socioekonomisk status, genus och ålder tillsammans bidrar till att forma de
ungas vardagsliv, mediekontext och mediebruk. 135
Samma sak indikerades även av andra brittiska studier som vid tidpunkten utforskade det socialt inbäddade, villkorade och strukturerade
mediebruket bland unga människor, t.ex. Keri Facers och Ruth Furlongs
Beyond the Myth of the ”Cyberkid”: Young People at the Margins of the Information Revolution. Som titeln antyder fokuserar deras arbete mer specifikt på
det digitala mediebruket, och detta då som ett led i en tidig, empirisk
grundad kritik av de redan då utbredda föreställningarna om barn och
unga som i det närmaste naturbegåvningar ifråga om datorer och internet. 136 Med tiden har den här typen av kritik vuxit i omfattning i takt
med att allt fler har sökt punktera den populära mytbildningen om dagens unga som ”digitala infödingar” genom empiriska studier. 137
I början av 2000-talet kom även ett antal svenska avhandlingar som
på olika sätt intresserade sig för de nya medierna i unga människors vardagsliv, närmare bestämt i hemmet och skolan. Ulrika Sjöbergs Screen
Rites påminner i flera avseenden om Livingstones nyss nämnda studie.
Sjöberg studerar barn och ungdomars medieanvändning i stort, skriver
in den i deras vardagsliv i allmänhet och familjeliv i synnerhet, samt
bygger på en kombination av kvantitativa och kvalitativa data. Analyserna beaktar dock inte i samma utsträckning de sociala krafter som bidrar
till att strukturera de ungas mediebruk (särskilt klass spelar en undanskymd roll), vilket möjligen har att göra med den mer framträdande inspirationen från uses and gratifications-skolan. Dess primära fokus är
snarare att ge en inblick i hur unga människor aktivt och målinriktat använder såväl nya som traditionella medier som resurser i sitt umgängesliv och identitetsbyggande. 138 Inte heller Patrik Hernwalls intervjustudie
om barns syn på datorn och internet som ett inslag i skolvardagen eller
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Ann-Britt Enochssons närliggande undersökning om barns skolbaserade
informationssökning på nätet tar några direkta hänsyn till hur diverse
sociostrukturella krafter kan tänkas forma barnens uppfattningar och
praktiker. 139
I sammanhanget kan även nämnas Malin Sveningssons avhandling
Creating a Sense of Community: Experiences from a Swedish Web Chat – inte för
att den skulle ha något särskilt fokus på just ungas internetanvändning
(eller chattande, den specifika nätpraktik som undersöks i studien), utan
snarare för att den exemplifierar den tidiga framväxten av andra sätt än
de just diskuterade att närma sig det aktuella ämnet. I likhet med Daniel
Chandlers och Dilwyn Robert-Young studie från 1998 av ungdomars
personliga hemsidor som en resurs i deras konstruktion av identitet,
bygger Sveningssons avhandling i allt väsentligt på onlinebaserade observationer och intervjuer. 140 Dessa båda studier är dessutom att betrakta som typiska för mycket av den tidiga internetforskningen i det att
de tar sin utgångspunkt i den nya teknikens mer iögonfallande egenskaper och potentialer – närmare bestämt möjligheterna att skapa virtuella gemenskaper och (om)konstruera ett virtuellt jag – för att sedan observera hur (unga) människor förverkligar dem. I så måtto att det här är
tekniken i sig som utgör startpunkt, snarare än det socialt strukturerade
vardagsliv i vilket ungas nätpraktiker alltid är inbäddade – ett vardagsliv
vars komplexa väv av skilda möjligheter och begränsningar i bästa fall
låter sig anas genom renodlade onlinestudier – representerar arbetena
ifråga en ansats som kan betecknas som mediecentrerad snarare än
samhällsorienterad. 141
I takt med att datorn och internet har kommit att bli en alltmer integrerad del av allt fler människors vardagsliv och samhället i stort, har
också det vetenskapliga intresset ökat för barn och ungdomars digitala
mediebruk. De analytiska teman och angreppssätt som kunde urskiljas
redan bland de tidiga studierna på området gör sig alltjämt gällande, men
numera präglas de av en ökad intern spännvidd. En del av forskningen
har fortsatt att rikta fokus mot de ungas växande engagemang i diverse
mer eller mindre särpräglade virtuella gemenskaper (communities), och
sedermera även i bloggar och sociala nätverkssajter som MySpace och
Facebook. 142 På det stora hela tenderar dessa studier att vara explorativt
orienterade och bygga på nätbaserade observationer av gruppens aktiviteter på sajterna ifråga, inte sällan i kombination med intervjuer företagna antingen online eller offline. Precis som tidigare kretsar ofta analyserna kring hur barnen och ungdomarna aktivt använder sajterna som
resurser för att konstruera identitet, upprätta och upprätthålla sociala
kontakter och gemenskaper, samt för diverse informella lärprocesser,
men även kring de risker och möjligheter som dessa nätpraktiker för
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med sig i och med deras mer eller mindre offentliga karaktär. 143 Och
precis som tidigare ger den här typen av studier, med vissa undantag, en
relativt begränsad inblick i nätpraktikernas förankring i ungdomarnas
vardagsliv, liksom de tenderar att bortse från praktikernas strukturella
betingelser och konsekvenser till förmån för deras inslag av kreativitet,
lekfullhet och hopp om social förändring.
I Why Youth ♥ Social Network Sites: The Role of Networked Publics in
Teenage Social Life betraktar danah boyd unga människors användning av
sociala nätverkssajter som ett led i deras strävan efter ett utrymme bortom föräldrarnas kontroll i en tid när offentliga mötesplatser för ungdomar försvinner och deras fritid i allt större utsträckning organiseras av
vuxna, men till skillnad från Livingstone, som redan i Young People and
New Media ramade in ungas digitala mediebruk på ett liknande sätt, negligerar hon hur gruppens fritid organiseras på olika sätt beroende på såväl klass som genus. 144 Hur genus bidrar till att forma och formas genom ungas nätpraktiker i allmänhet och identitetsskapande i synnerhet
har annars varit ett framträdande analytiskt tema bland de mer kritiskt
problematiserande studier som trots allt finns inom den här typen av
explorativt orienterad och helt eller delvis onlinebaserad forskning. 145
En del av dessa studier pekar dessutom på hur de oftast kommersiella
onlinekontexter där praktikerna ifråga äger rum många gånger kringskär
och därmed också bidrar till att strukturera dem på olika sätt, exempelvis
i linje med traditionella genusmönster – något som bl.a. Rebekah Willett
visar i Consumer Citizens Online: Structure, Agency, and Gender in Online Participation. 146
Betydelsen av klass som en socialt strukturerande kraft behandlas
emellertid knappt alls inom ramen för den här typen studier, vilket möjligen kan hänga ihop med att de ofta vilar ganska tungt på visuella observationer. Det är onekligen enklare att med blotta ögat köns- och åldersbestämma en person på nätet än vad det är att med säkerhet fastställa dennes position och bakgrund i en viss klass. Att olika sätt att
framställa sig själv online likafullt kan fungera som tecken på klass för
ungdomar när de i den vardagliga praktiken orienterar sig och navigerar i
den digitala mediemiljön, framgår emellertid av Michael Forsmans
Duckface/Stoneface från 2014. 147 Även denna studie har dock sitt analytiska fokus på hur unga ”gör” genus snarare än klass i relation till digitala
medier. Men till skillnad från nyss nämnda studier intresserar sig Forsman för hur detta sker genom det vardagligt inbäddade mediebruket i
sin helhet snarare än genom specifika nätpraktiker kopplade till bestämda sajter. Den involverar inte heller några onlinebaserade observationer eller intervjuer utan bygger istället på olika former av kvalitativa
intervjuer med svenska barn och tonåringar i deras skolmiljöer. 148
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En förtjänst med Forsmans studie är det faktum att den uppmärksammar de symboliska hierarkier som genomsyrar de ungas sätt att orientera sig och agera i relation till de digitala medierna. Det är exempelvis
inte egalt hur man som ung framställer sig själv på nätet; vissa typer av
självpresentationer anses smakfulla och anständiga bland ungdomarna,
medan andra tenderar att nedvärderas som smaklösa och vulgära. 149
Även Fengshu Liu betraktar i sin artikel The Norm of the ‘Good’ Netizen
and the Construction of the ‘Proper’ Wired Self hur skilda digitala praktiker
tillerkänns olika värde och hur ungdomar förhåller sig till detta i sina
vardagliga liv, men detta då inom ramen för dagens kinesiska samhälle
och med fokus på det digitala mediebrukets moraliska snarare än stilmässiga aspekter. 150
Sättet på vilket Forsman och Liu närmar sig relationen mellan unga
människor och digitala medier har också det blivit allt vanligare i takt
med att datorn och internet kommit att utgöra en alltmer självklar del av
allt fler människors liv. Precis som i de tidiga studierna av det här slaget
utgör hemmet och familjen alltjämt en central forskningskontext. I det
brittiska forskningsprojektet UK Children Go Online: Emerging Opportunities
and Dangers (2003-2005), lett av Sonia Livingstone, anammades ett teoretiskt och metodologiskt angreppssätt snarlikt det som användes inom
ramen för projektet Children, Young People and Their Changing Media Environments, men den här gången låg analytiskt fokus uteslutande på barn
och ungdomars användning av just internet. Projektet syftade till att öka
kunskapen om internet som en inordnad del av ungas vardagsliv i allmänhet och familjeliv i synnerhet, men även om de risker och möjligheter som förknippas med gruppens internetbruk. 151
De centrala projektresultaten knyter an till fyra problemområden
kring vilka mycket av forskningen om unga människor och digitala medier sedermera har kretsat: (a) hur de digitala medierna omformar förutsättningarna för familjelivet och relationerna mellan barn och föräldrar;
(b) förhållandet mellan risker och möjligheter i de ungas internetanvändning; (c) digitala klyftor bland barn och ungdomar; samt (d) unga
människors användning av internet för deltagande i allmänhet och politiskt deltagande och medborgerligt engagemang i synnerhet. I det följande ska jag kort behandla dessa projektresultat, men framför allt lyfta
fram annan forskning i anslutning till nyss nämnda problemområden.
När det gäller (a) uppmärksammades i UK Children Go Onlineprojektet föräldrarnas försök att reglera barnens digitala mediebruk i
hemmet. 152 Man fann att merparten föräldrar uppger sig engagera sig i
barnens internetanvändning, men att de ändå tenderar att underskatta i
vilken mån barnen möter olika risker på nätet. Vidare påvisades en diskrepans mellan föräldrar och barn i deras syn på vilka regler som gäller
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för barnens internetanvändning, liksom hur barnen ofta utformar diverse strategier för att obemärkt kunna kringgå de regler som föräldrarna har satt upp. Att det även tenderar att finnas en samsyn i familjerna
om att barnen befinner sig i överläge ifråga om digitala färdigheter, helt i
linje med bilden av dagens unga som en ”digital generation”, försvårar
ytterligare föräldrarnas reglering av deras användning av internet. 153
Dessa resultat tangerar även (b), men såtillvida att forskningen om
denna problematik endast är marginellt relevant för föreliggande avhandling ska jag inte behandla den i någon större detalj. Det räcker med
att nämna att det nära släktskapet mellan digitala möjligheter och risker
som exponerades i och med UK Children Go Online sedermera har utforskats vidare inom ramen för det internationella forskningsprojektet
EU Kids Online. 154
Däremot finns det anledning att dröja något vid den komplexa dynamiken mellan föräldrar, barn och digitala medier (a); studierna är nämligen flera som har kastat ljus över hur de digitala medierna är insnärjda i
familjelivets relationer, maktspel och konflikter. Vissa har pekat på hur
dessa medier gör det möjligt för barn att upprätthålla kontakten med
vänkretsen i sammanhang som tidigare dominerats av familjen och därmed fungerar som verktyg varmed de kan lösgöra sig från föräldrarnas
kontroll. 155 Maren Hartmann, Nico Carpentier och Bart Cammaerts har
istället utforskat hur familjer förhandlar och löser konflikter kring barnens internetanvändning som ett led i en demokratisk lärprocess och då
funnit att detta sker på olika sätt, bl.a. beroende på hur förtrogna föräldrarna är med tekniken jämfört med sina barn. 156 Ytterligare andra studier
har undersökt hur de digitala medierna tas i bruk av barn och ungdomar
i diasporiska och transnationella familjer, antingen för att positionera sig
i relation till det nya hemlandet och familjens ursprungskultur eller för
att hålla kontakten med familjemedlemmar över nationsgränserna. Inom
den svenska forskningen på detta område märks framför allt Ingegerd
Rydins och Ulrika Sjöbergs gemensamma arbete. 157
Viktigt att nämna i ljuset av det problem som ligger till grund för
denna avhandling är att det även har gjorts enstaka studier som uppmärksammar hur social klass bidrar till att forma relationen mellan föräldrar och barn mot bakgrund av de digitala mediernas inträde i vardagslivet. Med utgångspunkt i Bourdieus arbete har Sumi Hollingworth et al.
visat hur föräldrar ur medelklassen tenderar att vara tillräckligt förtrogna
med den digitala tekniken för att låta barnen lära sig undvika nätrelaterade risker på egen hand och för att uppleva barnens överläge i termer
av digitala färdigheter som någonting positivt, medan arbetarklassföräldrarna, i sin tur, tycks vara mer benägna att i ljuset av nyss nämnda risker
antingen hindra barnens internettillgång eller distansera sig från deras
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användning, såväl som att uppleva sig oroliga, obekväma eller rentav
hotade av den förändrade maktbalansen i familjen till följd av barnens
digitala kompetens. Hollingworth et al. lyfter även fram de potentiella
konsekvenserna av detta för såväl föräldrarnas lärande som barnens
skolgång och livschanser. 158
Detta leder in på (c): frågan om digitala klyftor bland barn och ungdomar. Det är också på detta område som klassbegreppet kommer till
uttryck som allra tydligast i studiet av unga människors digitala mediebruk. 159 Även om antalet studier om problematiken ifråga är växande,
tycks det ändå riktigt att mot bakgrund av forskningsfältet som helhet,
dvs. den samlade forskningen om ungas digitala mediebruk, beskriva
den som underutforskad. I synnerhet de svenska studierna är försvinnande få till antalet, vilket kan ha att göra med ett länge ganska snävt
begrepp om digitala klyftor i kombination med en ovanligt hög internetpenetration och utbredda föreställningar om dagens unga svenskar
som en ”digital generation”. Under lång tid reducerades digitala klyftor
till en fråga om tillgång till erforderlig teknisk utrustning och kompetens,
men efterhand har forskningen visat på problematikens komplexitet och
många olika nyanser.160
En av få svenska undersökningar som har tagit hänsyn till frågan om
klassrelaterade digitala klyftor bland svenska barn och ungdomar är
World Internet Institute-rapporten Unga svenskar och internet 2009 av Olle
Findahl. 161 Den visar på ett positivt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och internetanvändningens frekvens bland de yngsta barnen, men ger i övrigt begränsat stöd till hypotesen att klassrelaterade
variabler påverkar barnens internetanvändning. Det statistiska tillvägagångssättet har dock sina begränsningar och antalet variabler som tas
med i beräkningen är både få och grova. Ulli Samuelssons avhandling
Digital (o)jämlikhet från 2014 behandlar problematiken på ett mer ingående sätt och genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Dess analytiska fokus ligger nu inte på klassbakgrundens betydelse för ungdomarnas internetanvändning och digitala kompetens, men
indirekt låter den sig ändå skönjas på olika sätt i de empiriska resultat
och tolkningar som presenteras. 162
Internationellt är studierna fler som på olika sätt har gett prov på hur
klass i flera avseenden bidrar till att strukturera barn och ungdomars
digitala medievanor och möjligheter att dra nytta av internet. Inom ramen för UK Children Go Online-projektet fann man till exempel att barn
och ungdomar från de övre samhällsskikten hade en fördel gentemot
dem från de lägre klasserna inte bara i termer av internettillgång, interneterfarenhet och självskattade digitala färdigheter. Resultaten gav dessutom vid handen att de hade större möjligheter och/eller var mer be-
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nägna att ägna sig åt en bredare repertoar av de möjligheter som nätet
erbjuder, bl.a. för att producera eget innehåll och engagera sig i medborgerliga sammanhang. 163 Liknande resultat har rapporterats också från
andra brittiska undersökningar, liksom från studier företagna i flera
andra länder. 164 Det stora flertalet av dessa studier bygger dock enbart
på kvantitativa data och kan därför inte ge någon djupare inblick i de
vardagligt inbäddade processer som ger upphov till de konstaterade
klasskillnaderna. Som Livingstone och Ellen Helsper själva skriver i sin
statistiskt baserade artikel Gradations in Digital Inclusion: Children, Young
People and the Digital Divide: ”problematically, research rarely considers
the structured array of opportunities in people’s everyday lives so as to
contextualize the online within the offline”. 165
Ett fåtal kvalitativa studier har emellertid genomförts och då kastat
ljus över hur klass i den vardagliga praktiken bidrar till att strukturera
ungas förhållande till digitala medier. 166 I likhet med flera av de kvantitativa undersökningarna hämtar de inte sällan, precis som föreliggande
avhandling, teoretisk inspiration från Bourdieus begreppsuppsättning.
Här kan Laura Robinsons arbete nämnas. Hon menar att skillnader i
internettillgång mellan ungdomar med olika ekonomiska förutsättningar
ger upphov till skilda sätt att förhålla sig till nätet som informationsresurs. De som har god internettillgång kan kosta på sig ett lekfullt och
explorativt förhållningssätt, medan de med begränsad tillgång istället
tvingas anamma en mer instrumentell hållning. Den både spatialt och
temporalt limiterade tillgången till internet i deras vardagsliv har gjort att
de utvecklat en ”smak för det nödvändiga”, menar Robinson, såtillvida
att de undviker nätpraktiker som i deras ögon utgör ett slöseri med tid
eftersom de inte kan ge någon omedelbar nytta. 167
Flera av studierna om digitala klyftor och klasskillnader i unga människors relation till digitala medier behandlar mer eller mindre ingående
implikationerna av detta för deras chanser i skolan och på dagens arbetsmarknad. 168 Oftast görs då detta i ljuset av hur digitala färdigheter
av olika slag har kommit att bli en allt viktigare ingrediens för en framgångsrik utbildnings- och yrkeskarriär, men det finns även studier som
istället fäster vikten vid hur olika klasstypiska förhållningssätt till digitala
medier tillskrivs olika värde i skolkulturen och därmed är förknippade
med olika chanser till framgång i densamma. 169 Oavsett perspektiv tyder
resultaten av dessa studier på att det finns en risk att skolsystemet
alltjämt och tvärtemot sitt syfte bidrar till att reproducera och cementera
de klasskillnader som barn och unga bär med sig hemifrån, och ytterst
även de rådande klasshierarkierna i samhället. Detta står onekligen i
bjärt kontrast till diverse teknikromantiska föreställningar om hur den
digital informations- och kommunikationstekniken kommer att revolut-
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ionera skolan och lärandet och på sikt leda till en mer rättvis och jämlik
värld; föreställningar som dessutom, om än inte fullt lika drastiskt formulerade, tycks ha letat sig in i och kommit att vägleda delar av forskningen på området. 170
När det gäller (d), hur unga människor gör bruk av internet som en
resurs för deltagande i allmänhet och politiskt deltagande och medborgerligt engagemang i synnerhet, har det bedrivits en hel del forskning de
senaste tio åren. 171 Mängden studier på området ska förstås mot bakgrund av de förhoppningar som knutits till de digitala mediernas potentialer att engagera och aktivera de unga medborgarna i frågor om politik
och offentliga angelägenheter och på så sätt skapa en både bredare, djupare och mer livskraftig demokrati. Inom den svenska forskningen
märks t.ex. Tobias Olssons relativt tidiga kvalitativa studier av vilken
betydelse medierna i allmänhet och internet i synnerhet har för politiskt
aktiva ungdomar i deras roll och identitet som medborgare. 172 I rapporten Oundgängliga resurser: om medier, IKT och lärande bland partipolitiskt aktiva
ungdomar från 2004 visar han hur nätet utgör ett viktigt medborgerligt
verktyg för den aktuella gruppen i allt från att hålla sig uppdaterad om
partiinterna angelägenheter och samordna den egna verksamheten till att
följa med i nyhetsflödet och delta i såväl den interna debatten som i debatter på politiska motståndares hemsidor.
Att redan politiskt aktiva ungdomar drar nytta av de möjligheter som
nätet erbjuder i termer av politiskt deltagande och medborgerligt engagemang är på intet sätt förvånande. Merparten av forskningen på området har istället intresserat sig för relationen mellan de digitala mediernas
medborgerliga potentialer och unga människor i allmänhet. En del studier, däribland vissa svenska, har på olika sätt undersökt och kastat ljus
över hur ungdomars vardagliga erfarenheter och användningar av internet och andra medier sätter dem i kontakt med värld av offentliga frågor
av gemensamt intresse och därmed bidrar till deras utveckling av medborgerliga erfarenheter, förhållningssätt och praktiker. 173
Andra har snarare fokuserat på i vilken mån barn och ungdomar realiserar de möjligheter som internet erbjuder vad gäller interaktion, innehållsproduktion och deltagande i politiska och medborgerliga aktiviteter,
liksom på de skillnader som härvidlag står att finna i gruppen och tänkbara orsaker till varför det ser ut som det gör. Resultaten av UK Children
Go Online-projektet gav vid handen att internet i sig – tvärtemot de
grandiosa förhoppningar som knutits till dess framväxt och spridning,
såväl som bilden av dagens unga som en ”digital generation” – endast i
begränsad skala stimulerar de unga att interagera med webbinnehåll,
göra sin röst hörd och ta del i medborgerliga och politiska sammanhang.
Däremot stod det klart att benägenheten att ägna sig åt nätpraktiker av
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det här slaget tenderar att vara socialt strukturerad, delvis till följd av de
ungas klassbakgrund och framför allt i fråga om det medborgerligt orienterade internetbruket. 174
I projektet fann man visserligen att internetanvändningens omfattning och den härigenom ökade förtrogenheten med nätet tycks kunna
uppmuntra ungas interaktiva och kreativa onlinepraktiker, men, menar
Livingstone, ”the same is less the case for visiting civic websites because
here the key determinants of visiting such websites are demographic –
age, gender and social class. This suggests that young people’s motivation to pursue civic interests online depends on their background and
socialization, and it is not affected by the amounts of time spent or levels of expertise online”. 175 I linje med andra forskare drar de således
slutsatsen att nätet utgör en viktig resurs för unga med ett redan grundlagt intresse för politik och offentliga frågor, men att det knappast på
egen hand skapar vare sig politisk förståelse, vilja eller handling; detta är
snarare någonting som de unga främst tillägnar sig genom socialisationsprocessen offline. 176
Studier har även gjorts för att bättre förstå unga människors svala
intresse för att engagera sig och dela med sig av sina åsikter och betraktelser på medborgerliga och politiska webbplatser som syftar till just
detta. Dessa studier har bland annat visat att de unga upplever publiktilltalet på den här typen av sajter som mindre engagerande än på kommersiella ungdomssajter, samt att deras ovilja att göra sin röst hörd på dem
tycks bottna i en känsla av att det ändå inte är någon som lyssnar och tar
dem på allvar. 177 För att det medborgerliga deltagandet online ska te sig
meningsfullt krävs givetvis att de kan urskilja åtminstone en möjlighet
till verkligt inflytande i och med detsamma. 178
Detta leder i sin tur in på frågan om vilka röster som räknas och vad
som krävs för att bli lyssnad på och tagen på allvar på nätet. Genom en
fokusgruppsstudie av hur ”vanliga” ungdomars egenproducerade filmer
på en videosajt för unga tas emot av olika tittargrupper, har Nico Carpentier visat att professionella produktionsstandarder, etablerade av
mainstream-medierna, alltjämt innehar en hegemonisk position, vilket
bidrar till att hindra förverkligandet av de demokratiska potentialer som
har tillskrivits internet och de sociala medierna. Ungdomarnas amatörfilmer tenderade att nedvärderas som banala, irrelevanta och utan estetisk, narrativ och teknisk kvalitet. 179 På motsvarande sätt kan man tänka
sig att det hierarkiska förhållandet mellan professionalism och amatörism ligger till grund för hur människors deltagande värderas även i andra
onlinekontexter och därmed strukturerar deras möjligheter till inflytande; ett framgångsrikt deltagande i debatter om politik och offentliga
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angelägenheter är sannolikt avhängigt allt från kunskap om politiska
idéer och sakförhållanden till retoriska och skriftspråkliga färdigheter.
Ovanstående översikt är naturligtvis präglad av dess upphovsman.
Studier vars utgångspunkter, genomförande och resultat ligger nära och
bär relevans för denna avhandling har av förklarliga skäl ägnats mer utrymme än studier av mer perifer betydelse. Detta kan möjligen ha gett
en del oriktiga intryck, som att klass skulle vara en tämligen central analytisk kategori på det aktuella forskningsfältet. Trots detta fångar översikten något av den heterogenitet som kännetecknar fältet i termer av
såväl akademiska ämnesdiscipliner som teoretiska perspektiv, problemställningar och metodologiska ansatser. Oavhängigt sådana variationer
visar den också hur det empiriska studiet av ungas digitala mediebruk i
det närmaste undantagslöst, om än inte alltid avsiktligt, har bidragit till
att blottlägga bristen på nyanser i den populära mytbildningen om dagens barn och ungdomar som en ”nätgeneration” eller liknande. Sådana
föreställningar döljer mer än de avslöjar och hjälper oss knappast till
några djupare insikter om den uppenbart komplexa relationen mellan
unga och digitala medier.

FORSKNINGSFÄLTET I LJUSET AV TIDIGARE PUBLIKOCH UNGDOMSKULTURSTUDIER

Om man betraktar det aktuella forskningsfältet i ljuset av den mer generella publik- och ungdomskulturforskningen, och fokuserar särskilt på
hur klassbegreppets position och tillämpning har varierat över tid inom
ramen för dessa studieområden, kan man emellertid också skönja hur en
inte oansenlig del av forskningen om ungas digitala mediebruk förefaller
ha accepterat och bedrivits utifrån en uppsättning diskutabla men sällan
uttalade antaganden om ny teknik, unga människor och förhållandet
struktur-aktör. Mer specifikt har det funnits en tendens att rama in och
formulera problemen på ett sätt som dels sätter likhetstecken mellan ny
teknik och social förändring, dels utgår ifrån att barn och ungdomar
verkligen har en unik relation till de digitala medierna, samt fäster vikten
vid den enskildes frihet, aktivitet och kreativitet snarare än de sociostrukturella krafter som tenderar att möjliggöra och begränsa allt detta
enligt vissa bestämda mönster. Med andra ord vet vi en hel del om hur
internet bidrar till att omforma samhälls- och vardagslivet och om hur
de unga aktivt och kreativt tillvaratar de digitala mediernas potentialer
för att bygga identitet och gemenskap, tillägna sig information och kunskap, delta och göra sin röst hörd i olika sammanhang osv. Men vi vet
inte lika mycket om hur internet också ingår i upprätthållandet av sociala
maktstrukturer på olika nivåer, eller om hur ungas allehanda praktiker
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på/med/i relation till nätet formas i och med dessa strukturer och således bidrar till deras reproduktion.
Denna situation kan ses som en förlängning av den mer generella
teoretiska omorientering som under en längre tid har pågått inte bara
inom publikforskningen utan egentligen hela medie- och kommunikationsvetenskapen och samhällsvetenskaperna i stort. Redan vid millennieskiftet skrev Graham Murdock en kritisk text om hur analytiskt fokus
tycktes ha förskjutits ”from structural constraint to self-expression, from
blocked mobility to fluidity, from necessity to desire”, och bara några år
senare, då internet hade börjat göra allt tydligare avtryck i allt fler människors liv, poängterade han att teknikdeterministiska idéer om digitaliseringen som den huvudsakliga kraften bakom social förändring tenderar att rikta vår uppmärksamhet mot den digitala teknikens olika möjligheter och de sätt på vilka människor drar nytta och nöje av dem, vilket i
sin tur är förknippat med vissa risker: ”Detailed work on the everyday
ways media technologies are regarded, appropriated and deployed is
absolutely indispensable to a full account of change”, argumenterar visserligen Murdock, “but unless it is properly contextualized it can all too
easily overestimate the degrees of freedom accorded to users”. 180
Inom publikforskningen kan rötterna till denna omorientering spåras
ända tillbaka till David Morleys tillämpning av Stuart Halls
encoding/decoding-modell i The ”Nationwide” Audience från 1980, en
receptionsanalytisk studie av hur olika sociala grupper avkodade det populära brittiska nyhetsprogrammet med samma namn. 181 Halls teori postulerade att skilda tolkningar av samma medietext skulle kunna vara en
produkt av läsarnas olika klasspositioner, men Morleys studie gav endast
delvis stöd till detta antagande. Istället visade den främst på receptionens komplexitet och behovet av nya metoder för att studera densamma. 182 Mer specifikt kom Morley att inse vikten av att studera samspelet mellan mediernas texter och läsare inom ramen för de vardagskontexter där det vanligen utspelar sig (främst hemmet), vilket i sin tur
ledde honom att förespråka en analytisk fokusförskjutning från specifika
läsningar av specifika typer av medietexter (teveprogram) till själva mediebruket (tevetittandet) i vidare mening. 183 Att studien ifråga dessutom
visade att tittarnas tolkningar på intet sätt var determinerade av deras
klassposition, 184 liksom att de komplexa tolkningsmönster som urskildes
knappast lät sig förklaras enbart i termer av klass, ledde honom dessutom att argumentera för vikten av att beakta hur också andra sociala och
kulturella krafter, t.ex. genus, generation och etnisk bakgrund, bidrar till
att strukturera publikens avkodningspraktiker och mer generella mediebruk. 185
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För Morleys del resulterade dessa insikter och slutsatser några år senare i Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure, en av de studier
som idag brukar ses som grundläggande för framväxten av publikforskningens medieetnografiska tradition. 186 Studien ifråga, liksom medieetnografin i stort, integrerar aspekter från kulturstudier och receptionsanalys, men även från uses and gratifications-skolan i det avseendet att dess
helt grundläggande frågeställning – vad gör människor med medierna
och varför? – återigen hamnade i centrum. Men där denna tradition i
regel hade sökt förklara människors medieanvändning med hänvisning
till individuella, inte sällan psykologiska faktorer, var Morley istället ute
efter en annan typ av förklaringar till varför tevetittandet i de studerade
familjerna såg ut som det gjorde. Individuella ”val” och ”reaktioner” i
relation till televisionen, argumenterade han, låter sig endast förstås
inom ramen för ”the wider fields of social and cultural determinations which
frame the practices of viewing”. 187 I Family Television kom Morley att
fokusera på hur genus bidrog till att strukturera tevetittandet i familjerna, men klassbegreppet är på intet sätt frånvarande i hans analyser och
därtill informerade det studiens design och urval. Poängen är att de tidiga medieetnografiska studierna ofta kännetecknades av ett intresse för
hur diverse sociostrukturella krafter bidrar till att forma människors vardagliga mediebruk. 188
I takt med att medierna i allt högre grad har kommit att genomsyra
allt fler människors vardagsliv och samhället i stort, har också den medieetnografiska ansatsen blivit alltmer framträdande i studiet av mediernas
publiker. Detta gäller i synnerhet sedan den ökade internetspridningen
och digitaliseringen har gjort den vardagliga mediekontexten än mer
diversifierad och komplex. 189 Parallellt med det växande intresset för det
vardagligt inbäddade mediebruket under 1990-talet och framåt tycks
dock intresset ha minskat för ”the wider fields of social and cultural determinations” som enligt Morley formar detsamma. I synnerhet tycks
betydelsen av klass i sammanhanget om inte helt fallit i glömska så i alla
fall nedprioriterats. Det är just denna tendens som Murdocks kritik behandlar och som alltså kommer till uttryck även inom ramen för forskningen om barn och ungdomars digitala mediebruk.
Måhända tillerkändes klassbegreppet förut en oförtjänt privilegierad
position, inte bara i studiet av mediepubliken utan inom kulturforskningen och samhällsvetenskapen i stort. Morley är inte sen att erkänna
sitt eget bidrag till detta, men han är också kritisk mot hur resultaten av
The ”Nationwide” Audience kommit att tas som belägg för att klass över
huvud taget inte skulle spela någon roll för hur människor läser medietexter och gör bruk av medierna mer generellt, eller rentav för att dessa
läsningar och praktiker skulle vara i det närmaste helt frikopplade från
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socialt strukturerande krafter i största allmänhet. 190 Jämte Murdock och
Morley själv har även andra argumenterat för att idén om den aktiva
mediepubliken – kapabel till såväl oppositionella tolkningar av mediernas texter som kreativa användningar av medierna som meningsbärande
objekt – delvis kommit att missförstås och missbrukas. Exempelvis har
Jostein Gripsrud formulerat det som att ”det är som om publikens kreativa motstånd skärps ju dummare, sämre eller mer reaktionärt medieutbudet blir”. 191
Nu har inte intresset för sociostrukturella krafter och klassfrågor helt
försvunnit från vare sig medieforskningen överlag eller den medieetnografiska traditionen. Beverly Skeggs och Helen Wood har i en aktuell
etnografiskt inspirerad studie kastat ljus över de kulturella föreställningar
om klass och moral som genomsyrar televisionen som objekt och det
vardagliga bruket av densamma. 192
Främst kommer emellertid intresset ifråga till uttryck inom ramen för
den omfattande forskningen om digitala klyftor. 193 Som vi har sett behandlar vissa studier denna problematik i relation till just unga människor, men betraktade i ljuset av den samlade forskningen på området
utgör de en försvinnande liten del. Även överlag bygger forskningen om
digitala klyftor i huvudsak på statistiska data och det ska dessutom sägas
att den på intet sätt har något exklusivt fokus på klass eller klassrelaterade variabler som yrke, utbildning och inkomst. Snarare intresserar den
sig för de strukturella faktorer som möjliggör och begränsar människors
internettillgång i vid bemärkelse och för de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella konsekvenserna av detta. Ibland är perspektivet
globalt och lägger tonvikten på skillnader i tillgång mellan olika länder
och världsdelar. Andra gånger är det nationellt och fokuserar då på motsvarande skillnader mellan olika demografiska grupper. 194 En del studier,
vissa med fokus på klass, har dock närmat sig problematiken mer etnografiskt i syfte att skapa en djupare förståelse kring de vardagligt inbäddade processer som (re)producerar digitala klyftor, främst bland vuxna,
liksom kring människors upplevelser av dem. 195
Det faktum att forskningen om digitala klyftor domineras av storskaliga jämförelser mellan världsdelar/länder/demografiska grupper och
rymmer ett i sammanhanget högst begränsat antal studier om hur problematiken kommer till uttryck bland unga människor, tyder på att populära föreställningar om dagens barn och ungdomar som en ”digital
generation” åtminstone delvis har infiltrerat och kommit att vägleda den
vetenskapliga praktiken både på detta område och när det gäller ungas
digitala mediebruk mer generellt. Mer specifikt kan tänkas att man då
har tagit för givet det skenbart självklara i att barn och ungdomar som
växer upp i samhällen med hög internetpenetration och bevisligen an-
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vänder internet mer än andra åldersgrupper, närmast automatiskt kommer att utveckla en särskilt nära relation till de digitala medierna och
därigenom även en förmåga att identifiera och dra nytta av deras inneboende möjligheter.
I det att mycket av forskningen om unga människors digitala mediebruk hittills har haft en tendens att negligera betydelsen av socialt strukturerande krafter i allmänhet och social klass i synnerhet, har den även
bortsett från stora delar av de kunskaper som över tid har konstruerats
om gruppens socialt stratifierade erfarenheter, smaker, praktiker och
livsstilar, inte minst inom ramen för den ämnesdisciplinärt brokiga ungdomskulturforskningen. Denna forskning har en lång historia och här är
inte platsen att redogöra för den i någon större detalj. Några korta historiska nedslag ska dock göras i syfte att försöka illustrera något av omfånget av nyss nämnda kunskaper och understryka det egendomliga i
den relativa frånvaron av klassbegreppet i studiet av unga människors
digitala mediebruk. 196
Redan i skarven mellan 1940- och 50-talet kom ett par tidiga arbeten
som gjorde gällande att ”ungdomen” knappast lät sig förstås och behandlas som en homogen kategori. Till att börja med bidrog den engelska översättningen av The Sociological Problem of Generations från 1952 till
spridningen av Karl Mannheims banbrytande argumentation (originalet
skrevs redan 1928) för en förståelse av generationer som alltså gjorde
det möjligt att förstå ungdomskulturen som internt differentierad. Och
så tidigt som i slutet av 1940-talet visade A.B. Hollingshead i sin fallstudie Tonåringar hur ungdomarna i staden Elmtown tenderade att inta skilda
förhållningssätt till sådant som arbete, skola och fritid beroende på föräldrarnas position i den lokala klass- och statushierarkin. 197
Drygt tjugo år senare började den brittiska ungdomskulturforskningen ta form vid Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham. Under 1970-talet kom flera studier som visade hur framför allt klass och
ålder, men även genus och etnicitet, bidrog till att forma de strukturella
livsvillkor som i den här forskningstraditionen ansågs nödvändiga att
beakta för att kunna förstå framväxten av olika delkulturer, inklusive de
ungas kreativa appropriering av den kommersiella populärkulturens
symbolsystem, dels inom ramen för den överordnade ungdomskulturen,
dels i relation till den dominerande kulturen i samhället. 198 Ett exempel
är Paul Willis Fostran till lönearbete som detaljerat blottlägger den konfliktfyllda relationen till skolkulturen hos en grupp engelska arbetarklasspojkar och hur de utvecklar och på daglig basis praktiserar en kultur av
skolmotstånd som ytterst fungerar som en förberedelse för ett liv efter
skolan präglat av manuellt lönearbete. 199
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Under 1980- och 90-talen kom ungdomskulturforskningen och
forskningen om mediernas publiker i allt högre grad att informera och
överlappa varandra, vilket naturligtvis hängde ihop med att medierna,
populärkulturen och den levda ungdomskulturen alltmer hade kommit
att smälta samman till en och samma helhet. Under den här perioden
publicerades en hel del svenska studier i detta gränsland och dessa hämtade i regel teoretisk inspiration från den brittiska ungdomskulturforskningen, men i allt större utsträckning även från Bourdieus kultursociologi och/eller idéerna om senmoderniteten. Ur det långvariga svenska
forskningsprogrammet Mediapanel, vars rötter egentligen stod att finna i
den traditionella effekt- och uses and gratifications-forskningen, växte
även ett intresse fram för relationen mellan diverse sociostrukturella
faktorer, kulturell smak och ungas mediekonsumtion som en del av deras olika livsstilar. 200 Med utgångspunkt i Bourdieus idéer har exempelvis
Keith Roe visat hur den klassmässigt strukturerade skolerfarenheten
tenderar att forma ungas medieanvändning, bl.a. på ett sådant sätt att de
med negativa skolerfarenheter orienterar mot medieinnehåll som nedvärderas i skolkulturen eftersom det anses stå i konflikt med dess rådande värdesystem. 201
Utanför detta forskningsprogram, vilket mer eller mindre uteslutande
byggde på statistiska analysmetoder, genomförde Mats Trondman, Erling Bjurström och flera andra svenska sociologer och kulturforskare
under den aktuella perioden liknande studier, om än även med kvalitativa inslag. I allt väsentligt kom dessa att bekräfta bilden av svenska
ungdomars kulturella preferenser och praktiker som socialt strukturerade, exempelvis längs med existerande klassgränser – men även som
potentiellt strukturerande i så måtto att ungdomarnas kulturmönster
också har bäring på deras livschanser.202 I de mer etnografiskt inspirerade arbetena i gränslandet mellan den här tidens ungdomskultur- och
medieforskning, såsom Göran Bolins Filmbytare och In Garageland av
Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede, har ofta klassbegreppet
en betydligt mer perifer position, och särskilt den senare studiens dragning mot teorier om sen- och postmoderniteten och begrepp som individualisering och kulturell friställning, gör att den tenderar att accentuera
ungdomarnas kreativitet och relativa frihet i förhållande till socialt strukturerande krafter såsom klass. 203
I ljuset av 1970- och det tidiga 80-talets brittiska ungdomskultur- och
mediestudier verkar både ungdomskulturforskningen och den kulturorienterade publikforskningen under 1990-talet och framåt ha förpassat
klassbegreppet alltmer till bakgrunden till förmån för ett ökat intresse
för genus och etnicitet och en mer generell fokusförskjutning från de
sociala och kulturella krafter som formar ungas kultur- och medieprakti-
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ker till gruppens aktiva, kreativa och lekfulla användning av medierna
som ett led i deras personliga och till synes fritt flytande identitets- och
livsstilsprojekt. Samtidigt bör det understrykas att det under denna period har fortsatt att bedrivas studier som belyser hur barn och ungdomars vardagliga kontexter, erfarenheter och praktiker alltjämt tenderar
att vara klassmässigt strukturerade och strukturerande. 204 Det är emellertid långtifrån alltid som dessa studier tar hänsyn till mediernas centrala
roll i ungas vardagsliv.
Betraktad i ljuset av ungdomskulturforskningen kan den relativa avsaknaden av hänsyn till klass och andra socialt strukturerade krafter i
studiet av ungas digitala mediebruk tolkas som att fältet ifråga har präglats av den utbredda tendensen att sätta likhetstecken mellan digital teknik och social förändring, samt att betrakta bruket av internet som en
särskild sorts praktik istället för en diversifierad och komplex praktik
bland andra praktiker. Samhället har visserligen förändrats sedan
ovanstående studier genomfördes, och digitaliseringen och spridningen
av internet har onekligen varit en viktig del av denna förändringsprocess, men detta är inte detsamma som att historiskt framvuxna sociala
strukturer har fallit sönder och upphört att verka som socialt strukturerande krafter. Såtillvida att stora delar av forskningen om ungas digitala
mediebruk har närmat sig ämnet utan vidare hänsyn till de strukturella
kontinuiteter som kan tänkas komma till uttryck i och med detsamma,
verkar den ändå ha anammat och låtit sig inspireras av detta synsätt. Påfallande ofta har det nya med de ”nya” medierna utgjort både teoretisk
utgångspunkt, analytiskt fokus och konklusion. En sådan mediecentrisk
ansats medför även gärna att kommunikationsteknologiska innovationer
som internet, webb 2.0 och utvecklingen av sociala medier uppfattas
som någonting exceptionellt, när de i själva verket, som Jonathan Sterne
uttrycker det, bör förstås som ”sedimenterad historia” eller ”kristalliseringar av socialt organiserad handling” och därmed inte alls särskilt annorlunda från ”andra slags sociala praktiker som upprepas över tid”. 205

AVSLUTANDE REFLEKTION

”The social fact is won, constructed, and confirmed”, skriver Pierre
Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon och Jean-Claude Passeron i The
Craft of Sociology, varigenom de sammanfattar en bestämd idé om den
samhällsvetenskapliga kunskapsproduktionen som bestående av tre olika
men oskiljaktiga moment. 206 För det första kräver den ett brott med vardagliga föreställningar (”the social fact is won”). Som framgått av detta kapitel
omges såväl klass som digitala medier och dagens unga av diverse populära föreställningar. Inte minst de bägge senare är behäftade med en om-
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fattande ”lekmannasociologi”, ofta baserad på ett hopkok av hejdlösa
extrapoleringar från anekdotiska erfarenheter och det slags mer eller
mindre spekulativa trendspaningar som emellanåt figurerar i viss typ av
journalistik och facklitteratur. Att frigöra sig från dessa föreställningar är
således avgörande för att kunna avancera den vetenskapliga kunskapen
på området. 207 Härtill krävs teorier och begrepp som gör det möjligt att
distansera sig från dem och så att säga främmandegöra det välbekanta.
Därutöver krävs dock även kontinuerlig reflektion kring de begrepp och
teorier som används för att bryta med vardagskunskapen, det s.k.
”sunda förnuftet”.
För samhällsforskaren, menar Bourdieu, ”familiarity with his social
universe is the epistemological obstacle par excellence, because it continuously produces fictitious conceptions or systematizations and, at the
same time, the conditions for their credibility”. 208 En central skillnad
mellan samhälls- och naturvetenskapen är följaktligen att ”the separation
between perception and science […] is even harder for the sociologist to
make, because his theoretical heritage does not provide him with the
tools that would make it possible to radically challenge ordinary language and everyday notions”. 209 Att benämningar i stil med ”nätgenerationen” och ”digitala infödingar” har slagit rot i akademin utgör ett exempel på hur vardagliga föreställningar utan vidare reflektion riskerar att
inkorporeras i den samhällsvetenskapliga kunskapsproduktionen och
därmed sanktioneras och få ytterligare spridning i samhället. 210 Ett annat
exempel är det likhetstecken som ofta smyger sig in mellan digital teknik
och social förändring. Ytterligare ett gäller synen på internet som någonting exceptionellt och den härtill relaterade idén om att bruket av detsamma utgör en alltigenom särskild praktik. Gemensamt för samtliga
exempel är att ”the naive doxa of lay common sense” då helt enkelt ersätts med ”the no less naive doxa of scholarly common sense […] which
parrots, in technical jargon and under the official trappings of scientific
discourse, the discourse of common sense. 211
Likafullt är teorier och begrepp, för det andra, oumbärliga redskap i
konstruktionen av vetenskapliga studieobjekt. Sådana objekt ger sig inte
tillkänna av sig själva – de finns så att säga inte omedelbart tillgängliga
därute, redo att mätas rätt och slätt – utan de måste alltid konstrueras teoretiskt innan de kan studeras (”the social fact is constructed”). ”An object of research”, argumenterar Bourdieu, ”can only be defined and constructed in terms of a theoretical problematic which makes it possible to
conduct a systematic questioning of the aspects of reality that are
brought into relationship by the question that is put to them”. 212 I nästa
kapitel presenteras mer utförligt de teorier och begrepp varmed föremålet för denna studie har konstruerats, men redan här finns det anledning
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att understryka betydelsen av Bourdieus egen begreppsliga verktygslåda i
detta konstruktionsarbete. Det är inte minst genom denna – eller rättare
sagt, genom mötet mellan denna och ovan beskrivna vetenskapliga diskussioner och forskningsfält – som ett problem har kunnat formuleras
som ifrågasätter såväl vardagligt som vetenskapligt spridna idéer om
klass som en förlegad analytisk kategori, om ny teknik och social förändring, och om dagens unga som en ”digital generation”. Ett problem som
med andra ord kopplar samman aspekter av den sociala verkligheten
som annars tenderar att hållas isär. Med Bourdieu har det således varit
möjligt att tänka sig att klass alltjämt utgör en socialt strukturerande
kraft i det svenska samhället, att kraften som sådan skulle kunna förverkligas i och med människors vardagliga mediebruk och genomsyra
också den så kallade ”nätgenerationen”, samt att internet kanske inte är
så exceptionellt och inte heller bara en fråga om social förändring utan
också om kontinuitet.
Såsom avhandlingens studieobjekt har konstruerats teoretiskt innebär
det ett fjärmande från mediecentriska ansatser i studiet av ungas digitala
mediebruk till förmån för ett försök att studera detta som en del av hela
deras vardagsliv och mer övergripande sociala och kulturella processer,
närmare bestämt klassrelationernas reproduktion och transformation. 213
Det utgör även ett försök att återinföra klass som analytisk kategori i
forskningen om den unga mediepubliken, eller det digitala mediebruket i
den klassorienterade ungdomskulturforskningen. I förhållande till de
studier som ändå har riktat fokus mot betydelsen av klass för ungas nätvanor, varav merparten alltså är kvantitativa och tar sin utgångspunkt i
problematiken rörande digitala klyftor, fungerar det slutligen som ett
försök dels att tränga djupare in i de vardagligt inbäddade processer genom vilka de redan kända klasskillnaderna uppkommer, dels att vidga
diskussionen om klass i sammanhanget till att omfatta inte bara frågor
om internettillgång, faktisk användning och tekniska färdigheter, utan
också hur olika digitala smaker och stilar, olika sätt att orientera sig och
navigera i den digitala mediemiljön, kan tänkas tillerkännas olika symboliskt och moraliskt värde i samhället.
Det ”sista” momentet i den samhällsvetenskapliga kunskapsproduktionen, för det tredje, handlar om att varje enskild undersöknings teoretiskt
konstruerade problem också måste prövas mot verkligheten (”the social
fact is confirmed”). Här är inte rätt plats att orda vidare om detta moment, men det finns ändå anledning att understryka det principiellt viktiga som gömmer sig bakom Bourdieus statistiskt präglade språkbruk:
”Clearly, these constructed objects, and the system of hypotheses that
allow their formation, must be constantly tested against reality and subjected to verification […] To construct an object is to construct a model,
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but not a formal model destined merely to turn in the void, rather a
model intended to be matched against reality”. 214 Med andra ord måste
de antaganden som ligger till grund för avhandlingens bourdieuskt konstruerade problem undersökas empiriskt. Det vill säga, antagandena om
att klass alltjämt gör skillnad, om att så är fallet även i och med unga
svenska mäns digitala mediepraktiker, och detta trots att deras internettillgång och användning i teknisk och kvantitativ mening är närapå
allomfattande. Så sker i avhandlingens del III, framför allt i kapitlen 7–
10. I följande kapitel ska dock studiens teoretiska utgångspunkter presenteras.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien.
Först explicitgörs avhandlingens perspektiv på förhållandet mellan medierna, samhället och människors vardagliga mediebruk. Denna del ska
läsas som en teoretisk bakgrund, inte som en behandling av studiens
operativa teori. Därefter behandlas diverse klassdefinitioner och vetenskapliga diskussioner om klassbegreppet och relationen mellan social
struktur och mänskligt agentskap. Slutligen positioneras Pierre Bourdieu
som klassteoretiker i förhållande till dessa definitioner och diskussioner,
varpå centrala inslag i hans sociologiska ansats och specifika begreppsuppsättning – avhandlingens operativa teori och analysredskap – introduceras och förordas som lämplig i syfte att förena en kulturteoretisk
förståelse av människors vardagliga mediebruk med en teori om hur
sociala maktrelationer, däribland klass, reproduceras och transformeras.

MEDIETEORETISK KONTEXTUALISERING

Skärvor av de medieteoretiska utgångspunkterna för den här studien har
kunnat anas redan i föregående kapitel. För tydlighetens skull ska jag nu
försöka foga ihop dessa till en mer sammanhängande bild. Bakgrunden
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till densamma är att medierna i allmänhet och digitala medier i synnerhet
idag genomsyrar den sociala världen på alla områden och nivåer.215 Sonia Livingstone har formulerat det som att ”media and communication
technologies increasingly shape every sphere of social life from the global and public to the most intimate […] Nothing escapes their imprint.
Nothing remains unmediated, in the raw”. 216 Digitaliseringen och framväxten och spridningen av internet har tillsammans kommit att flexibilisera och koppla samman medierna så till den milda grad att Nick Couldry menar att vi knappast längre kan förstå enskilda medier som isolerade från varandra utan istället bör se på dem som en hel mediemiljö. 217
Mot bakgrund av detta har en del hävdat att vi inte längre lever våra liv
med medier – utan snarare i dem. ”Media are to us as water is to fish”,
menar exempelvis Mark Deuze. 218
Att medierna i allt högre grad har kommit att genomsyra det sociala
livet i stort och smått är en relativt oomtvistad fråga, menar Livingstone;
frågan är snarare i vad mån detta gör skillnad i den sociala världen och
hur. 219 Med andra ord, hur ska vi förstå de sociala och kulturella implikationerna av mediernas allt djupare inbäddning i samhälls- och vardagslivet? I föregående kapitel har jag låtit antyda att teknikdeterministiska
och mediecentriska ansatser är otillräckliga härvidlag och lätt resulterar i
alltför förenklade eller direkt felaktiga slutsatser. Beträffande utvecklingen, spridningen och införlivandet av digitala medier i vardagslivet har jag
istället argumenterat för att denna process förvisso innebär en utvidgning av människors potentiella handlings- och erfarenhetsutrymme, men
också för att konsekvenserna av denna förändring är kontextuellt avhängiga och därför ovissa och omöjliga att utläsa från mediernas tekniska former och egenskaper. Då medierna är inbegripna i mer övergripande sociala och kulturella strukturer och processer på olika nivåer
uppkommer spänningar och tvetydigheter vilka knappast låter sig förstås
utifrån alltför mediecentrerade perspektiv eller deterministiska idéer av
olika slag om mediernas inflytande på samhället som en enkelriktad och
rätlinjig process. 220
För att förstå hur medier bidrar till att göra skillnad i den sociala
världen, poängterar Couldry, krävs att vi betraktar förhållandet mellan
de båda som icke-linjärt och förhåller oss skeptiskt till ”linear accounts
of how media change, how people respond to those technologies and
how effects flow from these responses”. 221 Han förespråkar med andra
ord ett slags samhällsorienterad medieteori som tar i beaktande både hur
makt upprätthålls i det sociala rummet och hur våra vardagliga möten
med och genom medierna upplevs och informerar våra strategier här i
världen. 222 I likhet Couldry vill jag hävda att Bourdieus teoretiska per-
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spektiv och särskilda begreppsapparat har alla förutsättningar att ligga
till grund för just en sådan teori. 223
Jämte Couldry har även andra forskare på senare tid argumenterat
för vikten av att i ökad utsträckning studera medierna utifrån ett samhällsorienterat, kontextualistiskt och icke-deterministiskt perspektiv.
David Morley har exempelvis kommit att efterlysa en mindre mediecentrerad medieforskning som tar hänsyn till såväl de materiella som de
symboliska dimensionerna av kommunikationsprocesser i vid bemärkelse. 224 Istället för att utgå ifrån den allt högre hastigheten hos de senare som ett slags generellt drag i samtidskulturen, eller från den kommunikationsteknologiska utvecklingens omtalade bidrag till sociala, geografiska och kulturella gränsöverskridanden, menar han att vi måste analysera dels stratifieringen av tillgång till olika slags infrastrukturella nätverk och härigenom möjliggjorda aktiviteter, dels hur nya skiljelinjer hela
tiden åter skrivs in i tekniken. 225 Morley menar vidare att vi måste undvika förenklade periodiseringar och överdrivna tudelningar mellan den
”gamla” och den ”nya” medievärlden; istället bör vi ”investigate the
continuities, overlaps, and modes of symbiosis between old and new
technologies of symbolic and material communications and the extent
to which material geographies retain significance, even under changing
technological conditions”. 226
Couldrys eller Morleys argument är viktiga och informativa för avhandlingen. De bygger på sätt och vis vidare på en lång tradition av kritik mot teknikdeterminismen, grundad på idéer om hur medierna har
formats och ständigt formas och omformas i och genom de ekonomiska, politiska och kulturella sammanhang i vilka de produceras och
konsumeras (liksom de givetvis också har bidragit till att forma och
alltjämt bidrar till att forma dessa). Raymond Williams klassiska studie
TV: Teknik och kulturell form från 1975 är ett tidigt exempel på denna
kritik; hela den forskningstradition som brukar kallas för ”Social Shaping of Technology” ett annat. 227
I en publikforskningskontext kom denna idé i början av 1990-talet
att förenas med en medieetnografisk ansats och omsättas i empiriska
studier av hur medierna som informations- och kommunikationsteknologier införlivas, uppfattas och tas i bruk inom ramen för människors
socialt och kulturellt formade vardagsliv. 228 Man intresserade sig med
andra ord för hur ny teknik kom att domesticeras, en term vars fulla mening har definierats av Roger Silverstone och Leslie Haddon men som i
korthet syftar på den process varigenom ”advanced information and
communication technologies are appropriated by users through their
consumption”. Domesticering, med andra ord, ”involves the consumer
in appropriation, in taking technologies and objects home or into other
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private cultural spaces, and in making, or not making, them acceptable
and familiar”, men det är också ”the various things consumers do to
signal to others their participation in consumption and innovation”. 229
Dessa studier utgick från en bred definition av medier som ”dubbelt
artikulerade”, dvs. som meningsbärande både som materiella objekt och
såtillvida att de i egenskap av just medier möjliggör kommunikation av
information och symboliskt innehåll och därmed öppnar upp ytterligare
lager av betydelser. 230 Silverstone menar exempelvis att ”the ways in
which information and communication technologies, uniquely, are the
means (the media) whereby public and private meanings are mutually
negotiated; as well as being the products themselves, through consumption, of such negotiations of meaning”. 231
Det förändrade och snabbt föränderliga medielandskapet och det
faktum att medierna idag, både som meningsbärande tekniska objekt
och symboliska resurser, ingår som en alltmer integrerad del i samhället
och vardagslivet, har ytterligare kommit att understryka vikten av nya
och ”öppna” sätt att konceptualisera och studera medierna och deras
inbäddning i det sociala. Couldry, till exempel, menar att vi idag lever i
vad han kallar för ”a media manifold” – bestående av ”a complex web
of delivery platforms, behind which lies the effectively infinite reserve of
the internet” – ”[which] can seem to be everywhere and nowhere in particular: we are just embedded in it to various degrees”. 232
Mirca Madianou och Daniel Miller, i sin tur, talar om hur vi, åtminstone i stora delar av västvärlden idag, lever i ett tillstånd av ”polymedia” – dvs. i en hel miljö av kommunikativa möjligheter som utgör
ett slags integrerad struktur i vilken varje enskilt medium får sin mening
i relation till alla andra tillgängliga medier. I detta tillstånd, menar de,
tenderar vårt fokus att förskjutas från egenskaperna hos enskilda medier
och deras begränsningar i termer av t.ex. kostnader, till medierna som en
hel miljö av ”affordances” (ung. bruksmöjligheter) och de sociala och
emotionella konsekvenserna av våra medieval – ”the responsibility of
choice shifts from technical and economic, to moral, social and emotional concerns”, skriver de. ”Polymedia”, betonar de vidare, ”is not
simply the environment; it is how users exploit these affordances in order to manage their emotions and their relationships”. 233
Madianou och Millers teori om ”polymedia” riktar således fokus mot
vad människor gör med medierna, snarare än medierna i sig. Detta ligger
i linje med Couldrys argumentation om hur vi i ökad utsträckning bör
studera medierna, inte med utgångspunkt i deras texter och institutioner,
utan i frågan om vad människor gör i relation till medierna i diverse situationer och kontexter, och hur deras medierelaterade praktiker i sin
tur förhåller sig till deras mer övergripande agentskap. 234 Han menar:
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By moving media research’s centre of gravity away from texts (and their
production or direct reception) and towards the broader set of practices related to media, we get a better grip on the distinctive types of social process enacted through media-related practices. 235

Mer specifikt, menar Couldry, innebär studiet av människors medierelaterade praktiker att frågorna ”what types of things do people do in relation to media?” och ”what types of things do people say in relation to
media?” står i centrum, vilket även implicerar att man studerar ”what
people believe and think, as evidenced by what they say and do”. 236 Såtillvida att föreliggande avhandling, med utgångspunkt i Bourdieus teorier och specifika begreppsuppsättning, har för avsikt att studera hur
unga mäns medierelaterade praktiker i vardagen ingår som en del i en
mer övergripande social process varigenom klassrelationer skapas och
återskapas, kan den sägas ansluta sig till Couldrys perspektiv. I det följande behandlas olika perspektiv på klass, varpå Bourdieu positioneras
som klassteoretiker och centrala begrepp i hans samhällsteori definieras
och diskuteras.

PERSPEKTIV PÅ KLASS

Klassbegreppet är både invecklat och omtvistat. Innebörderna är många
och uppfattas inte sällan som tydligt politiskt laddade. Raymond Williams urskiljer tre huvudsakliga innebörder av klassbegreppet vid sidan av
den ursprungliga men alltjämt förekommande användningen av klass
som en allmän term för en uppdelning (klass som klassificering) – exempelvis av växter, djur eller grundämnen, men även av människor. 237 Den
första av dessa huvudsakliga innebörder är nära besläktad med denna
allmänna term, såtillvida att klass kan referera till en objektivt existerande grupp, dvs. till sociala eller ekonomiska kategorier på olika nivåer –
exempelvis rika och fattiga eller kapitalister och lönearbetare. 238
Klass kan även användas i betydelsen rang; den andra huvudsakliga
innebörden av klassbegreppet. Williams skriver att klass då avser relativ
social position, nedärvd eller förvärvad. 239 Länge användes rang istället
för klass (som grupp), skriver Williams, som menar att språkbruket förändrades i takt med att människor kom att uppfatta social position inte
bara som något nedärvt och därför förutbestämt, utan även som en
produkt av ett nytt samhällssystem (det industriella samhället) – ett system som faktiskt skapade (nya) sociala uppdelningar. 240 Klass i bemärkelsen rang är således inte omedelbart kopplad till samhällets ekonomiska relationer (grundläggande för Marx klassbegrepp), utan bör sna-
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rare ses som en variant av det som i Webers anda brukar benämnas status, prestige eller anseende. 241
Den tredje huvudsakliga innebörden av klass hänger nära samman
med den förstnämnda, poängterar Williams, såtillvida att ”a class seen in
terms of economic relationships can be a category (wage-earners) or a
formation (the working class)”. 242 Med klass som formation menas att det
bland dem som objektivt delar samma ekonomiska villkor, dvs. ingår i
samma ekonomiska kategori (klass som grupp), har vuxit fram inte bara
en medvetenhet om dessa villkor utan även en organisation – social,
politisk, kulturell – för att hantera dem. 243 Skillnaden mellan klass som
kategori och klass som formation motsvarar den ofta gjorda distinktionen mellan klass i sig och klass för sig – en distinktion som går tillbaka till
den marxistiska idén om hur arbetarklassen förr eller senare, genom
framväxten av ett klassmedvetande, ska gå från det ena till det andra,
omkullkasta kapitalismen och befria sig själv. 244
Ovanstående innebörder av klass bör förstås som renodlingar. I den
konkreta forskningspraktiken tenderar de inte sällan att kombineras eller
smälta samman på olika sätt. Därför är det inte förvånande att klass har
varit föremål för ett visst mått av begreppsförvirring och en hel del diskussioner om hur det egentligen ska förstås och studeras. En av de mer
framträdande har handlat om relationen mellan samhällets ekonomiska
bas och dess politiska, juridiska och kulturella överbyggnad – en diskussion
som dessutom är nära relaterad till frågan om klassmedvetande. Den
traditionella marxistiska teoribildningen postulerar i allmänhet att samhällets ekonomiska struktur bestämmer överbyggnaden, skriver Williams, som urskiljer tre betydelser av Marx användning av begreppet
överbyggnad: ”juridiska och politiska former som uttrycker befintliga
verkliga produktionsförhållanden” (institutioner); ”former av medvetande som uttrycker en speciell klass syn på världen” (medvetandeformer); samt ”en process som spänner över en hel rad aktiviteter genom vilka människor blir medvetna om en grundläggande ekonomisk
konflikt vilken de då bekämpar” (politisk och kulturell praxis). 245
Idén om människors medvetande och politiska och kulturella praktiker som bestämda av samhällets produktionsförhållanden, implicerar att
gemensamma ekonomiska villkor (klass som kategori) producerar ett
gemensamt klassmedvetande och en kollektiv politisk och kulturell mobilisering (klass som formation), som för arbetarklassens del ytterst syftar till att revolutionera de kapitalistiska produktionsvillkoren och således även överbyggnaden, eller, annorlunda uttryckt, den rådande ideologin. Fiona Devine och Mike Savage skriver att den hittills begränsade
framgången hos detta projekt emellanåt också den förklaras med hänvisning till den ekonomiska basen som determinerande för samhällets
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överbyggnad. Arbetarklassens avsaknad av klassmedvetande och klasskamp ses då som ett uttryck för hur kapitalismen som ekonomiskt system fungerar på ett sätt som döljer sanningen bakom de klassrelationer
det producerar. Med andra ord, den ekonomiska basen ses som bestämmande för den ideologiska överbyggnad som inpräntar ett falskt
medvetande i arbetarklassen och därmed hindrar den från att identifiera
och handla i enlighet med sina verkliga, revolutionära intressen. 246
Idén om samhällets överbyggnad som determinerad av dess ekonomiska bas – en idé som förvisso är sprungen ur marxismen, men långtifrån representativ för allt marxistiskt tänkande – har kommit att kritiseras flitigt. 247 Devine och Savage pekar exempelvis på det bristfälliga empiriska stödet för att gemensamma ekonomiska villkor skulle generera
ett samfällt klassmedvetande, men framför allt på det teoretiskt problematiska i att behandla samhällets objektiva ekonomiska struktur som om
den verkligen vore separerad från och ensidigt determinerande för människors subjektiva erfarenheter, föreställningar, värderingar, normer,
vanor, praktiker osv. 248 Denna kritik är varken ny eller begränsad till
icke-marxistister. Williams, till exempel, menar att en del marxister ”började tänka på ’basen’ och ’överbyggnaden’ som om de var särskiljbara
konkreta väsen”, varigenom de också kom att bortse från ”de processer
– inte abstrakta förhållanden utan konstitutiva processer – vilka skulle
varit den historiska materialismens speciella uppgift att betona”. 249 Han
fortsätter: ”Sålunda är det inte […] ’basen’ och ’överbyggnaden’ som
behöver studeras, utan specifika och odelbara verkliga processer, inom
vilka det avgörande förhållandet […] är det som uttrycks genom […]
begreppet ’determinering’”. 250
Genom att behandla kulturen som blott en återspegling av den kapitalistiska ordningen befästes således inom vissa marxistiska inriktningar
den falska uppdelningen mellan objekt och subjekt – mellan samhällsstruktur och mänskligt agentskap – varigenom de även gav näring åt en
simplifierad förståelse av förhållandet mellan människors kulturella och
politiska praxis å ena sidan, och samhällets ekonomiska och sociala
strukturer å den andra. Istället för att se på detta förhållande som en
fråga om ensidig och mekanisk påverkan, föreslår alltså Williams att det
bör förstås i termer av ”konstitutiva processer”. 251 Detta, understryker
han, innebär inte att frågan om determinering kan tas på mindre allvar,
utan endast att begreppet ifråga måste ta sin utgångspunkt i ett annat,
icke-reifierat synsätt på samhällets objektiva strukturer än det som befästes av kategorierna bas och överbyggnad. 252 De objektiva strukturella
villkoren måste med andra ord förstås som resultatet av en historisk
process snarare än en abstrakt lagbunden utveckling:
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Eftersom de objektiva villkoren definitionsmässigt inom marxismen är och
endast kan vara resultatet av mänskliga handlingar i den materiella världen,
kan den verkliga distinktionen endast finnas mellan den historiska objektiviteten – de villkor som människorna vid varje given tidpunkt finner sig själva
födda till, sålunda de ’tillgängliga’ villkor som de ’inträder i’ – och abstrakt
objektivitet, inom vilken den ’determinerande’ processen är ’oberoende av
deras vilja’, inte i den historiska betydelsen att de har ärvt den utan i den absoluta meningen att de inte kan kontrollera den, de kan endast försöka förstå den och anpassa sina handlingar därefter. 253

Williams poäng att kulturen inte kan ses som en okomplicerad reflektion
av de ekonomiska och sociala strukturerna i ett samhälle – som vore de
alltigenom frikopplade från och bestämmande för egentligen all mänsklig tanke och handling – ska följaktligen inte tas som ett argument för
motsatsen, dvs. att de skulle sakna betydelse för människors livsmönster. Samhället är alltid ”en konstitutiv process med mycket kraftfulla påtryckningar som både uttrycks i politiska, ekonomiska och kulturella
strömningar och, för att ta full hänsyn till det ’konstitutiva’, införlivas
och blir till ’individuella viljor’”. 254
Översatt till klasstermer och den vetenskapliga klassanalysen innebär
ovanstående argumentation att social klass bör förstås som mer än bara
en ekonomisk kategori – klass är också en fråga om kultur i vid bemärkelse. Klass som kultur, i sin tur, kan inte reduceras till de ekonomiska
villkor som präglar olika grupper, vilket länge var ett utbrett synsätt och
tenderade att fjättra analysen vid ett tänkande byggt på (alltför) förenklade uppdelningar som den mellan klassmedvetande och falskt medvetande. Relationen mellan ekonomisk situation och kulturell och politisk praxis kan vara långt mer komplex, vilket har blivit tydligt inte minst
i och med de genomgripande ekonomiska, politiska och kulturella förändringar som västerländska samhällen har genomgått de senaste 30-35
åren (nyliberalism, avregleringar, avindustrialisering, globalisering osv.).
Insikten om detta, liksom om oförmågan hos den traditionella marxismens modeller att handskas med denna komplexitet, gav således upphov
till ett ökat och delvis även omformulerat akademiskt intresse för de
kulturella dimensionerna av social klass – inte sällan stimulerat av Bourdieus samhällsteori. 255 Innan jag redogör närmare för denna, ska jag
emellertid resonera något kring vad appellen om att ta kulturen på allvar
har inneburit för studiet av klass.
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KLASSBEGREPPET I GRÄNSLANDET MELLAN
EKONOMI OCH KULTUR

Det växande intresset för de kulturella dimensionerna av klass ska ses
mot bakgrund av den mer generella teoretiska omorientering inom samhällsvetenskapen som brukar kallas för ”the cultural turn”. Devine och
Savage menar att de ökade kulturteoretiska influenserna i allt väsentligt
har bidragit till att vitalisera den vetenskapliga klassanalysen, men noterar samtidigt hur den har förpassats till en relativt perifer tillvaro jämfört
med tidigare. Detta sedan det dominerande svaret på uppmaningen om
att ta kulturen på allvar kommit att handla om att bryta helt med studiet
av social stratifiering i allmänhet och social klass i synnerhet. 256 Rosemary Crompton och John Scott uttrycker det som att denna teoretiska
intresseförskjutning ”tended to write class itself out of the agenda of
social theory and research, virtually replacing it with discussions of culture, consumption, and identity alone”. 257 Kort sagt har stora delar av
samhällsvetenskapen kommit att lämna den enligt Williams så centrala
frågan om determinering; allt fler har åsidosatt de konstitutiva elementen av de ”konstitutiva processerna”. 258
Kritik har också riktats mot hur delar av den klassanalys som växte
fram ur omdefinieringen av relationen mellan ekonomi och kultur har
kommit att bedrivas. Denna kritik har inte bara formulerats av dem som
på olika sätt sökt behålla idén om samhällets produktionsvillkor som
ytterst bestämmande för människors politiska och kulturella praxis, utan
kommer även från forskare som själva strävar bortom detta slags reduktionism. Crompton och Scott pekar t.ex. på problemen med att i
samband med studiet av social klass ta kulturen på för stort allvar – dvs.
med att reducera klass till endast en fråga om kultur och således lämna
utanför analysen betydelsen av samhällets objektiva ekonomiska relationer för (re)produktionen av social ojämlikhet. 259 När det gäller förhållandet mellan det ekonomiska och kulturella i relation till klass, skiljer de
dels mellan the ”unitary” approach och the ”dual systems” approach, dels mellan teoretiska perspektiv som tillskriver ekonomin respektive kulturen
störst betydelse för att förstå den sociala stratifieringen i samtida kapitalistiska samhällen. 260
Den första distinktionen avser skilda sätt att angripa det faktum att
det ekonomiska systemet är kulturellt inbäddat. Inom the ”unitary” approach betraktas kulturen och ekonomin som en odelbar helhet; inga skillnader kan göras mellan ekonomiska och kulturella praktiker. The ”dual
systems” approach, däremot, bygger på idén att ekonomi och kultur är två
skilda företeelser i den bemärkelsen att ekonomiska aktiviteter främst är
instrumentellt orienterade, medan kulturella praktiker snarare inbegriper
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en påtagligt normativ dimension. Företrädare för det här synsättet menar att även om det ekonomiska systemet oundvikligen är kulturellt inbäddat, så både kan och bör forskningen om social klass beakta denna
skillnad mellan ekonomi och kultur. Klass måste teoretiseras och studeras som å ena sidan de objektiva resultaten av olika klassprocesser, dvs.
ekonomisk och social ojämlikhet, och å andra sidan de subjektiva och
kulturellt medierade erfarenheterna av sådana relationer. 261
Andrew Sayer, till exempel, skiljer mellan identitetsneutrala och identitetskänsliga mekanismer bakom ojämlikhet, varigenom han härleder
denna dels till det kapitalistiska systemets funktionssätt, som han menar
är i grunden neutralt till människors identitet, dels till identitetskänsliga
processer av diskriminering och brist på erkännande. 262 Att dessa mekanismer existerar samtidigt och dessutom samspelar, menar han, betyder
inte att de är en och samma sak:
Just because economic relations are always socially embedded – which in
our society inevitably means in ways that are gendered, ‘raced’, etc. – it does
not follow that identity-neutral dimensions are not also present, any more
than the fact that birds can fly means that gravity is suspended. While the
concrete forms of capitalism are contingently influenced by and responsive
to misrecognition and discrimination according to identity, capitalism as an
economic system is not dependent on these – there is no reason why it
could not exist without them, and capitalism both produces and depends on
inequalities in the distribution of economic capital regardless of these identity-sensitive processes. 263

Detta betyder att oavsett om människor identifierar sig själva och
varandra i termer av klass eller inte, så kommer kapitalismen som system
att fortsätta den ojämlika fördelningen av ekonomiskt kapital och på så
vis reproducera samhällets objektiva klassrelationer. Av detta följer
också att klass måste förstås inte bara som någonting annat, utan även
som någonting annorlunda, än t.ex. genus och etnicitet – vilket inte är
helt självklart ifall klass teoretiseras utan hänvisning till samhällets ekonomiska relationer. 264 Såväl genus som etnicitet utgör identitetskänsliga
mekanismer bakom ojämlikhet, såtillvida att kvinnor, män och olika etniska grupper diskrimineras och nekas erkännande på grundval av djupt
rotade normativa föreställningar om vad som kännetecknar dem. Sådana
föreställningar existerar även om olika klasser, men medan genus och
etnicitet skulle upphöra att operera som orsaker till ojämlikhet ifall
människor slutade tänka, tala och handla i linje med detta slags föreställningar, skulle inte den ojämlika fördelningen av ekonomiskt kapital, dvs.
den kapitalistiska (re)produktionen av klass, upphöra i och med upplös-
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ningen av normativa föreställningar om t.ex. arbetarklassen. Sayer: “the
subjective experience of class is not a necessary condition of the
(re)production of economic class in capitalism (though it contingently
affects its course). By contrast, subjective experience and identities are
necessarily constitutive of gender because gender differences are ascriptive in character”. 265
Genom att göra skillnad på identitetsneutrala och identitetskänsliga
mekanismer bakom ojämlikhet och argumentera för att de förstnämnda
inte förutsätter de sistnämnda, även om de i praktiken existerar samtidigt och ofta samspelar, förespråkar Sayer inte bara the ”dual systems” approach, utan han intar också en särskild hållning i frågan om den relativa
betydelsen av ekonomin respektive kulturen för (re)produktionen av
social klass – dvs. den andra av Cromptons och Scotts båda förutnämnda distinktioner. Att den kapitalistiska (re)produktionen av ekonomisk ojämlikhet kan fortsätta oavsett vem som är kapitalist respektive
lönearbetare, menar Sayer, betyder inte att identitetskänsliga mekanismer
– exempelvis diskriminering på grund av genus och etnicitet – med
nödvändighet är av mindre vikt för den ojämlika fördelningen av ekonomiskt kapital. Hans poäng är snarare att det finns orsaker till ekonomisk ojämlikhet som är i grunden olika och att skillnaderna dem emellan
bör beaktas, inte minst såtillvida att både identitetsneutrala och identitetskänsliga mekanismer utgör viktiga källor till ojämlikhet – var för sig,
såväl som i samspel med varandra. 266 Inga antagandens görs således på
förhand om ekonomins och kulturens relativa betydelse för
(re)produktionen av klass. Den relativa vikten och det eventuella samspelet mellan mekanismerna måste klarläggas genom empiriska studier i
olika kontexter. ”The task of concrete analysis is to examine how they
contingently interact, possibly producing emergent effects”, 267 menar
Sayer, varigenom han antyder att detta inte går ifall ekonomin och kulturen teoretiseras som en odelbar helhet, dvs. om ingen distinktion görs
mellan de olika mekanismerna.
Också Crompton och Scott menar att frågan om ekonomins och
kulturens relativa betydelse i förhållande till klass kräver ett analytiskt
isärhållande av det kulturella och ekonomiska för att låta sig besvaras.
Härvidlag erbjuder således the ”unitary” approach begränsade möjligheter:
In terms of strict logic, if economy and culture are seen to be fused, then
the unitary approach cannot even raise the question of whether economic
or cultural factors are more significant in social explanation. The economic
and the cultural are one and the same thing, and they cannot even be analytically separated. Indeed, it may be suggested that one limitation of a strict
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application of this totalising ’cultural economy’ approach is precisely that
the possibilities for causal explanation are significantly restricted. 268

Likväl, fortsätter de, hör det inte till ovanligheterna att företrädare för
the ”unitary” approach hävdar kulturens ökade betydelse visavi ekonomin
för den sociala stratifieringen, exempelvis genom att argumentera för att
det idag är konsumtionen snarare än produktionen som formar människors klassidentitet. 269 Representanter för the ”dual systems” approach, däremot, betraktar förvisso det ekonomiska systemet som kulturellt inbäddat, men har enligt Crompton och Scott ändå varit skeptiska till att en
sådan förändring verkligen har ägt rum. Att ekonomiska aktiviteter existerar som inbäddade i kulturella sammanhang, menar man, kan inte
förstås som detsamma som att det kulturella har blivit viktigare än det
ekonomiska för den sociala ojämlikheten i samtida kapitalistiska samhällen. 270
I linje med Sayer menar jag att existensen av såväl identitetsneutrala
som identitetskänsliga mekanismer, dvs. både ekonomiska och kulturella
processer, har betydelse för (re)produktionen inte bara av klass utan av
social ojämlikhet generellt. I och med att det ekonomiska systemet är
kulturellt inbäddat samspelar dessa mekanismer ofta i praktiken, men
för att kunna undersöka empiriskt hur detta samspel verkar måste de
hållas isär såväl begreppsmässigt som analytiskt. Frågan om den relativa
betydelsen av det ekonomiska respektive kulturella i relation till social
klass kan knappast besvaras en gång för alla, utan den torde rimligen
variera från fall till fall, dvs. beroende på vad som studeras, när och var.
Ytterst är det alltså en empirisk fråga, men för att alls kunna besvara den
krävs att de grundläggande skillnaderna mellan identitetsneutrala och
identitetskänsliga mekanismer tas i beaktande. 271

BOURDIEU SOM KLASSTEORETIKER

Såtillvida att Bourdieus samhällsteori är en teori om hur sociala klassrelationer skapas och återskapas, vilket jag menar är en rimlig läsning, 272
ska jag i det följande presentera densamma genom att kort diskutera den
i relation till (a) de huvudsakliga innebörderna av klass enligt Raymond
Williams, (b) diskussionen om bas och överbyggnad, samt (c) distinktionen mellan the ”dual systems” approach och the ”unitary” approach å ena
sidan, och diskussionerna om den relativa betydelsen av ekonomi och
kultur för den sociala stratifieringen å den andra. Därefter introducerar
och diskuterar jag de centrala begreppen i denna teori.
Vad gäller definitionen av klasser som objektiva grupper – dvs. som
sociala eller ekonomiska kategorier på olika nivåer, var för sig inbegrip-
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andes alla de individer som delar samma objektiva sociala och ekonomiska villkor – kan sägas att Bourdieu å ena sidan erkänner densamma.
Han talar t.ex. om en objektiv klass som
[…] the set of agents who are placed in homogeneous conditions of existence imposing homogeneous conditionings and producing homogeneous
systems of dispositions capable of generating similar practices; and who
possess a set of common properties, objectified properties, sometimes legally guaranteed (as possession of goods and power) or properties embodied
as class habitus (and, in particular, systems of classificatory schemes). 273

Såtillvida att Bourdieu menar att kapitalismen som ekonomiskt system
bidrar till att forma människors livsvillkor, konceptualiserar han, precis
som Marx, klass inom ramen för samhällets ekonomiska relationer.
Å andra sidan menar han, inte sällan i direkt polemik med just marxismen, att även om individerna i ett samhälle lever under skilda objektiva
livsvillkor, präglade bland annat av deras position i produktionsförhållandena, så följer inte av detta att de utgör objektiva klasser i den bemärkelsen att de helt enkelt skulle uppstå och existera av sig själva i den
sociala verkligheten. ”In fact”, skriver Bourdieu, ”it is possible to deny
the existence of classes as homogeneous sets of economically and socially differentiated individuals objectively constituted into groups, and to
assert at the same time the existence of a space of differences based on a
principle of economic and social differentiation”. 274
De objektiva klasserna måste snarare konstrueras och därmed även
förstås som just konstruktioner. ”The task of science”, fortsätter han,
”is to construct the space which allows us to explain and to predict the
largest possible number of differences observed between individuals, or,
what is the same, to determine the main principles of differentiation
necessary or sufficient to explain or predict the totality of the characteristics observed in a given set of individuals”. 275
Problemet med marxismen, menar Bourdieu, är hur den tenderar att
ta dessa teoretiskt konstruerade klasser (”klasser på papperet”, som han
säger) – klasser som i den mån de är välgrundade konstruktioner är att
betrakta som sannolika verkliga klasser i den meningen att individerna i
dem har alla förutsättningar att likna varandra i termer av intressen och
dispositioner och därmed även att uppleva närhet och samhörighet till
varandra – för verkliga klasser, dvs. för ”groups made of individuals united by the consciousness and the knowledge of their commonality of
condition and ready to mobilize in pursuit of their common interests”. 276 En klass, menar följaktligen Bourdieu, kan existera som en
formation i linje med Williams definition, men, som han säger, ”the
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movement from probability to reality, from theoretical class to practical
class, is never given”. 277
Det bourdieuska klassbegreppet avviker från det marxistiska även
såtillvida att det inte reducerar klass till en fråga om den ojämlika fördelningen av ekonomiska tillgångar i gängse mening. Det inbegriper därutöver den ojämlika fördelningen av symboliska tillgångar av olika slag,
dvs. tillgångar som genererar status, prestige och socialt anseende. Det
relativa värdet av sådana tillgångar, liksom den relativa sociala positionen
för dess innehavare, bestäms av graden av erkännande agenter och
grupper emellan. Här blir det tydligt att Bourdieus klassbegrepp även
hämtar näring från den tredje och sista av de huvudsakliga innebörder
av klass som Williams urskiljer, nämligen klass som rang. I detta lutar
han sig mot Weber, men där den senare gör en tydlig åtskillnad mellan
klasser och statusgrupper baserade på livsstilar, menar istället Bourdieu
att de är intimt sammankopplade såtillvida att de senare i själva verket är
uttryck för klassrelationer och bidrar till deras reproduktion. Hur olika
symboliska tillgångar värderas är med andra ord inte neutralt i termer av
klass:
The very life-style of the holders of power contributes to the power that
makes it possible, because its true conditions of possibility remain unrecognized, so that it can be perceived not only as the legitimate manifestation of
power but as the foundation of its legitimacy. ’Status groups’ based on ’lifestyle’ and a ’stylization of life’ are not, as Weber thought, a different kind of
group from classes, but dominant classes that have denied or, so to speak,
sublimated themselves and so legitimated themselves. 278

Klass för Bourdieu är således inte bara en fråga om hur olika individer
är positionerade i produktionsförhållandena, dvs. inte bara en fråga om
ekonomiska relationer och fördelningen av ekonomiska tillgångar i kapitalismen. Men det är inte heller bara en fråga om fördelningen av symboliska tillgångar som ger erkännande, status och möjligheter till symboliskt inflytande. Även om Bourdieu främst har ägnat sig åt att studera
och teoretisera symboliska snarare än ekonomiska dominansförhållanden, och även om det råder delade meningar om saken, vill jag i ljuset av
ovanstående diskussion mena att Bourdieu företräder the ”dual systems”
approach snarare än the ”unitary” approach, samt att han tenderar att tillskriva ekonomin en mer grundläggande betydelse än kulturen för den
sociala stratifieringen i moderna kapitalistiska samhällen. 279 För Bourdieu är ekonomin oundvikligen inbäddad i kulturen, men att han håller
dem isär teoretiskt och analytiskt framgår exempelvis av särskillnaden
mellan ekonomiskt och kulturellt kapital, liksom av hans resonemang
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om hur en viss klass, dvs. en uppsättning individer som delar en gemensam region i ”det sociala rummet”, definieras både intrinsikalt och relationellt. Med andra ord, både av ”a certain class of material conditions of
existence” (ekonomi) och ”in its relation to other positions, as being
above or below them, or between them” (kultur). 280
Han menar vidare att tillgång till ekonomiskt kapital medför ett avstånd till den materiella och temporala nödvändigheten, vilket i sin tur
utgör en förutsättning för förvärvandet av kulturellt kapital. 281 Härvidlag
ger han samtidigt uttryck för sin syn på den relativa vikten av dessa kapitalformer i termer av klass. Och i avslutningskapitlet i Distinction skriver han (och som så ofta förr är parentesen viktig i sammanhanget):
A class is defined as much by its being-perceived as by its being, by its consumption – which need not be conspicuous in order to be symbolic – as much as
by its position in the relations of production (even if it is true that the latter
governs the former). 282

Detta betyder nu inte att Bourdieu betraktar samhällets ekonomiska bas
som frikopplad från, och alltigenom bestämmande för, dess kulturella
och politiska överbyggnad. Snarare intar han en position här som påminner om Williams, när han argumenterar för att ”social reality exists,
so to speak, twice, in things and in minds, in fields and in habitus, outside and inside of agents”. 283 Såväl fält- som habitusbegreppet, bäggedera centrala i Bourdieus samhällsteori, definieras och behandlas i det
nedanstående. Det centrala här är Bourdieus idé om att människors sätt
att tänka, tycka och handla förvisso formas av deras position i samhällets objektiva strukturer, men inte på något direkt, oförmedlat och
alltigenom determinerat vis. Människors kulturella och politiska praxis,
menar han, låter sig inte förstås som ett mekaniskt svar på yttre determinerande strukturella omständigheter, utan den utgör snarare ett resultat av hur dessa omständigheter inkorporeras i form av system av dispositioner för att uppfatta, orientera sig och handla i den sociala världen
(dvs. i form av en bestämd habitus). 284 Eftersom detta system av dispositioner är socialt strukturerat tenderar det även att fungera socialt strukturerande, dvs. människor tenderar att uppfatta den sociala världens objektiva strukturer, såväl som sin egen position i dessa, som självklar, och
således även att handla på ett sådant sätt att dessa strukturer återskapas.

DEN TEORETISKA VERKTYGSLÅDAN

De centrala begreppen i Bourdieus samhällsteori hänger nära samman
och får sin fulla mening först när de sätts i empiriskt-analytiskt arbete.
Att systematiskt och någorlunda ingående redogöra för dessa begrepp
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utgör därför en grannlaga uppgift, såtillvida att en begreppsdefinition
ganska snart kräver referenser till andra begrepp i teorin. Framställningen är organiserad utefter tre grundläggande begrepp i Bourdieus samhällsteori – i tur och ordning: kapital, habitus och sociala fält. De bägge
förstnämnda ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom de spelar en mer
central roll i avhandlingens analyser än fältbegreppet. I genomgången av
dessa begrepp kommer även andra viktiga begrepp i sammanhanget att
beröras, inte minst symboliskt våld.

KAPITAL

Bourdieu förespråkar ett relationistiskt, icke-substantialistiskt perspektiv
på den sociala verkligheten. ”The real is relational”, som han uttrycker
det. 285 Detta perspektiv är i allra högsta grad närvarande i Bourdieus
försök att förklara reproduktionen av social över- och underordning.
Han tänker sig samhället som ett (mångdimensionellt) socialt rum, vars
historiskt framvuxna struktur vid varje givet tillfälle konstitueras av det
system av relationer mellan positioner som innehas av agenter och grupper
av agenter. Vilka positioner de intar i detta rum bestäms av deras (a)
sammanlagda volym och (b) sammansättning av kapital, men även av (c)
förändringar över tid i deras kapitalvolym och sammansättning. 286 Kapitalbegreppet är centralt i Bourdieus teori och motsvarar enkelt uttryckt
det slags tillgångar som i det sociala rummet fungerar som maktresurser.
För att kunna fungera som maktresurser krävs att dessa tillgångar igenkännes som värdefulla och tillerkänns värde av andra agenter och grupper (notera hur det relationella tänkandet här gör sig påmint), vilket betyder att det ytterst är en empirisk fråga att fastställa vilka tillgångar som
fungerar som kapital – i det sociala rummet överlag och/eller på de olika
sociala fält som inbegrips i detta rum. 287
I The Forms of Capital definierar Bourdieu kapital i termer av ackumulerat arbete (materiellt eller förkroppsligat), som när det på privat eller
exklusiv basis tillägnas av agenter och grupper möjliggör för dem att
tillägna sig social energi, dvs. kapital i form av arbete i dess förtingligade
eller levande tillstånd. Kapital kan således existera både som materiellt/objektiverat (förtingligat) och som inkorporerat/förkroppsligat (levande), och ska förstås i termer av potentiella maktresurser som agenter
och grupper kan förvärva och göra bruk av för att tillskansa sig ytterligare kapital. Kapital möjliggör kapital. Ackumulationen av materiellt
eller förkroppsligat kapital, dvs. det arbete som agenter och grupper lägger ned i att appropriera det slags resurser som förmår generera vinster
och reproducera sig själv, antingen i identisk eller i utökad form, kräver
både tid och kraft, vilket allt sammantaget, menar Bourdieu, gör att kapital har en tendens att fortleva, varigenom det blir till en strukturerande
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kraft, inskriven i den sociala världens objektivitet. ”The structure of the
distribution of the different types and subtypes of capital at a given
moment in time represents the immanent structure of the social world”,
skriver han. Enligt Bourdieu existerar följaktligen flera kapitalformer,
dvs. olika sociala energier eller socialt strukturerande krafter, som gör
den sociala världen till någonting annat än ”simple games of chance offering at every moment the possibility of a miracle”. 288
Genom sina undersökningar identifierade Bourdieu tre huvudsakliga
kapitalformer, dvs. tillgångar som är generellt gångbara som maktresurser
i det sociala rummet: ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital.
Dessa kapitalformer tenderar alltså att vara kollektivt erkända inte bara i
lokala gemenskaper eller på särskilda fält, utan i det sociala rummet
överlag. När agenters och gruppers tillgångar igenkännes som värdefulla
och tillerkänns värde av andra agenter och grupper talar Bourdieu om
dem i termer av symboliskt kapital. 289 Det finns anledning att återkomma
till detta generella begrepp, men först ska de nyss nämnda generellt
gångbara kapitalformerna definieras i korthet.
Ovanstående åtskillnad mellan materiellt och förkroppsligat kapital
indikerar att Bourdieus kapitalbegrepp inte låter sig reduceras till ekonomiska tillgångar i gängse mening. För honom utgör ekonomiskt kapital
– definierat som materiell egendom som kan omvandlas direkt till
pengar och institutionaliseras i form av äganderätter – endast en av flera
verksamma kapitalformer. 290
Kulturellt kapital motsvarar enligt Bourdieu kulturella tillgångar som
under vissa förutsättningar kan omvandlas till ekonomiskt kapital och
institutionaliseras i form av utbildningsmeriter. Det kan därmed existera
dels i objektiverat tillstånd i form av kulturgods av olika slag (böcker, målningar, möbler, viner, instrument osv.), dels i institutionaliserat tillstånd i
form av betyg, examina och titlar (vilket då även kan benämnas utbildningskapital). Därtill kan det kulturella kapitalet lagras i kroppen i form
av långvariga mentala och kroppsliga dispositioner, förvärvade genom
upprepade kontakter med den legitima kulturen. Detta motsvarar kulturellt kapital i dess förkroppsligade tillstånd, vilket följaktligen inbegriper socialt erkända kunskaper, färdigheter, preferenser, sätt att tala och föra sig
osv. – allt det hos en person som fungerar som tecken på smak och
bildning. 291 Donald Broady menar att det kulturella kapitalet kan förstås
som ”den art av symboliskt kapital som har en både stor och köpkraftig
marknad”, liksom att ”symboliska tillgångar utgör kulturellt kapital om
de av många eller alla grupper i samhället […] uppfattas som mer värda
än andra arter av symboliskt kapital”. 292
Slutligen identifierar Bourdieu som en huvudsaklig kapitalform även
det han kallar för socialt kapital, vilket i korthet motsvarar de faktiska eller
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potentiella resurser som följer av mer eller mindre institutionaliserade
sociala förbindelser (dvs. gruppmedlemskap), och som under särskilda
förutsättningar kan omvandlas till ekonomiskt kapital, såväl som institutionaliseras i form av adelstitlar. 293
Såväl ekonomiska tillgångar som kulturella, sociala och andra ickeekonomiska tillgångar måste enligt Bourdieu gemensamt uppfattas som
värdefulla och tillerkännas värde för att kunna fungera som kapital, dvs.
för att bli till aktiva, effektiva, socialt strukturerande krafter – eller annorlunda uttryckt, till social energi. När så sker benämner han dem symboliskt kapital, vilket motsvarar det vi till vardags talar om som prestige,
renommé eller socialt anseende. 294 Begreppet är konstruerat som en invändning mot den historiska materialismens ensidiga fokus på den materiella eller ekonomiska ekonomin som ensamt bestämmande för sociala förhållanden. Enligt Bourdieu kan inte den ekonomiska ekonomin
förstås som isolerad från vad han menar är en symbolisk ekonomi, uppbyggd kring andra värden och präglad av en annorlunda logik. Dessa
ekonomier existerar parallellt och samspelar med varandra, men Bourdieu tycks ändå se dem som i grunden olika (jfr the ”dual systems” approach). 295
Bourdieu har förvisso hävdat att även ekonomiska tillgångar för att
kunna fungera som kapital kräver existensen av ett särskilt ”ekonomiskt
fält”, befolkat av institutioner och agenter som gemensamt upprätthåller
tron på deras värde. 296 Precis som andra slags tillgångar måste de således
uppfattas och erkännas som värdefulla agenter och grupper emellan för
att kunna verka som kapital. 297 Samtidigt bör det poängteras att Bourdieu, trots att han konceptualiserar ”den ekonomiska maktens fält” som
ett fält i mängden, dels ser det som dominerande i moderna kapitalistiska samhällen, dels även har betonat dess särprägel gentemot andra fält.
Han skriver exempelvis om hur ”den ekonomiska ekonomin är mer
ekonomisk” än den symboliska ekonomin ”eftersom den gör det möjligt
att bespara sig det symboliska konstruktionsarbete som syftar till att objektivt dölja den objektiva sanningen om praktiken” och menar att den
historiska framväxten av det ekonomiska fältet ”markerar uppkomsten
av en värld där de sociala agenterna offentligt kan erkänna för sig själva
och andra att de har intressen och där de kan frigöra sig från det misskännande som bärs upp av kollektivet. I denna värld kan de inte bara
göra affärer utan också erkänna för sig själva att de är där för att göra
det, det vill säga för att bevaka sitt egenintresse, beräkna, göra vinst,
ackumulera och exploatera”. 298
”De symboliska tillgångarnas ekonomi”, däremot, bygger enligt
Bourdieu på ”en bortträngning eller censur av det ekonomiska intresset”
och på ”ett tabu mot det fullt uttalade”. Detta innebär att agenterna i
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denna ekonomi utför diverse ”eufemiserings- och försköningshandlingar” och ägnar sig åt ett kollektivt ”förnekelse- och bortträngningsarbete”
eller misskännande av de ekonomiska relationerna. 299 Enligt Bourdieu kan
inte det ekonomiska kapitalet verka i den symboliska ekonomin förrän
det erkänns genom en konvertering som gör dess faktiska verkan oigenkännlig. Han fortsätter: ”Symbolic capital is this denied capital, recognized as legitimate, that is, misrecognized as capital […] which […] is
perhaps the only possible form of accumulation when economic capital
is not recognized”. 300
I och med det ekonomiska fältets dominans i den moderna kapitalismen är situationen annorlunda idag. För agenter och grupper på detta
fält vore dock ett odelat erkännande av egenintresset bakom den egna
verksamheten alltjämt att riskera dess ekonomiska vinster, eftersom det
alltför uppenbart egenintresserade handlandet inte sällan uppfattas som
omoraliskt och illegitimt även i dagens västerländska ekonomier. För att
vinna legitimitet söker de således tona ner sitt ekonomiska egenintresse
och på olika sätt rättfärdiga sin verksamhet inför sig själva och omgivningen, exempelvis genom att skänka delar av vinsten till välgörande
ändamål, sponsring, eller genom att peka på hur den skapar arbetstillfällen, produkter och tjänster som på olika sätt bidrar till att människor
får ett bättre liv. Från Bourdieus horisont kan således inte det ekonomiska kapitalets bidrag till sociala dominansförhållanden förstås enbart i
materiella termer, dvs. som ren och skär exploatering av människors
arbetskraft. Sådana förhållanden kan fortgå eftersom det ekonomiska
kapitalet misskänns, dvs. genom att det uppfattas som legitim maktutövning snarare än just exploatering. 301 Den materiella ekonomin och de
symboliska tillgångarnas ekonomi ses följaktligen som två olika, men
nära sammanlänkade system.
Jämfört med det ekonomiska kapitalet är det kulturella kapitalets relation till sociala maktförhållanden svårare att genomskåda, inte minst i
dess förkroppsligade form. Med andra ord tenderar det kollektiva misskännandet av denna kapitalform att vara mer genomgripande. Bourdieu
skriver om det förkroppsligade kulturella kapitalet:
Because it is […] linked in numerous ways to the person in his biological
singularity and is subjected to a hereditary transmission that is always heavily disguised, or even invisible, it defies the old, deep-rooted distinction […]
between inherited properties […] and acquired properties […] It thus manages to combine the prestige of innate property with the merits of acquisition. Because the social conditions of its transmission and acquisition are
more disguised than those of economic capital, it is predisposed to function

78

Teoretiska utgångspunkter
as symbolic capital, that is, to be unrecognized as capital and recognized as
legitimate competence… 302

Med andra ord har sådant som språklig kompetens och förtrogenhet
med erkända kulturformer alla förutsättningar att ses som ett uttryck för
individuell begåvning och naturligt ”god smak”, snarare än som ett resultat av en långvarig tillägnelseprocess, möjliggjord av ett visst avstånd
från den ekonomiska nödvändigheten. 303 Liksom agenterna på den ekonomiska maktens fält åtminstone delvis måste eufemisera det ekonomiska intresset bakom sina handlingar, kan inte heller de agenter och
grupper vars makt vilar på investeringar i det kulturella kapitalet (författare, intellektuella, konstnärer osv.) öppet erkänna egenintresset bakom
dessa. Detta vore att göra avkall på de symboliska vinster dessa kan ge
så länge de förblir dolda, dvs. så länge de inte uppfattas som just strategiska investeringar – alltså egenintresserade handlingar. Således upprätthåller de gemensamt illusionen av språkbehärskning, intellektuell briljans
och konstnärlig förmåga som ett resultat av individuell talang, karaktär
eller passion för litteraturen, vetenskapen och konsten – inte bara inför
sig själva och varandra, utan i samklang med dem vars kulturella kapital
är otillräckligt för att kunna rendera dem några vidare symboliska och
materiella vinster. Detta kollektiva misskännande av det kulturella kapitalet utgör en förutsättning för att de kulturellt privilegierade ska kunna
reproducera sin sociala maktposition. 304
Det kulturella kapitalet, liksom delvis även det ekonomiska kapitalet,
ska således förstås som resurser som erhåller sin kraft dels genom att de
kollektivt uppfattas som värdefulla och tillerkänns värde, dels genom att
deras godtyckliga grund för samhällets maktrelationer misskänns, dvs.
legitimeras, uppfattas som legitim. 305 Som sådana har de gemensamt att
de fungerar som symboliskt kapital – inte bara på specifika fält, utan i
det sociala rummet generellt. Symboliskt kapital, skriver Bourdieu, motsvarar ett slags ”erkännandekapital” som ger dess innehavare möjlighet
att utöva ”symboliskt inflytande”. Det är med andra ord
[…] en egenskap av något slag (fysisk styrka, rikedom, mod) som blir symboliskt verksam när den uppfattas av sociala agenter utrustade med perceptions- och värderingskategorier som gör att de kan uppfatta, uppleva och erkänna den, som om den vore en verklig magisk kraft: en egenskap som, eftersom den svarar mot socialt grundade ”kollektiva förväntningar”, utövar
ett slags inflytande på avstånd utan fysisk kontakt. Man ger en order som
blir åtlydd: det är nästintill magi. 306
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Detta knyter an till ett närbesläktat centralt begrepp i Bourdieus teori
om hur sociala maktrelationer upprätthålls, nämligen symboliskt våld. I
Reproduktionen från 1970, en studie om utbildningssystemens bidrag till
reproduktionen av klass, definierar Bourdieu och Jean-Claude Passeron
symboliskt våld som makten att ”göra sina betydelser gällande och genomdriva dem som legitima genom att dölja de maktrelationer som är
grunden för dess kraft” vilket ”fogar sin egen, specifikt symboliska kraft
till dessa maktrelationer”. 307 Det symboliska våldet är en typ av våld som
utövas mot sociala agenter med deras egen medverkan; ”en våldsform
som tvingar till underkastelse och som inte ens uppfattas som våld eftersom det grundar sig på ’kollektiva förväntningar’, på socialt inpräntade trosföreställningar”. 308 Tron här, menar Bourdieu, handlar inte alls
om någon uttalad tro, utan baserar sig snarast på ”omedelbar anslutning”, som han kallar det, varvid den är att betrakta som ett slags förgivettagen ”underkastelse under den egna världens befallningar som uppnås när de mentala strukturerna hos den agent som får befallningen
överensstämmer med de strukturer som är inskrivna i befallningen”. 309
Med andra ord förverkligar sig det symboliska våldet genom ”an act of
cognition and of misrecognition that lies beyond – or beneath – the
controls of consciousness and will”. 310
Symboliskt kapital kan existera och fungera också i mer avgränsade
sammanhang (på särskilda fält), exempelvis i form av det slags tillgångar
som tillskrivs värde och genererar makt inom politiken (politiskt kapital), forskningen (vetenskapligt kapital) eller litteraturen (litterärt kapital).
Sådana kapitalformer kallas ibland för subkapital. 311 Bourdieus forskningsintresse riktades i huvudsak mot samhälleliga eliter och de sammanhang i vilka dessa rör sig, men begreppet symboliskt kapital kan användas också i relation till kontexter och gemenskaper som befinner sig
långtifrån ”maktens fält” och som inte nödvändigtvis låter sig definieras
som fält i Bourdieus mening. Det kan exempelvis handla om olika subkulturer, där det symboliska kapitalet då har benämnts subkulturellt kapital. 312 Kärnan i begreppet är att värdet av olika tillgångar bestäms relationellt genom att de uppfattas som värdefulla och tillerkänns värde av
agenter och grupper som strider om erkännande i något socialt sammanhang. Det finns ingenting i begreppet som knyter det symboliska
kapitalet till de övre samhällsskikten. 313
Bourdieus idé om samhällets klassmässiga differentiering och hierarkisering är på många sätt mer komplex, flexibel och konkret än den traditionellt marxistiskt orienterade klassanalysen. Utöver det ekonomiska
kapitalet tar den även hänsyn till symboliska mekanismer bakom reproduktionen av sociala dominansförhållanden. Det kulturella kapitalet tillskrivs en central roll i reproduktionen av rådande klassrelationer, inte
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minst när det institutionaliseras av utbildningssystemet i form av betyg,
examina och titlar. 314 För Bourdieu är det kort sagt otillräckligt att reducera klass till enbart en fråga om ekonomisk ojämlikhet. Klasstrukturen
är mer komplex än den marxistiska dikotomin mellan kapitalister och
lönearbetare vill göra gällande (vilket inte betyder att denna skiljelinje
saknar relevans).
Vidare är detta sätt att konceptualisera social stratifiering mer flexibelt i den bemärkelsen att de tillgångar som fungerar som kapital inte är
givna på förhand. Vilka tillgångar som opererar som maktresurser kan
variera beroende på en studies empiriska kontext. Själva de egenskaper
som utgör symboliskt kapital kan exempelvis skilja sig åt mellan olika
länder och tidsperioder. 315 Bourdieus perspektiv på social stratifiering är
även flexibelt genom att det möjliggör intersektionellt orienterade analyser av sociala dominansförhållanden. I sådana analyser konceptualiseras då olika femininiteter, maskuliniteter och etniciteter i termer av
långvariga kroppsliga och mentala dispositioner som tillerkänns olika
värde och därmed har olika möjligheter att utgöra (förkroppsligat) kulturellt kapital. Vissa maskuliniteter och femininiteter kopplade till arbetarklassen låter sig exempelvis inte gärna omvandlas till symboliskt kapital i
de sammanhang där kampen pågår om höga sociala positioner (”maktens fält”). 316
Liksom övriga begrepp i Bourdieus teori är kapitalbegreppet både
sprunget ur och tänkt att användas som ett verktyg i empirisk forskning.
I samspel med begrepp som habitus, fält och symboliskt våld bidrar det
till en förståelse av klass som är mer konkret än abstrakt, såtillvida att
teorin, till skillnad från delar av den marxistiska teoribildningen, inbegriper människors vardagliga föreställningar, erfarenheter och praktiker i
klassanalysen och på så sätt undviker misstaget att ta modellerna av
verkligheten för verkligheten i sig. Klasser på papperet är inte nödvändigtvis klasser i praktiken. 317

HABITUS

Själva kapitalmetaforen implicerar att det sociala rummets differentiering
och hierarkisering måste förstås som en ständigt pågående process.
Agenter och grupper ”besitter” inte bara en bestämd volym och sammansättning av kapital, utan det är också någonting som de överför,
ärver, förvärvar, investerar, konverterar, utökar och förlorar. 318 Allt detta
kräver mänsklig handling. Det sociala rummets system av relationer mellan olika positioner existerar förvisso som en objektiv realitet, oberoende av de specifika individer som för stunden innehar de olika positionerna, men på samma gång kan det omöjligen existera utan de agenter
och grupper som handlar antingen med eller mot de sociala, historiskt
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konstituerade krafter som präglar den rådande samhällsstrukturen, och
som följaktligen, i varje givet ögonblick, bidrar till att reproducera
och/eller förändra densamma. 319
Bourdieus teori om klassamhällets reproduktion är lika mycket en
teori om mänsklig handling. Den utgör ett försök att förklara varför
människor handlar som de gör, och ytterst varför de tenderar att handla
på sätt som reproducerar sociala dominansförhållanden – även när de
härigenom bidrar till sin egen underordning. 320 I hans modell av det sociala rummet inkluderas denna handlingskomponent som det tredje
elementet i den postulerade bestämningen av agenternas positioner i
detsamma, nämligen hur de över tid kan förändra sin totala volym och
sammansättning av kapital.
Centralt i Bourdieus handlingsteori är begreppet habitus. Enligt Bourdieu motsvarar habitus ”socialiserad subjektivitet”, och mer precist ”the
durable and transposable systems of schemata of perception, appreciation, and action that result from the institution of the social in the body
(or in biological individuals)”. 321 Dessa system av dispositioner, skriver
Broady, vilka således är resultatet av sociala erfarenheter som ristats in i
människors kroppar och sinnen, gör det möjligt för människor att
handla, tänka och orientera sig i den sociala världen och tenderar att
forma deras föreställningar och praktiker på ett sådant sätt att den sociala världen återskapas. 322
Agenter som växer upp på närliggande positioner i det sociala rummet, dvs. under snarlika existensbetingelser i termer av ekonomiskt och
kulturellt kapital, inkorporerar enligt Bourdieu en gemensam habitus, en
klasshabitus. Denna opererar som ett ”praktiskt sinne”, dvs. ”below the
level of calculation and even consciousness, beneath discourse and representation”, som Bourdieu har uttryckt det. 323 Detta innebär att habitus
fungerar som ett slags känsla för ens egen och andras plats här i världen;
för vad som är möjligt/omöjligt för en själv att åstadkomma och passande/opassande att ägna sig åt. Enligt Bourdieu tenderar en gemensam
klasshabitus därmed att ge upphov till liknande preferenser, strategier
och praktiker. Eftersom dessa har sin gemensamma rot i en viss klasshabitus har de också alla förutsättningar att fungera som tecken på klass
i relation till alla andra agenter som befinner sig i samma sociala rum. 324
Habitus innebär därför att människor, var för sig och tillsammans, tenderar att handla på sådana sätt att det sociala rummets strukturer, liksom
deras egna positioner i dessa, reproduceras. Att begreppet ifråga är formulerat i opposition till idéer om att mänsklig handling skulle vara alltigenom intentionell och rationell framgår exempelvis av definition, en av
Bourdieus mer utförliga:
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The structures constitutive of a particular type of environment (e.g. the material conditions of existence characteristic of a class condition) produce
habitus, systems of durable, transposable dispositions, structured structures
predisposed to function as structuring structures, that is, as principles of the
generation and structuring of practices and representations which can be
objectively ‘regulated’ and ‘regular’ without in any way being the product of
obedience to rules, objectively adapted to their goals without presupposing
a conscious aiming at their ends or an express mastery of the operations
necessary to attain them and, being all this, collectively orchestrated without
being the product of the orchestrating action of a conductor. 325

Detta ska nu inte tolkas som att Bourdieu ser det som att människor
passivt accepterar den position i samhällets klasstruktur till vilken de
råkar ha fötts, som att människan är på förhand dömd till sitt öde och
endast har att godta sin lott. Han vidhåller att habitus är ”an open system of dispositions that is constantly subjected to experiences, and
therefore constantly affected by them in a way that either reinforces or
modifies its structures”. Att dessa strukturer är varaktiga, menar han,
betyder inte att de är oföränderliga. 326 Broady skriver om Bourdieus
handlingsteori:
[E]n given habitus möjliggör ett bestämt register av strategier som, alltid i
relation till de aktuella omständigheterna, ger människorna ett bestämt spelrum, en betingad frihet om man så vill. I denna mening är beteendena resultat av människors vilja och deras aktiva handlande […] Bourdieu är i allra
högsta grad uppmärksam på förhållandet att människor besitter intentioner,
vilja och en förmåga till aktivt handlande. Däremot försummar han aldrig
att resa frågan om hur dessa intentioner, denna vilja och denna handlingsförmåga inplanterats, och i den meningen är hans metod givetvis ”deterministisk” i betydelsen att den söker sociala determinanter. 327

SOCIALA FÄLT

De ”aktuella omständigheter” som Broady talar om i citatet ovan handlar i Bourdieus analyser oftast om de strukturella villkor som kännetecknar det sociala fält på vilket agenter och grupper, utrustade med en viss
habitus och en viss mängd och uppsättning kapital, befinner sig. Idén
om det sociala rummet hänvisar till den generella sociala strukturen i ett
samhälle, men i dagens moderna kapitalistiska samhällen, präglade av en
långtgående arbetsdelning och specialisering, behövs också andra begrepp för att fånga denna komplexitet. Det är här Bourdieus fältbegrepp
kommer in. Ett socialt fält i Bourdieus mening, skriver Broady, är ”ett
system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade agenter
och institutioner som strider om något för dem gemensamt […] Ett fält
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uppstår grovt sagt där människor strider om symboliska eller materiella
tillgångar som är gemensamma för dem och bara för dem. Annorlunda
uttryckt: vi har att göra med ett fält blott om en tillräcklig grad av autonomi föreligger”. 328 Bourdieu utvecklar:
In a field, agents and institutions constantly struggle according to the regularities and the rules constitutive of this space of play (and, in given conjunctures, over the rules themselves), with various degrees of strength and
therefore diverse probabilities of success, to appropriate the specific products at stake in the game. Those who dominate in a given field are in a position to make it function to their advantage but they must always contend
with the resistance, the claims, the contentions, ’political’ or otherwise, of
the dominated. 329

Exempel på sociala fält är allt från ”det litterära fältet” till ”journalistikens fält” till ”politikens fält” till ”den ekonomiska maktens fält”. Det är
även fullt möjligt att med Bourdieus begreppsapparat tala om ett generellt ”utbildningens fält”, såväl som om subfält inom detsamma, exempelvis ”det högre utbildningsfältet” och ”gymnasieskolans fält”. Precis
som Bourdieus kapitalbegrepp utgör hans fältbegrepp ett forskningsredskap och därför rymmer det även ett relativt stort mått av flexibilitet. 330
Då föreliggande studie riktar fokus unga mäns vardagligt inbäddade
mediepraktiker, vilka knappast kan sägas utgöra ett socialt fält i ovanstående mening, finns det ingen anledning att fördjupa sig vidare i begreppet. Däremot kan fältbegreppet vara användbart för att synliggöra och
begripliggöra utbildningssystemets betydelse för ungdomars digitala
praktiker. De unga männen befinner sig på ”utbildningens fält”, vilket
alltså utgör en inramning för denna studie, men det är inte själva skolpraktiken i sig som står i fokus. I striderna om kulturellt kapital på detta
fält kan pojkarnas digitala mediebruk tänkas utgöra ett av ”vapnen”.
Deras mediepraktiker kan med andra ord orientera mot eller bort från
utbildningens fält, men de kan också vara orienterade mot diverse yrkesfält och då uttrycka aspirationer om framtida inträde och avancemang på
dessa (eller inte).
I avhandlingens del III utforskas de sätt på vilka pojkarna, uppvuxna
i familjer med varierande tillgång till kulturellt kapital och därmed utrustade med en viss klasshabitus, förhåller sig till utbildningens fält och det
sociala rummet överlag – förstått här som ett ”field of possibles” eller
”particular universe of probabilities” 331 – men framför allt hur deras
medierelaterade preferenser och praktiker formas i relation till allt detta.
I den härpå följande del II presenteras dock först studiens metodolo-
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giska utgångspunkter och genomförande, samt de platser och miljöer
där materialinsamlingen har ägt rum och studiens deltagare.
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KAPITEL 4

METODOLOGISK ANSATS OCH
TILLVÄGVÄGAGÅNGSSÄTT
I kapitlet beskrivs och diskuteras först avhandlingens forskningsdesign,
metodologiska angreppssätt och val av datainsamlingsteknik. Därefter
redovisas och problematiseras själva genomförandet av studien, från
urvalsförfarande till insamlingen av empiriskt material och etiska överväganden i relation till detta. Slutligen redogörs för analytisk strategi och
dess tillämpning i praktiken.

FORSKNINGSDESIGN OCH METODVAL

Bourdieus relationistiska perspektiv på den sociala världen innebär att en
klass kan uppstå och existera endast i relation till andra klasser, dvs. genom objektiva likheter/skillnader i människors volym och sammansättning av kapital, men även genom de subjektiva erfarenheterna av dessa
likheter/skillnader. I ljuset av denna grundläggande utgångspunkt och
avhandlingens problem ter det sig rimligt att analytiskt jämföra hur unga
män, med olika klassbakgrund, uppfattar, orienterar sig och navigerar i
sin vardagligt inbäddade digitala mediemiljö.
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Betoningen av vardagslivet i studiens problemställning och teoretiska
utgångspunkter pekar dessutom ut de kontexter i vilka unga mäns relation till de digitala medierna tar form och utspelar sig som viktiga att ta i
beaktande. Olika platser och vardagliga miljöer utmärks av diverse egenskaper som kan tänkas vara av intresse i relation till klass och digitala
medier, såsom den lokala arbetsmarknaden, befolkningens sociala sammansättning och utbildningsnivå, platsens dominerande kulturmönster,
det geografiska avståndet till högre utbildningsinstitutioner och olika
kulturinstitutioner, samt det lokala kultur- och utbildningsutbudet. Att
växa upp i en viss klass kan medföra olika erfarenheter i skilda sociogeografiska kontexter, liksom datorn och internet kan tänkas anta delvis
olika betydelser för unga män beroende på om de lever i en storstad
eller på landsbygden, långtifrån storstadsregionernas diversifierade arbetsmarknader, befolkningsmässiga heterogenitet, närhet till högre utbildning och rika kultur- och utbildningsutbud. 332 Det geografiska rummet är också ett socialt rum, menar Bourdieu. Platser är inte klassmässigt neutrala utan bidrar snarare till att konstituera klass i såväl objektiv
som subjektiv bemärkelse, dvs. både fördelningen av olika kapitalformer
och människors upplevelser social närhet och distans. 333 Således ter det
sig även rimligt att ta i beaktande hur unga män med olika klassbakgrund, situerade i olika sociogeografiska kontexter, uppfattar och förhåller sig till digitala medier.
Poängen är att studiens problem, ihop med de grundläggande utgångspunkterna för Bourdieus tänkande och forskningspraktik, föreslår
ett komparativt tillvägagångssätt som lämpligt för att lösa detsamma. 334 Om
man vill uttala sig om hur klass spelar roll för de sätt på vilka unga män
uppfattar, orienterar sig och navigerar i relation till digitala medier i sina
vardagsliv, således, kan ett jämförande angreppssätt – centrerat kring
jämförelser mellan pojkar med olika klassbakgrund, situerade i olika sociogeografiska kontexter och vardagliga miljöer (t.ex. olika skolor) –
hjälpa en att göra just detta, och detta just genom kapaciteten i sådana
angreppssätt att synliggöra skillnader och likheter.
Utformad på detta sätt kan möjligen även studien säga någonting om
hur klass spelar roll för unga mäns relation till digitala medier, som äger
mer generell giltighet än vad som varit fallet om problemet ifråga hade
studerats endast i en typ av sociogeografisk kontext. Det är förvisso rimligt att tro att betydelsen av klass i relation till digitala medier tar sig delvis annorlunda uttryck i en landsort än i en storstad, men det är också
rimligt att tro att det bland dessa variationer också finns likheter oavsett
sociogeografisk kontext. Sådana resultat skulle i så fall kunna bana väg
för slutsatser av mer generell natur om hur klass kommer till uttryck i
och genom unga mäns medierelaterade praktiker i vardagen. 335
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Människors relation till digitala medier är inbäddad i vardagslivet och
tar form i och genom de livsvillkor som präglar detsamma. 336 För att
studera detta är ett kvalitativt angreppssätt att föredra. Om man vill förstå
de sätt på vilket sätt klass formar och formas genom unga mäns förhållningssätt och praktiker i relation till digitala medier, lokaliserade inom
ramen för deras vardagsliv som en del av ”ett helt sätt att leva” (eller
hela ”livsstilar” i Bourdieus mening), 337 där också sådant som skolan,
familjen, kompisarna och diverse andra fritidsaktiviteter ingår som centrala element, underlättar onekligen möjligheterna till dialog och inblick i
deras livsmiljöer som ett sådant angreppssätt medger. Härigenom kan en
djupare förståelse skapas för hur digitala medier som objekt och symboliska resurser ingår som blott ett element bland flera i pojkarnas hela
vardagsliv, såväl som för det komplexa samspelet mellan t.ex. det digitala mediebruket, familje- och skolkulturen, och den ständigt närvarande
framtiden.
Ett ”kvalitativt närmande” lämpar sig också för att begripliggöra
uppkomsten av de klasskillnader i ungas nätvanor som vid det här laget
har ådagalagts av flera statistiska undersökningar, dvs. för att spåra och
identifiera de vardagligt inbäddade mekanismer och processer genom
vilka klass i praktiken kommer att göra skillnad. Klass är inte en abstrakt
”variabel” utan en socialt strukturerad och strukturerande kraft, realiserad (eller inte) genom mänsklig tanke och handling. 338 För att klargöra
hur det kommer sig att de statistiska sambanden ser ut som de gör på
området, förefaller det således vara en god idé att närmare studera vad
människor i praktiken tänker, säger och gör, inklusive vad de säger att
de gör, kopplat till de digitala medierna, och hur, mer exakt, klassförhållanden både kommer till uttryck och reproduceras (eller utmanas och
förändras) i och med sådana medierelaterade praktiker. 339 Att försöka
blottlägga orsaker istället för att kartlägga empiriska regelbundenheter,
om man så vill. 340
Statistiska undersökningar som de ovan nämnda har många fördelar
och kunskaperna de genererar är i allra högsta grad värdefulla och användbara. Exempelvis har problemet som här står i fokus delvis formulerats och angripits i syfte att komplettera sådana kunskaper om betydelsen av klass för ungas digitala mediebruk. I syfte att så att säga ”korrigera för” vissa begränsningar som följer av ett kvantitativt tillvägagångssätt: Hur man på förhand tvingas isolera delar av den komplexa och
mångfacetterade sociala verkligheten som i själva verket hänger ihop
och samspelar med varandra på olika sätt under olika förutsättningar;
hur det konkreta måste abstraheras och omvandlas till variabler att mäta
och analysera, varigenom det sätt på vilket människor faktiskt upplever,
orienterar sig och navigerar i världen går förlorat; hur en central aspekt
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av den sociala verklighetens beskaffenhet därmed hamnar utom räckhåll,
vilket i sin tur kringskär möjligheterna att förklara och förstå densamma. 341
Att det stora flertalet studier om betydelsen av klass för ungas digitala medievanor är statistiska undersökningar, innebär dessutom att
merparten av det vi vet om klasskillnader på området bygger på tämligen
grova mått, oförmögna att fånga mer subtila dimensioner av klass och
dess innebörder. Genom att lösa det problem som här står i fokus syftar
följaktligen denna studie inte bara till att bidra till den existerande kunskapen på området, utan även till att fördjupa densamma.
Avhandlingen undersöker hur klass spelar roll för de sätt på vilka
unga män uppfattar, orienterar sig och navigerar i relation till digitala
medier i vardagen. Det empiriska materialet om detta har främst samlats
in genom kvalitativa intervjuer. Unga män har intervjuats individuellt
eller gruppvis, och intervjuerna har närmast haft karaktären av samtalsintervjuer. 342 En uppsättning frågeteman, inklusive vissa bestämda frågor,
formulerades på förhand och fungerade vägledande för intervjuerna,
men inom dessa ramar har det funnits gott om utrymme för deltagarna
att formulera sina svar som de själva önskar och därmed bestämma riktningen för intervjun. Till viss del har därför intervjuerna varierat med
avseende på vilka frågor som ställts och framför allt i vilken ordning. De
två frågeguiderna som har väglett de individuella och gruppvisa intervjuerna utformades med utgångspunkt i studiens problemställning och på
sätt och vis även dess teoretiska perspektiv, då detta har spelat en viktig
roll i konstruktionen av problemet. 343 Detta är förstås en förutsättning
för att kunna samla in empiriska data som via en teoretiskt informerad
analys kan lösa studiens problem.
Förutom samtalsintervjuerna har också en del observationer gjorts i
samband med mina besök på de gymnasieskolor genom vilka pojkarna
har involverats i studien. Observationerna har inte varit satta i system
och de har avsett skolmiljön i stort snarare än någon särskild aktivitet.
Dessutom har enstaka informella samtal förts med vissa företrädare för
dessa skolor (lärare och rektorer). Vare sig observationerna eller de informella samtalen ska emellertid förstås som några för studien centrala
datainsamlingstekniker; snarare har de syftat till en ökad förståelse för
pojkarnas vardagliga kontext, mot bakgrund av vilken deras intervjuutsagor sedan bättre kan tolkas och förstås. Såväl observationer som relevanta uppgifter från informella samtal har kontinuerligt nedtecknats i en
fältdagbok.
För att kunna teckna en bild av de skilda sammanhang i vilka de unga
männen lever och gör bruk av digitala medier har dessutom använts sekundärdata av olika slag. Det handlar dels om information om de olika
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gymnasieskolorna i form av offentlig statistik, tidningsartiklar och skolornas eget marknadsförings- och informationsmaterial, dels om uppgifter om de skilda platser där studien är genomförd – främst i form av
offentlig statistik, men även i form av kommunalt marknadsförings- och
informationsmaterial på webben. 344 Genom att teckna denna bild kan en
djupare förståelse skapas för pojkarnas objektiva livsvillkor och livschanser, men även för deras utsagor om sig själva och sin bakgrund, om
skolan, fritiden och framtiden, om olika medier, medieinnehåll, mediepraktiker osv.
Avhandlingens problemformulering indikerar ett intresse inte bara
för hur de unga männen uppfattar sin vardagliga mediemiljö, utan också
för vad de gör – orienterar sig och navigerar – inom ramen för densamma (och på så vis producerar och reproducerar klass). Dessa medierelaterade praktiker, dvs. sätten på vilka de orienterar sig och navigerar i
relation till de digitala medierna i vardagen (själva ”görandet”, om man
så vill), hänger förstås ihop med nyss nämnda uppfattningar, men det
centrala här är att de – i linje med Nick Couldrys definition – kan utövas
i både tal och handling. 345 Samtalsintervjuer ger utan vidare svårigheter
insyn i de sätt på vilka pojkarna uppfattar och förhåller sig i relation till
digitala medier i och med sitt (förvisso konstruerade snarare än naturliga) tal om digitala medier, vilket är nog så intressant och fullt tillräckligt
för lösa studiens problem, men jag vill dessutom hävda att deras intervjuutsagor också kan säga någonting om hur de i handling orienterar sig
och navigerar i sin vardagligt inbäddade digitala mediemiljö, dvs. om
deras digitala mediebruk. Min utgångspunkt är således att sådana utsagor
alltid handlar om någonting, dvs. de förhåller sig till en social verklighet
bortom språket utan att för den sakens skull utgöra en exakt avbildning
av densamma. Väl genomförda och insiktsfullt tolkade kan samtalsintervjuer, tvärtemot vad radikalt socialkonstruktionistiska ståndpunkter gör
gällande, användas för att skapa vetenskaplig kunskap om mer än bara
hur människor pratar om datorn, internet och sociala medier, dvs. om
hur de faktiskt gör bruk av dessa medier i vardagen – bortom intervjusituationen. 346 Likväl finns det anledning till några kritiska reflektioner.
Bruket av (digitala) medier är mångfacetterat och ofta både rutinartat
och intimt sammanflätat med andra vardagliga praktiker, vilket kan göra
det svårt att artikulera inom ramen för en intervju. Att redogöra för hur
man brukar använda t.ex. internet kräver helt enkelt att man reducerar
den verkliga praktikens (eller snarare praktikernas) komplexitet till en
kommunicerbar berättelse, med allt vad det innebär i termer av ofullständigheter och förenklingar. En renodlad etnografisk ansats, med
långvariga och mer eller mindre systematiska observationer av själva
mediebruket i olika vardagskontexter, hade måhända kunnat generera
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säkrare och mer detaljerade empiriska data om detsamma (även om
också detta tillvägagångssätt är behäftat med problem). 347 En sådan ansats har valts bort av två skäl.
För det första, deltagarnas intervjuutsagor om sitt (digitala) mediebruk
får trots allt förmodas svara förhållandevis väl mot hur det förhåller sig i
realiteten. Utsagorna kan dock inte behandlas som exakta beskrivningar
utan måste förstås som ungefärliga, men i sammanhanget tillräckliga,
indikatorer på hur deltagarna gör bruk av (digitala) medier i vardagen.
Om en deltagare talar vitt och brett om sin nyhetskonsumtion på nätet
men över huvud taget inte nämner sociala nätverkssajter i intervjuerna,
medan en annan gör tvärtom, framstår det onekligen som en rimlig
tolkning att dessa skilda utsagor korresponderar med en verklig skillnad
– om än kanske inte exakt såsom de uttrycker den.
För det andra, en renodlad etnografisk ansats hade visserligen kunna
styrka tolkningar som den just exemplifierade, men sådana ansatser är
per definition tidskrävande. Eftersom problemet för denna avhandling
kräver en komparativ ansats för att lösas och dessutom fäster lika stor
vikt vid hur de unga männen uppfattar, orienterar sig och navigerar i
relation till digitala medier i tal som i handling (en konventionell uppdelning som för övrigt ter sig något märklig), gjordes uppskattningen att
det kunskapsmässiga mervärdet av en sådan ansenlig tidsinvestering som
en komparativ etnografi skulle fordra, trots allt vore tämligen begränsat.
Således valdes deltagande observationer bort.
Föreliggande studie utgör med andra ord ingen medieetnografisk
studie i full bemärkelse. Såväl teoretiskt som metodologiskt hämtar den
förvisso inspiration från den medieetnografiska traditionen, inte minst i
det att den fäster stor vikt vid att konceptualisera och behandla mediebruket som en integrerad del av pojkarnas vardagsliv och de mer generella livsbetingelser som präglar detsamma. Men sett till själva genomförandet är den snarare att betrakta som en jämförande, kvalitativt orienterad intervjustudie. 348 I det följande beskrivs och diskuteras detta genomförande mer ingående – först med avseende på urvalet av skolor och
deltagare, därefter med avseende på intervjuerna.

MATERIALINSAMLING

Det empiriska materialet har samlats in i två faser och i två olika sociogeografiska kontexter: Göteborg och landsorten ”Lillered”. 349 Valet av
dessa platser gjordes i relation till såväl praktiska som vetenskapliga
överväganden. Att jag är inflyttad till Göteborg och sedan tidigare har
god kännedom om Lillered har på konkreta sätt underlättat materialinsamlingen. Min relation till platserna kännetecknas av både närhet och
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distans; jag har insikter i dem som sociala och kulturella sammanhang
men kan samtidigt inta en mer distanserad hållning och se dem utifrån,
kanske mer så än människor som bott på platserna i hela sitt liv. Detta
kan vara till nytta i de kvalitativt orienterade analyserna av hur klass spelar roll för hur pojkarna i de båda kontexterna förhåller sig till digitala
medier i vardagen.
Materialinsamlingen tog sin början med en pilotstudie i september
2009. Pilotstudien genomfördes i Göteborg och kom att pågå från och
till under hela hösten. Därtill genomfördes en del uppföljningsintervjuer
i maj 2010. Detta motsvarar vad jag framgent kommer att referera till
som den första fasen av materialinsamlingen. Syftet med pilotstudien var
att redan i ett tidigt skede av forskningsprocessen sätta de teoretiska
utgångspunkterna i empiriskt-analytiskt arbete, för att på så vis bilda mig
en uppfattning om deras tillämplighet och börja identifiera potentiella
analysteman.
Kunskaperna från pilotstudien finns presenterade i en artikel och
kom att informera den fortsatta materialinsamlingen. 350 Denna ägde rum
under våren 2011, dels i Göteborg men huvudsakligen i Lillered. Detta
motsvarar den andra fasen av materialinsamlingen. De båda faserna ska
ses som två olika, men nära förbundna delar av ett och samma projekt.
Även om empirin har samlats in vid olika tidpunkter, på olika platser
och med delvis olika tekniker (gruppintervjuer användes bara under den
andra fasen), har problemet som det syftar till att lösa i grund och botten hela tiden varit detsamma.

URVALSFÖRFARANDE

Kvalitativa studier som denna söker producera en annan form av kunskap än statistiska undersökningar, vilket i regel omöjliggör urval i storleksordningen att de ska kunna kallas representativa i statistisk bemärkelse. Således kan inte resultaten av kvalitativa studier generaliseras genom statistisk inferens. Nu betyder emellertid inte detta att ett kvalitativt
angreppssätt omöjliggör generalisering; alternativa synsätt på representativitet och generalitet existerar nämligen jämte det strikt empiristiska. 351
Med utgångspunkt i dessa är det viktiga inte att de studerade ”fallen”,
dvs. deltagarna i studien, är representativa för en population i statistisk
mening, utan istället att de motsvarar det som de är avsedda att motsvara – med andra ord, detta något om vilket man har för avsikt att producera generell kunskap.
Föreliggande studie vill producera kunskap om hur klass spelar roll
för de sätt på vilka unga män uppfattar, orienterar sig och navigerar i
relation till digitala medier. Således ter det sig rimligt att involvera just
unga manliga studiedeltagare som representerar olika sociala klasser och

93

Kapitel 4

sociogeografiska kontexter – eller med Bourdieus språkbruk: olika positioner och regioner (dvs. en uppsättning närliggande positioner) i det
sociala rummet. Med en annan utgångspunkt hade naturligtvis samma
deltagare kunnat representera någonting helt annat, men eftersom jag är
intresserad av betydelsen av klass för deras relation till digitala medier,
ter det sig rimligt att låta dem stå som representanter för just detta. 352
För att hitta sådana deltagare krävs inget slumpmässigt urval. Inte heller
behöver urvalet inbegripa särskilt många representanter för olika positioner och regioner i det sociala rummet för att resultaten av studien ska
kunna generaliseras, men ytterst har detta att göra med hur klass definieras och förstås.
Berth Danermark et al. skiljer mellan ”empiriska kategorier” och
”abstrakta begrepp”, där de förstnämnda motsvarar ”en större population av enskilda företeelser som delar en formell egenskap”, medan de
sistnämnda ”identifierar något som är universellt i meningen konstituerande”. 353 Om klass reduceras till en empirisk kategori, dvs. till grupper
av människor som har någonting gemensamt (t.ex. en viss inkomst eller
utbildningsnivå), krävs för att kunna göra generaliseringar, empiriska
generaliseringar, större urval än vad kvalitativa studier tillåter. Om man
däremot som här – helt i linje med Bourdieus kapital-, habitus- och fältbegrepp, bör understrykas – betraktar klass som ett abstrakt begrepp,
dvs. som någonting konstituerande eller grundläggande – på samma
gång en underliggande struktur (kapital) och generativ mekanism (habitus), med andra ord, som kommer till uttryck i bestämda kontexter (sociala fält) – går det emellertid alldeles utmärkt att generalisera också från
små urval, eftersom generaliseringen då inte avser de empiriska observationerna, utan i själva verket teorin, det abstrakta begreppet, dvs. klass
som någonting konstituerande för mänsklig tanke och handling. 354
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om representativitet
och generalitet, kan följaktligen urvalet av deltagare göras strategiskt,
utifrån studiens problem och teoretiska utgångspunkter. Vad jag vill generalisera är hur klass opererar och kommer till uttryck i och genom
vardagligt inbäddade digitala mediepraktiker, närmare bestämt bland
unga svenska män – inte fördelningen av olika attityder till och användningar av digitala medier i olika klasser. Det är en väsentlig skillnad. Eftersom studien teoretiserar klass som relationellt konstituerat, handlade
det således om att säkerställa ett urval innefattandes unga män med olika
klassbakgrund (positioner i det sociala rummet).
För att finna lämpliga studiedeltagare kontaktades olika gymnasieskolor med olika utbildningsprofiler i Göteborg och Lillered. Studiens teoretiska utgångspunkter i kombination med befintliga kunskaper om betydelsen av klass och genus för ungdomars utbildningsval pekade sam-
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mantagna ut detta som ett lämpligt tillvägagångssätt. Forskning på området visar att barn till välutbildade föräldrar med relativt höga yrkespositioner huvudsakligen söker sig till studieförberedande gymnasieprogram, medan barn till lågutbildade föräldrar med relativt låga yrkespositioner är klart överrepresenterade på det stora flertalet yrkesförberedande
program. 355 Därför kontaktades skolor med en övergripande studieeller yrkesförberedande inriktning. I Lillereds kommun återfinns endast
en gymnasieskola, varför något skolurval inte behövde göras där. I Göteborg, däremot, finns åtskilliga gymnasier med en mängd olika inriktningar, vilket innebar att jag inför pilotstudien fick göra ett inledande urval
av skolor som framstod som lämpliga att kontakta i syfte att finna unga
män med olika klassbakgrund.
Förutom skolornas övergripande utbildningsprofil (studie- eller yrkesförberedande), gjordes urvalet även på grundval av statistik över genomsnittligt slutbetyg för elever som genomgått de utbildningsprogram
från vilka jag avsåg rekrytera deltagare: å ena sidan SP och NV, å andra
sidan yrkesförberedande program som huvudsakligen attraherar pojkar
(t.ex. FP, IP och EC). 356 Även om genomsnittligt slutbetyg är ett både
grovt och osäkert mått, var tanken att det ändå kunde säga en del om
elevernas studieambitioner och därmed även om skolornas och utbildningarnas status; detta såtillvida att ambitiösa, studiemotiverade elever
tenderar att söka sig till skolor som lockar andra studiemotiverade elever, vilket i sin tur gör dessa skolor mer exklusiva i den bemärkelsen att
de kräver högre betyg från högstadiet för att få en plats. 357 Det inledande urvalet av lämpliga Göteborgsskolor att kontakta inbegrep ett
tiotal gymnasieskolor med varierande inriktning, varav fyra besöktes
under pilotstudien. Under materialinsamlingens andra fas inkluderades
ytterligare en Göteborgsskola.
I det följande ska redogörs för det slutgiltiga urvalet av gymnasieskolor
i Göteborg, några centrala egenskaper hos skolorna i studien, samt hur
det gick till när de unga män, vars intervjuutsagor utgör det empiriska
råmaterialet för denna avhandling, blev en del av studien. Framställningen är organiserad utifrån de två sociogeografiska kontexter i vilka det
empiriska materialet har skapats.

KONTEXT I: GÖTEBORG

Med utgångspunkt i det inledande urvalet av skolor påbörjades i september 2009 kontakter med relevanta företrädare för dessa – så kallade
”gatekeepers” i form av rektorer, studierektorer och ämnesansvariga
lärare. Snart hade jag fått tillstånd att komma till två gymnasieskolor
med yrkesförberedande inriktning, fortsättningsvis ”Yrkesgymnasiet”
(YG) och ”Motorgymnasiet” (MG). 358 Däremot var det mer problema-
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tiskt att nå och få tillstånd att besöka de studieförberedande skolorna.
Till slut hade jag dock fått positiva besked från ”Samhällsgymnasiet”
(SG) och ”Teoretiska gymnasiet” (TG). Dessa fyra skolor besöktes under materialinsamlingens första fas (hösten 2009, maj 2010).
I samband med den andra fasen av materialinsamlingen (våren 2011)
kontaktades ytterligare en studieförberedande gymnasieskola från det
inledande urvalet, nämligen ”Nobelska gymnasiet” (NG). Skolan ifråga
kontaktades aldrig under den första fasen, eftersom jag via SG och TG
hade lyckats komma i kontakt med ett antal deltagare som då bedömdes
som fullt tillräckligt för pilotstudiens syften. När det nu var dags att med
utgångspunkt i pilotstudiens preliminära analyser och resultat utvidga
och intensifiera materialinsamlingen framstod därför NG som ett lämpligt val.
Tablå 1: Utvalda gymnasieskolor i Göteborg med tillhörande karaktäristika.
Skola

Ägande

Utbildningar

Betygsgenomsnitt
.

Antagningspoäng
.

YG

Kommunalt

Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ

MG

Kommunalt

Fordonsprogrammet

12,9

194

SG

Privat

Samhällsvetenskapsprogrammet

16,0

239

TG

Privat

15,4

268

NG

Kommunalt

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

16,6

280

Källor: http://siris.skolverket.se, http://www.indranet.nu. Uppgifterna om betygsgenomsnitt
avser slutbetyget för samtliga elever som gick ut 2010, med undantag för NG där siffrorna
istället avser 2011 (då materialinsamlingen på skolan genomfördes). Uppgifterna om antagningspoäng avser medelvärdet för de slutgiltigt antagna elevernas meritvärden läsåret
2009/10 (undantaget NG där istället antagningspoängen för läsåret 2010/11 redovisas). I de
fall som uppgift saknas har detta markerats med en punkt (.) i tablån.

Denna tablå ger en summarisk bild av Göteborgsskolornas övergripande
utbildningsprofiler och en fingervisning om studieambitionen och/eller
studieförmågan bland deras elever. En mer detaljerad bild av skolorna
tecknas i det härpå följande kapitlet. Redan här kan dock nämnas att
utbildningarna på YG riktar sig till elever utan behörighet till nationella
gymnasieprogram, varför det inte finns några uppgifter om vare sig antagningspoäng eller slutbetyg i det här fallet.
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Nu är det emellertid inte gymnasieskolor utan unga män, med olika
klassbakgrund, som står i centrum för den här studien. Hur urvalet av
deltagare gjordes på gymnasieskolorna varierade från fall till fall, likaså
hur många gånger jag besökte respektive skola för genomförandet av
intervjuer.
•

YG besöktes tre gånger under hösten 2009 och en gång i maj
2010. Vid samtliga tillfällen besöktes samma klass på den utbildning som kallas för Individuellt alternativ. Vid tidpunkten bestod
klassen av fjorton pojkar i olika åldrar, som enligt min kontaktperson (ansvarig lärare för klassen) inte var särskilt positivt inställda
till skolan och hade svårt att nå upp till de krav som ställs. Han berättade att flera av dem har en problematisk social situation och att
en del av dem har läs- och skrivsvårigheter och/eller inlärningsproblem. Detta, fortsatte han, ställde särskilda krav på lärmiljön
och pedagogiken. Ett konkret exempel på detta, som inverkade på
urvalet av deltagare, var det faktum att eleverna började och slutade vid olika tidpunkter på dagen för att hålla nere antalet elever i
klassrummet och skapa en lugnare studiemiljö. Från denna klass
kom fyra pojkar att ingå i studien: Patrik, John, Simon och Daniel. 359
Urvalet begränsades följaktligen av vilka elever som för närvarande
fanns i klassrummet, och det hände dessutom vid ett tillfälle att
min kontaktperson frågade en elev, Simon, ifall han inte kunde
tänka sig att bli intervjuad, varigenom han samtidigt implicerade att
just Simon vore lämplig på grund av sitt stora intresse för digitala
medier. Jag uppfattade detta som en aning problematiskt, eftersom
avhandlingsprojektet inte på förhand hade något särskilt intresse
för pojkar som är särskilt intresserade eller ointresserade av datorer
och internet. Pojkarna från YG intervjuades individuellt; två av
dem – Patrik och John – vid två olika tillfällen.

•

MG besöktes endast vid ett tillfälle i november 2009. Då genomfördes individuella samtalsintervjuer med två elever på det sista
året av FP, Jens och Nikos. Dessa pojkar hade anmält sitt intresse
för att medverka i samband med att min kontaktperson (skolans
rektor), efter vår inledande telefonkontakt, ställde frågan om deltagande i en klass som han dessutom hade valt ut på egen hand. I det
här fallet hade jag alltså ingen direkt kontroll över urvalet av deltagare och jag vet varken hur min kontaktperson uppfattade syftet
med avhandlingsprojektet eller hur han presenterade det för eleverna i den aktuella klassen. Risken kan följaktligen inte uteslutas
att elever utan större intresse för digitala medier på felaktiga grunder kom att känna sig exkluderade. Allt detta är naturligtvis långti-
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från idealt, men i det här fallet var det nödvändigt för att kunna få
access till skolan och deltagare till studien.
•

SG besöktes vid två tillfällen i november 2009. Från skolan intervjuades då tre pojkar på det andra och tredje året av SP med inriktning mot journalistik: Robin, Oscar och Ian. Med den sistnämnde
genomfördes också en uppföljningsintervju. I det här fallet hade
rektorn för skolan, utan min vetskap, vidarebefordrat min epostade förfrågan till en lärare, som på egen hand hade undersökt
intresset för att delta i studien bland sina elever. Från denna lärare
fick jag ett mejl med kontaktuppgifter till Robin och Oscar. Med
andra ord gavs jag inte heller i detta fall möjlighet att själv presentera projektet för alla presumtiva deltagare. Ian, däremot, involverades i studien i samband med mitt första besök på skolan. Här
fick jag också chansen att själv introducera syftet med undersökningen.

•

TG besöktes sammanlagt två gånger, en gång under hösten 2009
och en gång i maj 2010. Vid det första tillfället gavs jag möjlighet
att presentera mitt projekt och en förfrågan om deltagande i tre
förstaårsklasser, två på NV och en på SP. Detta resulterade i individuella intervjuer med tre unga män: Eddie (NV), Karl (SP) och
Nils (SP). Med Eddie genomfördes ytterligare en intervju i maj
2010. Till skillnad från på MG och SG, följaktligen, så hade jag på
TG åtminstone kontroll över presentationen av avhandlingsprojektet och kunde redogöra för dess syfte och villkoren för deltagande på det sätt som jag själv önskade.

Uppföljningsintervjuerna med fyra av pojkarna i maj 2010 markerade
slutet för materialinsamlingens första fas. Försök gjordes att få till stånd
uppföljningsintervjuer med så många pojkar som möjligt, men vissa
tackade nej och andra lyckades jag inte nå på nytt. Syftet med dessa intervjuer var dels att fråga vidare om oklarheter och utsagor som framträtt som särskilt intressanta i och med transkriberingen av de första
intervjuerna, dels att följa upp sådant som kunde tänkas ha förändrats
sedan sist.
•

Den andra fasen av materialinsamlingen pågick under våren 2011
och inleddes med två besök på NG. I ljuset av tidigare erfarenheter
hade jag nu betonat i min förfrågan till skolans rektorer att jag själv
önskade presentera mitt projekt för de potentiella deltagarna. I
början av mars fick jag möjlighet att göra detta i två andraårsklasser, en på SP och en på NV. Från den förstnämnda klassen kom
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tre pojkar att ingå i studien: Johan, André och Dennis. Då vi hade
svårt att hitta tider för individuella intervjuer bokades en gruppintervju in några dagar senare. Från NV-klassen, i sin tur, engagerades Erik som intervjuades senare samma vecka.
Tablå 2: Deltagare från Göteborg, inklusive ålder, skol- och utbildningsval.
Deltagare (ålder)
Patrik (16)
John (17)
Simon (17)
Daniel (16)
Jens (18)
Nikos (18)
Ian (17)
Robin (18)
Oscar (17)
Karl (16)
Nils (16)
Eddie (16)
Johan (18)
André (17)
Dennis (17)
Erik (17)

Skola
YG
’’
’’
’’
MG
’’
SG
’’
’’
TG
’’
’’
NG
’’
’’
’’

Utbildning
Individuellt alternativ
’’
’’
’’
FP
’’
SP
’’
’’
SP
’’
NV
SP
’’
’’
NV

Från Göteborg engagerades följaktligen 16 deltagare från fem olika
gymnasieskolor: tre studieförberedande (SG, TG och NG) och två yrkesförberedande (YG och MG). 13 pojkar intervjuades genom individuella samtalsintervjuer (fyra av dem två gånger), medan resterande tre
intervjuades i grupp.

KONTEXT II: LILLERED

Materialinsamlingens andra fas ägde huvudsakligen rum i Lillered. Till
skillnad från Göteborgs stad finns i Lillereds kommun endast ett gymnasium, fortsättningsvis kallat Lilleredsgymnasiet (LG). Skolan erbjuder
såväl studieförberedande som yrkesförberedande program av olika slag,
varigenom den avviker från de Göteborgsskolorna med sina mer enhetliga utbildningsprofiler. Dess blandade inriktning gav särskild anledning
att fundera över på vilka gymnasieprogram som lämpliga deltagare
kunde återfinnas. Genom min tidigare kontextkännedom visste jag att
merparten av befolkningen innehar låga yrkespositioner, likaså att andelen högutbildade är liten. För att maximera utsikterna att trots detta få
till stånd en variation med avseende på deltagarnas klassbakgrund och
åtminstone säkerställa en spridning i yrkesaspirationer, involverades pojkar från två studieförberedande program (SP och NV) och tre yrkesförberedande program (EC, IP och FP). 360 Nedan följer en översiktlig be-

99

Kapitel 4

skrivning av LG och de program från vilka studiedeltagare har engagerats.
Tablå 3: Karaktäristiska för Lilleredsgymnasiet och utvalda utbildningsprogram.
Skola
Lilleredsgymnasiet

Ägande

Kommunalt

Utbildning
SP
NV
IP
FP
EC

Betygsgenomsnitt
16,0
..
..
11,2
12,8

Antagningspoäng
231
264
.
179
195

Källor: http://siris.skolverket.se, LG:s antagningssekreterare (personlig kontakt).
Uppgifterna om betygsgenomsnitt avser slutbetyget för de elever som gick ut
2011, medan uppgifterna om antagningspoäng, i sin tur, avser medelvärdet för
de slutgiltigt antagna elevernas meritvärden läsåret 2010/11. I de fall som uppgift saknas har detta markerats med en punkt (.) i tablån. Två punkter (..) betyder att uppgiften baseras på färre än tio elever.

Insamlingen av material på LG ägde rum under en vecka i april 2011.
Genom kontakter med skolans rektorer och ansvariga lärare för SP och
NV fick jag möjlighet att i skolans samlingssal presentera mitt projekt
för sammanlagt fyra klasser inom ramen för dessa program. Presentationen gjordes under min första dag på skolan och resulterade i åtta nya
deltagare. Tid för individuella samtalsintervjuer bestämdes med två pojkar på SP (Jonas och Andreas) och två på NV (Gustav och Oliver). Därtill
avtalades tid för en gruppintervju med Rickard, Lars, Tobias och Conny –
alla från samma klass på SP.
Tablå 4: Deltagare från Lillered, inklusive ålder, skol- och utbildningsval.
Deltagare (ålder)
Jonas (17)
Andreas (17)
Rickard (19)
Lars (18)
Tobias (17)
Conny (17)
Gustav (18)
Oliver (19)
Emil (16)
Olle (18)
Björn (16)
Jesper (16)
Kim (16)
Frank (18)
Tony (16)
Fredrik (18)
Stefan (18)
Ragnar (18)

Skola
LG
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
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Urvalet av pojkar från de tre yrkesförberedande programmen gick till på
ett snarlikt sätt. Efter överenskommelse med programansvariga lärare
gavs jag möjlighet att i anslutning till en lektion presentera mitt projekt
och framföra en förfrågan om deltagande till elever i någon av årskurserna på respektive program. Från årskurs 3 på EC, en klass med endast
sex elever, engagerades tre deltagare: Fredrik, Stefan och Ragnar. Pojkarna
intervjuades individuellt. Från IP kom hela sex pojkar från det första
och sista året att delta: Emil, Olle, Björn, Jesper, Kim och Frank. Planen var
att intervjua de fyra förstnämnda pojkarna i grupp, men när det var dags
för intervjun annonserade även Kim och Frank sitt intresse för att delta.
Trots svårigheterna att manövrera en gruppintervju med sex deltagare
lät jag dem medverka. Från FP, avslutningsvis, involverades som deltagare endast Tony.
Sammanfattningsvis ingår alltså 18 pojkar från Lillered i studien,
varav tio går på yrkesförberedande gymnasieprogram (EC, IP och FP)
och åtta på studieförberedande (SP och NV). Åtta intervjuades genom
individuella samtalsintervjuer, medan övriga deltog i någon av de två
gruppintervjuerna.
Ovanstående redogörelse för urvalet av skolor och deltagare utgör
ett försök att konkretisera en uppsättning centrala, men ofta förbisedda
delar av forskningspraktiken: hur man som forskare gör för att komma i
kontakt med potentiella deltagare, hur urvalet av deltagare går till i praktiken, hur intervjuer kommer till stånd, och alla de problem – många
gånger av praktisk natur – som man i samband med detta kan ställas
inför och då på något sätt måste lösa. Ett visst mått av ovisshet och
oförutsägbarhet ingår som ett centralt element i genomförandet alla
undersökningar där man som forskare är beroende av andra människor
för att kunna skapa den empiri som krävs för att lösa undersökningens
problem – människor vars omedelbara intressen inte nödvändigtvis ligger i linje med forskarens. Det handlar inte om ett naturvetenskapligt
experiment där studieobjektet kan isoleras, manipuleras och observeras
under kontrollerade former. Till skillnad från hjärtceller besitter människor förmågan att vilja och handla. Som samhällsforskare är man en del
av den verklighet om vilken man vill producera kunskap; en insikt som
varken bör motarbetas eller negligeras utan istället inkorporeras i det
vetenskapliga hantverket.361

INTERVJUERNA

Sammanfattningsvis bygger avhandlingen på intervjuer med 34 pojkar
mellan 16 och 19 år. Dessa har genomförts mellan 2009 och 2011 på sex
gymnasieskolor i två olika sociogeografiska kontexter: Göteborg och
Lillered. Av deltagarna läser 18 stycken studieförberedande program (SP
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och NV), resterande 16 yrkesförberedande (FP, EC, IP och Individuellt
alternativ). Sammanlagt har 28 intervjuer genomförts, varav 25 individuella samtalsintervjuer och tre gruppintervjuer.
Samtliga intervjuer ägde rum på eller i den omedelbara närheten av
gymnasieskolorna. Genomgående kunde de genomföras mer eller
mindre avskilt från andra elever och lärare på skolan i något ledigt klassrum, grupprum eller annat mindre utrymme. Intervjuerna spelades in
med en diktafon och har transkriberats ordagrant i sin helhet av undertecknad. Längden på de individuella intervjuerna varierade mellan omkring 40 och 90 minuter. När det gäller gruppintervjuerna varade en av
dem (NG, tre deltagare) endast i drygt en timme, medan övriga två (LG,
fyra respektive sex deltagare) pågick i närmare två timmar. Den stora
variationen här beror på att vi i det första fallet inte hade mer än en
timme till vårt förfogande. Eftersom detta var känt på förhand både
förbereddes och genomfördes intervjun med dessa förutsättningar i
åtanke. Exempelvis fokuserades på de frågor som genom tidigare intervjuer hade visat sig generera den mest intressanta empirin i ljuset av studiens problem och teori.
Att intervjuerna genomfördes på pojkarnas skolor innebär både föroch nackdelar. För deltagarna handlar det om en välbekant miljö, vilket
möjligen kan ha bidragit till att göra en ovan och kanske obehaglig situation något mindre främmande och skrämmande. Detta kan i sin tur ha
gjort dem mer meddelsamma än vad som annars hade varit fallet. En
annan fördel med den valda intervjukontexten är att jag i samband med
intervjuerna kunde skaffa mig en uppfattning om en central plats i pojkarnas vardagsliv via egna observationer och informella samtal med diverse skolföreträdare.
Däremot får det nog ses som en nackdel att pojkarna enbart intervjuades på sina skolor, såtillvida att andra centrala platser i deras vardag,
såsom hemmet, inte kunde observeras. Inte heller kunde jag ställa några
frågor till pojkarnas föräldrar. Här fick jag förlita mig till pojkarnas utsagor, som i några fall måste betecknas som osäkra – särskilt då beträffande föräldrarnas utbildningsnivå. Att kunna fråga föräldrarna direkt
hade onekligen underlättat. Att vinna tillträde till deltagarnas hem är
dock svårare än att få access till deras skolor; det kräver mer tid och
energi för att kunna etablera ett sådant förtroende att inträdet i deras
hemmiljö inte upplevs som en överträdelse. Redan under pilotstudien
valdes hemmet bort som ytterligare intervjukontext. Istället eftersträvades ett större antal deltagare i syfte att kunna säga någonting om hur
klass kommer till uttryck på olika sätt i olika sammanhang. Därtill tycktes de första intervjuerna ändå ge en tillräcklig inblick i pojkarnas hemförhållanden.
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Oavsett om intervjuerna har utförts med en eller flera deltagare beskrivs de bäst i termer av samtalsorienterade intervjuer. Tre övergripande
frågeteman har genomgående täckts in i intervjuerna och gett struktur åt
samtalen (intervjuguiderna återfinns i Bilaga 1 och 2).
För det första har pojkarna ombetts berätta om sig själva, sin bakgrund,
vardag och syn på framtiden. Särskild vikt har lagts vid att generera empiri om deras (a) familje- och bostadsförhållanden, (b) skola, utbildning
och fritid, samt (c) drömmar och utsikter inför framtiden. Syftet med
dessa bakgrundsfrågor har inte bara varit att samla in sakuppgifter. Pojkarnas uppfattningar och resonemang om platsen där de bor och skolan
och utbildningen de går har spelat en avgörande roll för att bättre kunna
förstå deras livsvillkor och livschanser, och hur de utifrån dessa orienterar sig och navigerar i den sociala världen, inbegripet olika medier, medieinnehåll och mediepraktiker.
För det andra har pojkarna ombetts beskriva hur de (a) använder olika
medier och medieinnehåll en vanlig dag. Öppet formulerade frågor
ställdes även om hur de (b) själva uppfattar och förhåller sig till olika
medier och medieinnehåll, samt (c) uppfattar att olika medier och medieinnehåll värderas i samhället generellt. Dessa frågor syftade till att
generera empiri varmed det blir möjligt dels att konstruera en bild av
hur pojkarna orienterar sig och navigerar i relation till medierna i vardagslivet, dels att koppla pojkarnas egen medierelaterade smak och avsmak till deras uppfattningar om dominerande kulturella föreställningar
om olika medier och mediepraktiker som höga/låga, viktiga/oviktiga,
nyttiga/onyttiga osv. Frågorna syftade också till att ge en inblick i hela
deras mediemiljö och därmed även till en adekvat förståelse för datorns
och internets roll visavi andra medier i deras vardagsliv.
För det tredje har pojkarna fått berätta om hur de (a) brukar använda
sig av internet en vanlig dag. Inga frågor hade förberetts om särskilda
webbsajter, plattformar, applikationer eller användningar och deltagarna
läts initialt definiera samtalets orientering. Efterhand kunde jag emellertid fråga om sådant som inte berörts eller endast tangerats i förbifarten. 362 Temat inbegrep även frågor om (b) synen på och bruket av digitala medier i specifika sammanhang, främst familjen och skolan. Detta
för att få en inblick i hur dessa medier tillskrivs olika betydelser och tas i
bruk på olika sätt i olika vardagskontexter. Vidare täcktes även in pojkarnas (c) uppfattningar om och förhållningssätt till digitala medier i
allmänhet och särskilda digitala gods och praktiker i synnerhet, samt
deras (d) uppfattningar om hur dessa medier, gods och praktiker tenderar att värderas i samhället i stort. Skälet till detta var detsamma som
anges i beskrivningen av det andra frågetemat.

103

Kapitel 4

I två av gruppintervjuerna användes dessutom en uppsättning lappar
på vilka diverse digitala praktiker (15 stycken) fanns nedskrivna för att
närmare utforska pojkarnas uppfattningar om den rådande samhälleliga
värderingen av dem. De ombads då att gemensamt gruppera de 15 lapparna i två högar: en för högt värderade digitala praktiker och en för lågt
värderade praktiker. Utifrån denna klassificering fördes sedan ett samtal.
I en av intervjuerna gjordes dessutom ett urval av de digitala praktiker
som pojkarna klassificerat som högt värderade, varpå de ombads göra
en inbördes rangordning av dessa. Också detta inslag efterföljdes av ett
samtal kring den producerade rangordningen. 363
Syftet med att under materialinsamlingens andra fas komplettera de
individuella intervjuerna med gruppintervjuer var att försöka tillvarata
den särskilda dynamik som kan uppstå i och med de senare och på detta
sätt generera empiri med en ökad detaljrikedom och ytterligare nyanser.
Utgångspunkten var också att klasstypiska förhållningssätt till de digitala
medierna skulle kunna framträda tydligare i och med interaktionen mellan pojkar med snarlika positioner och aspirationer i det sociala rummet.
I sammansättningen av deltagare för varje enskild gruppintervju eftersträvades således att pojkarna skulle känna varandra sedan tidigare, samt
en så stor närhet som möjligt dem emellan med avseende på deras sociala positioner och framtidsutsikter. Mellan gruppintervjuerna, i sin tur,
eftersträvades en så stor variation som möjligt i termer av deltagarnas
klassbakgrund och yrkesaspirationer. 364

INTERVJUSITUATIONERNAS BETYDELSE

Som tidigare nämnts var ett av skälen bakom den på förhand gjorda
avgränsningen till unga män att jag själv är man och relativt ung (åtminstone vid tidpunkten för materialinsamlingen!), vilket – ihop med
min kännedom om de sociogeografiska kontexterna – antogs kunna
mildra deltagarnas känsla av social distans och underläge i själva intervjusituationen, och därmed också göra dem mer villiga att prata om sig
själva och sina drömmar, sin familj och sin vardag, och sina medierelaterade preferenser och praktiker. 365 Även om samtliga intervjuer genererade i sammanhanget användbara utsagor, inte sällan präglade av just
den detaljrikedom man som forskare förväntar sig när man väljer att
arbeta med samtalsintervjuer, så är det förstås omöjligt att avgöra
huruvida detta antagande var riktigt. Under alla förhållanden utgör i
grund och botten forskningsintervjun en interaktionssituation iscensatt
av forskaren, som förmodligen få av pojkarna hade befunnit sig i tidigare och vari de således hade alla förutsättningar att känna osäkerhet,
underläge och brist på kontroll. 366 I en del av de individuella intervjuerna kunde detta också skönjas och man får då göra vad man kan för att

104

Metodologisk ansats och tillvägagångssätt

den konstruerade situationen ska framstå som mindre konstruerad, men
inga knep i världen kan förändra den grundläggande maktasymmetrin
mellan forskare och utforskade. 367 Gruppintervjuerna tycktes dock
kunna göra denna relation mindre obekväm för de senare, men å andra
sidan gav en av dessa intervjuer, den med de sex IP-eleverna på LG,
prov på de svårigheter som följer med tekniken: hur vissa deltagare kan
få svårt att komma till tals, och hur det som forskare kan vara svårt att
behålla kontrollen över riktningen på intervjun och fördela ordet någorlunda jämnt på grund av det höga deltagarantalet. 368
Intervjusituationens konstruerade karaktär och förhållandet mellan
mig som forskare och de utforskade pojkarna är förstås viktig att ta i
beaktande i analysen av intervjumaterialet – inte minst det faktum att
klass är någonting som inte bara studeras genom intervjuerna, utan faktiskt också utspelar sig i och med dessa. Med andra ord måste intervjuutsagorna genomgående, och alldeles oavsett de möjligheter och begränsningar min egen sociala bakgrund erbjuder i sammanhanget, behandlas som resultat av mötet mellan mig som identifierad representant
för en ”akademisk kultur” och de unga män vars relation till denna kultur ser ut på olika sätt. En del kan tänkas behärska och känna sig hemma
i den, andra sakna men eftersträva den, och ytterligare andra känna avstånd och antipati gentemot den. Sannolikt är det mot denna bakgrund
som man bör förstå de ibland ganska korthuggna svaren från pojkarna
på de yrkesförberedande programmen på mina ideliga uppmaningar om
att ”berätta”, ”beskriva” och ”utveckla”. Beverly Skeggs, Nancy
Thumim och Helen Wood har pekat på att valet av metod inte är neutralt i termer av klass, exempelvis såtillvida att de resurser som krävs
för att artikulera sig inom ramen för kvalitativa intervjuer (lingvistiskt
kapital, självreflexivitet osv.) fördelar sig ojämnt mellan olika samhällsskikt. Därför måste tolkningarna av svaren ta hänsyn inte bara till deras
innehåll utan även till deras form. 369
Om klass förstås som en del av intervjuerna som interaktionssituation blir det också tydligt att det för vissa pojkar, kanske särskilt de som
erkänner den akademiska kulturen och strävar mot högre studier, kan
tänkas ha varit viktigt att inför mig som uppfattad bärare av denna kultur visa upp en bild av sig själva som värdiga densamma, exempelvis
genom att framställa de egna medierelaterade preferenserna och praktikerna i linje med de symboliska värdehierarkier de tänker sig råder i den
akademiska världen – kanske mer så än hur de i själva verket orienterar
sig och navigerar i den vardagliga mediemiljö. Insikten om att så mycket
väl kan vara fallet måste förstås integreras och användas i analysarbetet –
inte för att reducera avhandlingens generella kunskapsanspråk, utan snarare för att kunna fördjupa kunskapen om dess studieobjekt och dra

105

Kapitel 4

starkare slutsatser. Som Bourdieu uttrycker det: ”Reflexivity is a tool to
produce more science, not less. It is not designed to discourage scientific ambition but to help make it more realistic”. Och i samma anda: ”I
need not say that the obsessive reflexivity which is the condition of a
rigorous scientific practice has nothing in common with the false radicalism of the questioning of science that is now proliferating”. 370

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN

Ämnet för avhandlingen och det sätt på vilket det har studerats är nu
varken direkt etiskt känsligt eller särdeles kontroversiellt. Likväl bör
några ord sägas om hur kravet på forskning (benämnt forskningskravet)
har balanserats mot det så kallade individskyddskravet inom ramen för
genomförandet av studien. I skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, utgiven av Vetenskapsrådet, konkretiseras det sistnämnda kravet i fyra huvudkrav – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – vart och ett
uppbyggt av vissa regler. 371
Vad gäller det sistnämnda kravet – nyttjandekravet, dvs. att deltagarnas
intervjusvar endast får användas i forskningssyfte – finns i sammanhanget inte mycket att tillägga utöver att så kommer att ske. Inte heller
informationskravet kräver någon vidare utläggning. Samtliga deltagare har
inför intervjuerna muntligt informerats om studiens syfte och genomförande i stora drag, om att deras medverkan är frivillig och när som helst
kan avbrytas eller begränsas på deras initiativ, om att deras svar kommer
att behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte, samt
om hur och var resultaten av studien kommer att publiceras. Givetvis
har de även fått kontaktuppgifter till undertecknad.
Något mer behöver däremot sägas om de båda kvarstående kraven.
När det gäller samtyckeskravet, dvs. att studiedeltagarna har rätt att själva
bestämma över sin medverkan, så har förvisso detta genomgående tillgodosetts, men i anslutning till kravet finns också en regel om att samtycke i vissa fall skall inhämtas från förälder eller vårdnadshavare. En del
av deltagarna var myndiga vid tidpunkten för studien och därmed odiskutabelt bemyndigade att själva fatta beslut om sin medverkan. Andra
var ännu omyndiga, men å andra sidan genomgående över 15 år. Enligt
de forskningsetiska principerna innebär det senare att samtycke från
förälder inte behövs annat än i undantagsfall, allra minst i etiskt okontroversiella studier som denna, och följaktligen har något sådant inte
heller kommit att inhämtas.
Konfidentialitetskravet, slutligen, handlar bland annat om att studien
skall avrapporteras på ett sådant sätt att det är praktiskt omöjligt för utomstående att identifiera enskilda deltagare. Då konfidentialitet utlova-
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des inför intervjuerna har alla namn på platser, skolor och deltagare antingen ändrats eller utelämnats (med undantag då för Göteborg). Även
andra uppgifter genom vilka deltagarna skulle kunna identifieras av utomstående har så långt det går modifierats utan att meningsfulla uppgifter och detaljer i sammanhanget går förlorade och styrkorna hos ett kvalitativt angreppssätt urholkas – dvs. dess möjligheter att generera mer
eller mindre detaljrika och inträngande beskrivningar av människors
vardagsliv och levda erfarenhet. 372 Teoretiskt kan man förstås tänka sig
att utomstående i allmänhet och närstående i synnerhet ändå förmår
identifiera deltagarna, men de vidtagna åtgärderna är av ett sådant slag
att detta i så fall skulle kräva ett omfattande detektivarbete (dessutom
med osäker utgång).

ANALYSMETOD

Kapitel 2 avslutades med ett resonemang om vikten av vetenskapliga
teorier och begrepp för att bryta med vardagskunskapen och formulera
sitt problem (konstruera studieobjektet), samt om hur i synnerhet Bourdieus begreppsapparat i detta avseende har varit viktig för denna undersökning. Att teorier och begrepp är grundläggande för att identifiera och
konstruera vetenskapliga problem innebär också att de är oumbärliga för
deras lösning. ”The social fact” är som sagt ”won, constructed, and confirmed”. 373
Som framgått i det ovanstående har avhandlingens teoretiskt konstruerade problem pekat ut viss empiri som lämplig för att lösa detsamma och därmed också en viss forskningsdesign (komparativ), ett
visst angreppssätt (kvalitativt) och vissa tekniker (samtalsintervjuer)
varmed sådan empiri har kunnat frambringas. Pojkarnas intervjuutsagor
”talar” dock inte för sig själva, utan de blir meningsfulla först genom de
teorier och begrepp som har använts för att konstruera det problem till
vars lösning utsagorna är avsedda att fungera som ”ledtrådar”. 374 (Det är
ingen tillfällighet att forskning då och då närmast liknas vid ett detektivarbete i vilket forskaren, vägledd förstås av sina ”misstankar”, letar och
samlar in ”ledtrådar” på vissa ställen snarare än andra, allt för att lösa
”mysteriet”. 375 ) Isolerade från en teoretisk problematik blir utsagorna
praktiskt taget värdelösa i sammanhanget. ”The facts that validate the
theory are only as good as the theory they validate”, enligt Bourdieu. 376
För att få pojkarnas utsagor att ”tala”, för att de ska bli begripliga,
måste de således tolkas, begripliggöras, eller som Johan Asplund formulerar det: ”ses som någonting”. 377 I någon mån har förstås pojkarna redan
talat, fullt begripligt dessutom, i och med själva intervjuerna, men för att
detta tal – om sig själva, sin vardag, sitt digitala mediebruk osv. – ska bli
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vetenskapligt relevant krävs teorier och begrepp varigenom det kan ses
som exempel på någonting mer generellt. Bourdieu skriver om detta:
It is perhaps the curse of human sciences that they deal with a speaking object. When the sociologist counts on the facts to supply the problematic and
the theoretical concepts that will enable him to construct and analyse the
facts, there is always a danger that these will be supplied from the informants’ mouths. It is not sufficient for the sociologist to listen to the subjects,
faithfully recording their statements and their reasons, in order to account
for their conduct and even for the reasons they offer; in doing so, he is liable to replace his own preconceptions with the preconceptions of those
whom he studies, or with a spuriously scientific and spuriously objective
blend of the spontaneous sociology of the ”scientist” and the spontaneous
sociology of his object. 378

Analysen av pojkarnas intervjuutsagor har följaktligen informerats av
samma teorier och begrepp som legat till grund för konstruktionen av
avhandlingens problem och därmed även dess empiriska material – inklusive dessa utsagor, följaktligen. Detta innebär att den empiriska analysen alls inte kan sägas ha utgjort ett klart definierat ”steg” efter materialinsamlingen. Snarare påbörjades ”samtalet” mellan den bourdieuska
begreppsapparaten och pojkarnas intervjuutsagor redan under genomförandet av den första intervjun, varpå det gradvis har kommit att fördjupas i takt med att intervjuer med ytterligare pojkar genomförts och transkriberats. 379 Nu låter detta ytterst cirkulärt och det är det också på sätt
och vis (forskning är allt annat än en linjär process), men inte såtillvida
att den ”teoretiskt drivna analysen”, som Tobias Olsson kallar den, bestämmer vad det empiriska datamaterialet ska ”säga”. Det är möjligt att
analysen, om den vore driven av någon annan begreppsapparat än
Bourdieus, hade sett andra saker i materialet och därmed också lett till
andra slutsatser, men därmed inte sagt att vad som helst kan ses hur
som helst. Empiri är teoriberoende – inte teoribestämd. 380 Vi behöver
begrepp och teorier för att våra observationer ska bli begripliga, och
detta alldeles oavsett om vi producerar vetenskaplig kunskap om den
sociala verkligheten eller inte. Och på samma sätt kan alla sociala varelser, forskare eller inte, bli överraskade och ta fel. Våra antaganden om
verkligheten är något annat än verkligheten i sig, vilket betyder att våra
empiriska observationer ibland tvingar oss att modifiera eller helt omvärdera de teoretiska utgångspunkterna för dessa. 381
Att teorin har väglett den empiriska analysen har således ingenting att
göra med ett deduktivt angreppssätt. Som Bourdieu säger apropå sitt
vetenskapliga credo ”the social fact is won, constructed, and confirmed”
handlar det snarare om att vi behöver ”means of constructing facts in
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such a way that models can be developed”. 382 Avhandlingens övergripande analytiska strategi låter sig därmed bättre beskrivas i termer abduktion. Danermark et al. karaktäriserar denna ”tankeoperation” som ett
redskap för att relatera det enskilda till det generella. Från en kritisk realistisk utgångspunkt utgör den ”ett sätt att nå kunskap om hur olika företeelser är en del av, och kan förklaras i förhållande till, strukturer, interna relationer och sammanhang som inte är direkt observerbara”. Abduktion, fortsätter de, handlar om att kreativt ”nybeskriva” (eller ”rekontextualisera”) konkreta händelser eller företeelser utifrån en uppsättning idéer eller en teori på ett sådant sätt att fördjupad kunskap kan nås
om de enskilda händelserna/företeelserna (om att ”se dem som någonting”, för att återigen tala med Asplund). Den abduktiva analytiska strategin är således att betrakta som en process varigenom man på teoretisk
väg bryter med invanda sätt att uppfatta den sociala världen och gradvis
rör sig från vardagliga till vetenskapliga beskrivningar av densamma. 383
Syftet med abduktion, menar de vidare, är inte bara att visa hur allt fler
företeelser låter sig begripliggöras med hjälp av teorin, utan också att
pröva, modifiera och utveckla densamma. ”I en av abduktionen vägledd
forskningspraktik är samspelet (dialektiken) mellan teoretiska nybeskrivningar av fall och fallstudiebaserad teoriutveckling helt centralt”, slår de
fast. 384
Med andra ord kan avhandlingens empiriska analys sägas syfta till att
göra just en nybeskrivning av ungas digitala mediebruk utifrån Bourdieus begreppsapparat – dvs. till att konceptualisera detta inte i enlighet
med vare sig teknikromantiken, moralpaniken eller idéerna om ”nätgenerationen”, och inte heller som ett ordinärt och harmlöst tidsfördriv,
utan snarare som, säg, ett inslag i utövandet av symboliskt våld och reproduktionen av samhällets klasstruktur. Och samtidigt utgör alltså
denna teoretiska nybeskrivning (ytterligare) ett test av giltigheten i Bourdieus samhällsteori, och indirekt även av klass som sociologisk kategori,
men framför allt kanske ett tillfälle att diskutera densamma och på så vis
bidra till dess utveckling och fortsatta tillämpning.
För att konkretisera denna utläggning kan Norman Blaikies renodling
av den abduktiva processen i tre etapper tjäna som utgångspunkt. 385
Den första av dessa går ur på att utforska och beskriva den studerade
gruppens egen bild och förståelse av den aspekt av deras sociala verklighet som intresserar forskaren; för min del pojkarnas uppfattningar och
förhållningssätt visavi digitala medier i vardagen. Den andra handlar om
abstrahera eller generera vetenskapliga begrepp ur gruppens vardagliga
föreställningsvärld, vilket här motsvarar den i huvudsak bourdieuskt
drivna rekontextualisering varigenom pojkarnas utsagor kom att ”ses som
någonting” – dvs. som uttryck för klasshabitus, kulturellt kapital, repro-
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duktionsstrategier, investeringar, ”smaken för det nödvändiga”, symboliskt våld osv. I den mån processen inbegriper en tredje etapp, slutligen,
kan denna se ut på minst två olika sätt, menar Blaikie. Å ena sidan kan
man, såsom har skett i denna studie, fortsätta den abduktiva strategin i
syfte att skapa än djupare insikter om den studerade företeelsen, exempelvis genom uppföljningsintervjuer eller genom att samla in och analysera material i flera kontexter.
Å andra sidan de abduktivt utvunna kunskaperna också omsättas i
t.ex. en retroduktiv analysstrategi. Retroduktion, skriver Danermark et
al., kan även det beskrivas som en ”tankeoperation” varigenom det specifika kan kopplas till det generella. Mer specifikt handlar det om att
utifrån något (empiriska iakttagelser) komma fram till något annat, dvs. till
de underliggande och grundläggande strukturer och mekanismer (transfaktiska villkor) som konstituerar de empiriskt observerbara företeelserna. 386 Annorlunda uttryckt handlar det om att blottlägga de kontextuellt
inbäddade mekanismer som förklarar observerade mönster. 387 Då avhandlingen inte bara syftar till att identifiera och teoretiskt nybeskriva
mönster av likheter och skillnader i unga mäns digitala förhållningssätt
och praktiker, utan också till att teoretisera deras uppkomst (och för all
del även deras potentiella implikationer) – något som följer närmast
automatiskt genom tillämpningen av Bourdieus begreppsapparat – har
analyserna utan tvivel inbegripit inslag av retroduktivt tänkande, men att
tala om detta i termer av en analytisk strategi vore förmodligen att gå för
långt. 388
För att ytterligare konkretisera analysens genomförande kan sägas att
intervjumaterialet har kodats och tematiserats abduktivt, dvs. genom
kontinuerlig pendling mellan empiri och teori, mellan det konkreta och
abstrakta, mellan informanternas vardagsföreställningar och vetenskapliga begrepp. 389 Mer specifikt kan denna process brytas ned i två steg,
snarlika de båda första etapperna i Blaikies renodling av den abduktiva
processen. Först gjordes en beskrivande snarare än tolkande kodning av
de transkriberade intervjuerna, vilket innebar att avståndet hölls tämligen litet mellan koderna och pojkarnas utsagor. 390 Syftet med detta var
dels att utforska de kategorier pojkarna själva använder för att uppfatta,
orientera sig och navigera i sin vardagligt inbäddade mediemiljö, dels att
organisera det omfattande intervjumaterialet och få överblick över detsamma. Även om det andra steget i praktiken inte är åtskilt från det
första och dessutom måste förstås som en kontinuerlig process enligt
ovan, kan sägas att detta bestod i en tolkande kodning med utgångspunkt i den bourdieuska begreppsapparaten, varigenom nya, mer komplexa koder gradvis kom att växa fram och kristallisera sig i form av
olika teman.
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PLATSERNA, SKOLORNA, POJKARNA:
EN BAKGRUNDSBESKRIVNING
I detta kapitel ska jag dels fördjupa beskrivningen av de sociogeografiska
platser och skolmiljöer där intervjumaterialet har samlats in, dels göra en
inledande presentation av studiens deltagare och deras bakgrund. Genom att skissera grunddragen i de unga männens vardagliga livsmiljöer
är förhoppningen att en bättre förståelse ska kunna skapas för deras
förhållningssätt och praktiker i relation till digitala medier, vilka behandlas i efterföljande analyskapitel. Kapitlet avslutas med en framställning
av och diskussion kring den klassindelning som gjorts med utgångspunkt i Bourdieus begreppsuppsättning.

PLATSERNA

Materialet till denna studie har som sagt samlats in i två olika sociogeografiska kontexter, Göteborg och landsorten ”Lillered” (fingerat ortsnamn). Dessa båda platser karaktäriseras av vitt skilda demografiska
förhållanden, arbetsmarknader, utbildnings- och kulturutbud osv. Detta
innebär i sin tur olika villkor för de unga människor som växer upp på
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dessa platser och det är inte orimligt att dessa villkor också bidrar till att
forma de sätt på vilka deltagarna i föreliggande studie förhåller sig till
och gör bruk av de digitala medierna i vardagen. I det följande ska jag
redogöra för relevanta karaktäristika för såväl Göteborg som Lillered
och resonera något kring vad dessa kan tänkas betyda för platsernas
unga. 391

DEMOGRAFI OCH ARBETSMARKNAD

Med sina drygt 500 000 invånare utgör Göteborgs stad en av Sveriges
mest folkrika kommuner. I slutet av 1990-talet var folkmängden knappt
460 000, vilket innebär att vi har att göra med en stadigt växande kommun. Fler människor flyttar dit än därifrån och antalet födda per år är
större än antalet döda. Det sistnämnda hänger ihop med kommunens
åldersstruktur; andelen kommuninvånare mellan 20 och 44 år ligger klart
över riksgenomsnittet och är dessutom betydligt större än andelen göteborgare som är 65 år eller äldre (se Tablå 5). För Lillereds kommun –
belägen i södra Sverige, omkring 10-15 mil från närmaste universitetsstad och med cirka fem mil till ett antal mindre städer – är situationen
den omvända. Här bor knappt 14 000 invånare, varav lite drygt en tredjedel i centralorten Lillered. Vid millennieskiftet var folkmängden drygt
15 000. Med andra ord har kommunen under de senaste åren präglats av
en omfattande befolkningsminskning och detta till följd av såväl utflyttningar som en ålderstigen befolkning. Andelen Lilleredsbor som är 65 år
eller äldre är lika stor som andelen 20–44-åringar (25 procent).
Göteborg och Lillered avviker från varandra inte bara med avseende
på folkmängd, befolkningsutveckling och ålderssammansättning. Andelen utrikesfödda är klart större i Göteborg än i Lillered och detsamma
gäller andelen högutbildade. Närmare hälften av alla göteborgare mellan
20 och 64 år har en eftergymnasial utbildning, vilket är klart över riksgenomsnittet. I Lillered är motsvarande andel endast 20 procent och faktum är att andelen Lilleredsbor med förgymnasial utbildning som högsta
utbildningsnivå rentav är något större (och klart över riksgenomsnittet).
Den förhållandevis låga utbildningsnivån i Lillereds kommun går
hand i hand med dess dominerande näringsgrenar och yrkeskategorier.
Sammantaget sysselsätter näringsgrenarna ”tillverkning och utvinning”
och ”vård och omsorg” halva den arbetsföra kommunbefolkningen,
vilket kan jämföras med knappt en tredjedel i både Sverige överlag och
Göteborgs stad. I Göteborg är istället ”finansiell verksamhet och företagstjänster” och ”handel och kommunikation” de dominerande näringsgrenarna. Ser vi istället till de dominerande yrkeskategorierna i de
båda kommunerna framträder som den tydligaste skillnaden att flera
yrken kopplade till industri-, bygg- och transportnäringen finns repre-
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senterade i Lillered, medan inget sådant ingår bland de fem största i Göteborgs stad. Där hamnar istället yrken som ingenjör, arkitekt, säljare,
inköpare och mäklare högt upp.
Tablå 5: Jämförelse mellan Göteborgs stad och Lillereds kommun med avseende på
diverse demografiska och arbetsmarknadsrelaterade förhållanden. (Riksgenomsnittet
är angivet inom parentes och i kursiv stil.)
Göteborgs stad

Lillereds kommun

Ca 500 000 inv.
+8 % (1998-2008)
15 % (17)
40 % (32)
21 % (14)
45 % (35)
13 % (15)

Ca 14 000 inv.
-10 % (2000-2010)
25 % (18)
25 % (33)
11 % (15)
20 % (37)
22 % (14)

Dominerande
näringsgrenar (%)

1. Finansverksamhet och
företagstjänster (21)
2. Handel och kommunikation (21)
3. Tillverkning och utvinning
(16)
4. Vård och omsorg (14)
5. Utbildning och
forskning (9)

1. Tillverkn. och utvinning (29)
2. Vård och omsorg (19)
3. Utbildning (11)
4. Handel (8)
5. Byggverksamhet (6)

Dominerande
yrkeskategorier (%)

1. Vård- och omsorgspersonal (9)
2. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. (5)
3. Ingenjörer, tekniker (4)
4. Försäljare, detaljhandel;
demonstratörer m.fl. (4)
5. Civilingenjörer, arkitekter
m.fl. (4)

1. Vård- och omsorgspersonal (16)
2. Maskinoperatörer, metalloch mineralbehandling (4)
3. Byggnads- och anläggningsarbetare (4)
4. Fordonsförare (3)
5. Försäljare, detaljhandel;
demonstratörer m.fl. (3)

Arbetslöshet (2009)
Medelinkomst
Medianinkomst

6 % (6)
245 tkr/år (252)
233 tkr/år (239)

8 % (6)
226 tkr/år (261)
237 tkr/år (253)

Folkmängd
Befolkningsförändring
Inv. 65 år eller äldre
Inv. 20-44 år
Utrikesfödda
Eftergymnasial utb.
Förgymnasial utb.

Källor: http://www.scb.se/kommunfakta. Notera att uppgifterna för Göteborgs del avser år
2007 alt. 2008 (om inte annat anges), medan de för Lillereds del avser år 2009 alt. 2010.
Notera även att benämningar av näringsgrenar och yrkeskategorier är hämtade direkt från
källmaterialet. SCB:s kategorisering av näringsgrenar varierar något mellan 2009 och 2011
(exempelvis har kategorin ”handel och kommunikation” delats i två), vilket medför att jämförelser mellan bestämda procenttal härvidlag inte omedelbart låter sig göras.

För Göteborgs del låg arbetslösheten i linje med den i Sverige rådande
situationen både våren 2008 och 2009, medan den i Lillered låg strax
över riksgenomsnittet såväl våren 2009 som 2010. Ett år senare, 2011,
var dock andelen arbetssökande Lilleredsbor (20-64 år) lika stor som
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andelen svenskar överlag. I detta avseende tycks med andra ord inte föreligga några nämnvärda skillnader mellan kommunerna.
Det gör det emellertid med avseende på den genomsnittliga årsinkomsten. År 2007 var medelinkomsten i Göteborgs stad 245 000 kronor, medan den i Sverige som helhet var 7 000 kronor högre. Också
medianinkomsten var något lägre i Göteborg. I likhet med göteborgarna
tjänar lilleredsborna i genomsnitt mindre än svenskar i allmänhet – betydligt mindre. År 2009 var medelinkomsten i Lillereds kommun
226 000 kronor. Motsvarande siffra för riket i stort var 261 000 kronor,
vilket gör en differens på hela 35 000 kronor (även medianinkomsten
var klart lägre i Lillered).

KULTUR OCH UTBILDNING

På många sätt definieras Lillered genom sitt avstånd från ”där det händer”. Det är en plats i den nationella och regionala periferin, avlägsen
storstadsområdena och utom räckhåll för de regionala universitetsstädernas expansion. Göteborg, däremot, karaktäriseras just genom att vara
en av de platser i Sverige ”där det händer”. Som vi har sett finns här en
bredare arbetsmarknad, och dessutom erbjuder kommunen ett större
och mer mångfacetterat utbud av eftergymnasiala utbildningar. Vid sidan av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola finns flera
yrkeshögskolor och folkhögskolor. För Lillereds del ligger närmaste
högre lärosäte omkring tio mil utanför kommunens gränser. Någon
folkhögskola finns inte heller i kommunen, däremot en knapp handfull i
närliggande kommuner. Dock är det möjligt för Lilleredsborna att via ett
kommunalt lärcentrum vidareutbilda sig utan att behöva flytta från
kommunen. Lärcentrat erbjuder ett begränsat urval av eftergymnasiala
utbildningar, främst inriktade mot att möta arbetsmarknadens efterfrågan, bl.a. Sjuksköterskeprogrammet och Förskollärarprogrammet. Kort
sagt är tillgången till högre utbildning klart större i Göteborg än i Lillereds kommun.
Detsamma gäller för utbudet av shopping, nöjen, idrott och kultur. I
samtliga dessa avseenden kännetecknas Göteborg av en i det närmaste
ojämförligt mycket större bredd, även om Lillered, för en kommun i sin
storlek, kan erbjuda ett tämligen rikt kultur- och idrottsutbud – mycket
tack vare ideella krafter av olika slag. Mot denna bakgrund är det inte
förvånande att platsernas kulturmönster skiljer sig åt. I rapporten Kulturvanor och livsstil i Sverige 2008 kartläggs betydelsen av sociogeografi för
svenskarnas kulturvanor, varvid man skiljer mellan dem som bor i
”Sthlm/Gbg/Malmö”, ”Stad/större tätort”, ”Mindre tätort” och ”Ren
landsbygd”.392 Göteborg faller således i den förstnämnda kategorin, medan Lillered torde kategoriseras antingen som ”Mindre tätort” eller ”Ren
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landsbygd” (beroende på var i kommunen man bor). Det förefaller
orimligt att Lillered skulle avvika särskilt mycket från mindre tätorter
och landsbygdsområden i allmänhet, varvid en jämförelse av dessa kategorier ger en indikation på hur kulturmönstren divergerar mellan Göteborg och Lillered.
Tablå 6: Jämförelse mellan olika typer av sociogeografiska kontexter med avseende
på hur stor andel i procent av befolkningen som någon gång under det senaste
kvartalet ägnat sig åt diverse kulturella praktiker.
Sthlm/Gbg/Malmö
Gått på museum
Gått på konstutställning
Gått på teater
Gått på klassisk konsert, opera
Gått på rock-/popkonsert
Besökt bibliotek
Läst någon bok
Gått på bio
Hyrt dvd/video
Sysslat med trädgårdsarbete/växtodling
Mekat med eller vårdat
bil/mc/moped
Tränat på gym
(styrketräning, aerobics)
Gått på restaurang/bar/pub
på kvällstid
Rest utomlands

24
19
19
8
10
45
78
44
40
40

Mindre
tätort
7
8
6
1
6
34
61
24
24
69

Ren landsbygd
6
5
6
3
3
26
56
16
18
76

26

39

47

42

27

18

68

45

38

24

9

5

Källa: Kulturvanor och livsstil i Sverige 2008 (Kulturrådet 2008). Tabellen figurerar här i redigerad form och inbegriper endast ett urval av de kulturella praktiker som finns med i den
ursprungliga undersökningen. Detta urval har gjorts för att belysa skillnaderna i de kulturmönster som tenderar att karaktärisera olika typer av sociogeografiska kontexter. Notera att
siffrorna gäller år 2008 och individer mellan 15 och 85 år.

Tablån visar att konsumtionen av legitima kulturformer som konst, teater, klassisk musik och litteratur är mer utbredd i storstadsområden som
Göteborgs stad än på platser som Lillereds kommun. Sannolikt hänger
detta inte bara ihop med att tillgången till sådan kultur är störst storstäderna, utan även med att smaken för detta slags kulturyttringar tenderar
att vara mer utbredd bland högutbildade än lågutbildade – och andelen
högutbildade är större i storstadsområdena än på landsbygden. 393
Tablån visar också att det är vanligare i storstäder som Göteborg än
vad det är i Lillered och andra landsbygdskommuner att gå på bio, hyra
film, träna på gym och gå ut och äta och dricka på kvällstid. Också i
dessa fall är det rimligt att tro att detta har att göra med skillnader i utbud mellan storstaden och landsorten. Likaså är utlandsresandet mer
frekvent bland storstadsborna. Däremot är det vanligare att befolkning-
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en på mindre orter ägnar sig åt trädgårdsarbete samt åt att meka med
t.ex. bilen. Detta är föga förvånande mot bakgrund dels av att andelen
som bor i lägenhet och saknar tillgång till egen trädgård är mindre på
platser som Lillered än i Göteborg och andra storstäder, dels av att
landsbygdsbefolkningen ofta är mer beroende av bilen för att transportera sig och således tenderar att åka mer bil.394
Sammanfattningsvis förefaller det således rimligt att beteckna Göteborgs stad och Lillereds kommun som präglade av skilda kulturmönster.
Med sin ringa och förhållandevis lågutbildade befolkning erbjuder Lillered ett begränsat utbud av såväl legitima kulturformer (teater, konst,
opera osv.) som offentliga nöjen med ett mer folkligt förflutet (t.ex. biofilmer, popkonserter och nattklubbar), vilket i sin tur tycks leda till en
tämligen begränsad konsumtion av dessa. Siffrorna tyder exempelvis på
att det bland Lilleredsborna mycket väl skulle kunna vara vanligare att
meka med bilen än att besöka biblioteket, liksom att påta i trädgården än
att läsa böcker. Göteborg, däremot, med sin stora och relativt högutbildade befolkning, erbjuder ett rikt utbud av allehanda kultur- och nöjesformer, vilket ger upphov till en mer omfattande offentlig kulturkonsumtion och mer mångfacetterade kulturvanor överlag.

SKOLORNA

I det följande beskrivs de gymnasieskolor som deltagarna i denna studie
tillhör. Sammanlagt rör det sig om sex skolor, varav fem ligger i Göteborg (i Lillereds kommun finns endast en gymnasieskola). 395 Genom att
konkretisera och ytterligare nyansera den vardagliga kontext i vilken de
unga männen lever är förhoppningen att bidra till en djupare förståelse
för deras livsvillkor och för de varierande betydelser som datorn och
internet kan tänkas anta.

YRKESGYMNASIET

Yrkesgymnasiet (YG) ligger i en stadsdel i utkanten av Göteborg, hädanefter kallad Ängen. YG utgör en av två gymnasieskolor i stadsdelen,
båda kommunala. Tills nyligen fanns ytterligare ett (betydligt större)
kommunalt gymnasium i Ängen, men till följd av minskade elevkullar,
etableringen av allt fler friskolor och införandet av det så kallade fria
skolvalet sökte sig allt färre till dess utbildningar, varpå kommunen beslutade att lägga ned skolan. YG ingick tidigare som en separat del av
detta gymnasium, men har även efter dess nedläggning fortsatt sin verksamhet i samma lokaler som förut. Skolan ligger i ett kulturhus, centralt
beläget i Ängen, nära ett shoppingcenter och en knutpunkt för stadens
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kollektivtrafik. I området rör sig dagligen en både stor och brokig skara
människor.
YG har en speciell utbildningsprofil och presenteras på kommunens
hemsida som ett lämpligt alternativ för dem som saknar behörighet till
nationella gymnasieprogram och vill söka sig antingen ut i arbetslivet
eller till något yrkesprogram. Skolan erbjuder utbildningsprogrammen
Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ, vilka i sin tur rymmer ett
par inriktningar vardera. De intervjuade pojkarna går en inriktning inom
Individuellt alternativ för elever som inte har bestämt sig för vad de vill
göra i framtiden och behöver extra tid och stöd för att så småningom
kunna fortsätta sina studier på Yrkesintroduktion eller på något nationellt gymnasieprogram, alternativt gå direkt ut i arbetslivet.
I likhet med övriga elever på YG saknar alltså dessa pojkar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Således präglades deras
övergång från grundskola till gymnasieskola av kraftigt beskurna möjligheter att inom ramen för det ”fria” skolvalet välja skola och utbildningsprogram. Därmed inte sagt att resultatet av denna inskränkning med
nödvändighet måste upplevas som någonting problematiskt. YG:s program och inriktningar varierar förvisso sinsemellan, men de förenas
samtidigt av en mer eller mindre påtaglig orientering mot arbetslivet; det
är för detta eleverna skolas snarare än för studieförberedande gymnasieprogram och högre studier. Och med tanke på varför YG:s elever är där
(otillräckliga grundskolebetyg) ter det sig rimligt att tro att denna orientering korresponderar tämligen väl med deras egen. För oavsett om de
otillräckliga betygen är ett uttryck för inlärningssvårigheter, negativa skolerfarenheter eller en kombination av dessa och andra faktorer, så utgör
de för elevernas del ytterligare ett kvitto på att vidare studier inte är
någonting för dem (notera att endast 15 procent av dem har högutbildade föräldrar, se Tablå 7 nedan). Följaktligen kommer de inte heller att
önska detta utan istället, som Bourdieu uttrycker det, utveckla en ”smak
för det nödvändiga” och ”göra en dygd av nödvändigheten” 396 – dvs. de
kommer att känna en dragning till och sätta värde på lönearbetet snarare
än skolarbetet.
Genom sin otvetydiga orientering mot arbetslivet bejakar YG denna
process och det är just därför som dess elever kan uppleva utbildningen
inte som resultatet av en formellt påtvingad inskränkning av deras handlingsfrihet utan lika gärna som början på en frigörelse från en förtryckande skolkultur. Jag vill således påstå att YG inte i någon större utsträckning bidrar till att transformera elevernas generella relation till den
dominerande skolkulturen (för en fördjupning av detta resonemang,
inkl. empiriska exempel, se kap. 6). Exempelvis kan nämnas att det end-
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ast var 17 procent av de elever som gick på skolan läsåret 2008/09 som
fortsatte till något nationellt utbildningsprogram. 397
YG:s arbetslivsorientering och elevernas i grunden konfliktfyllda relation till skola och utbildning bidrar förstås till skolmiljöns särprägel –
en särprägel som förstärks av det faktum att skolan helt saknar såväl
studieförberedande som yrkesförberedande nationella gymnasieprogram. Andra utmärkande drag för YG är dess relativa småskalighet och
mansdominans; när jag gjorde intervjuer på skolan gick där omkring 400
elever, varav 70 procent var pojkar (se Tablå 7). (Deltagarna i denna
studie gick för övrigt i en klass som bestod av enbart pojkar.) Då många
elever tillbringar mycket av skoltiden på olika arbetsplatser gav dock
skolan intryck av att vara ännu mindre och framför allt ovanligt folktom.
Det ödsliga intrycket förstärktes ytterligare av skolans gamla och slitna
korridorer och uppehållsrum.
Tablå 7: Karaktäristik för Göteborgsskolorna i studien: Yrkesgymnasiet (YG),
Motorgymnasiet (MG), Samhällsgymnasiet (SG), Teoretiska gymnasiet (TG)
och Nobelska gymnasiet (NG).
Antal
elever
YG
MG
SG
TG
NG

431
190
278
293
1029

Kvinnliga
elever
(%)
32
..
73
64
54

Högutb.
föräldrar
(%)
15
32
76
64
72

Utländsk
bakgrund
(%)
41
29
12
34
24

Betygsgenomsnitt

Antagningspoäng

.
12,9
16,0
15,4
16,6

.
194
239
268
280

Källor: http://siris.skolverket.se, http://www.indranet.nu. Uppgifterna om elevantal, kön och bakgrund avser elever på samtliga årskurser/program läsåret 2009/10, med undantag för NG där uppgifterna istället avser läsåret 2010/11 (då materialinsamlingen på skolan genomfördes). Uppgifterna
om betygsgenomsnitt avser slutbetyget för de elever som gick ut 2010 – återigen med undantag för
NG (av samma anledning). För denna skola avser siffrorna 2011. Uppgifterna om antagningspoäng,
slutligen, avser medelvärdet för de slutgiltigt antagna elevernas meritvärden läsåret 2009/10 (undantaget NG där istället antagningspoängen för läsåret 2010/11 redovisas). I de fall som uppgift
saknas har detta markerats med en punkt (.) i tablån. Två punkter (..) betyder att uppgiften baseras
på färre än tio elever.

MOTORGYMNASIET

Det kommunala Motorgymnasiet (MG) ligger precis som YG i stadsdelen Ängen, men närmare centrala Göteborg i ett område präglat av flerbostadshus och närheten till ett industriområde. Skolan startade i början
av 2000-talet och har idag omkring 200 elever, nästan bara män. Som
namnet antyder erbjuder skolan specialutformade fordonstekniska utbildningar inom ramen för det nationella Fordons- och transportprogrammet (FP). Utbildningarna kännetecknas av en tydlig yrkesorientering och har utvecklats i nära samarbete med motorbranschen i Göteborg för att på så sätt kunna anpassas efter företagens behov. Detta
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samarbete innebär att utbildningarna innefattar en hel del praktik, liksom att skolans relativt nya och fräscha verkstäder är utrustade med för
närvarande branschaktuell teknik.
MG tycks vara mån om att odla bilden av sig själv som modern och
framtidsorienterad. På hemsidan beskriver man sig i termer av en nytänkande gymnasieskola som erbjuder en helt ny sorts fordonsutbildning för
att möta morgondagens krav. Eleverna, fortsätter man, får lära sig avancerade
tekniska lösningar eftersom skolan har tillgång till den senaste tekniken. Man
är även mån om att framhäva samarbetet med näringslivet och möjligheterna att härigenom få jobb efter avklarad utbildning.
MG erbjuder fyra olika inriktningar inom områdena personbil, lastvagn, karosseri och lackering. De har dock en gemensam uppläggning
som innebär att eleverna läser både kärnämnen och karaktärsämnen i
skolan, varigenom de ges möjlighet att förvärva såväl allmän högskolebehörighet som grundläggande yrkeskunskaper. Därutöver inbegriper
samtliga inriktningar 20–40 veckors utbildning förlagd till olika företag i
motorbranschen. Om eleven uppfyller vissa krav kopplade till skolgången är han eller hon dessutom berättigad till ersättning under den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
Liksom YG är MG en skola inriktad mot arbetslivet, men med en
tydligare orientering mot en viss bransch och bestämda yrken. Där upphör emellertid de flesta likheter. För även om MG bara erbjuder yrkesutbildningar med en hel del praktik, så kvarstår det faktum att de ingår
som en del av FP med allt vad det innebär i termer av undervisning i
kärnämnen och möjligheter att skaffa sig högskolebehörighet. De teoretiska delarna av den skolförlagda undervisningen på YG:s program och
inriktningar, däremot, syftar främst till att eleverna ska bli behöriga till
den ordinarie gymnasieskolans yrkesprogram, varvid tonvikten ligger på
att nå godkänt betyg i grundskolans Svenska, Engelska och Matematik.
En annan viktig skillnad mellan YG och MG är att eleverna på det
senare i kraft av sin gymnasiebehörighet faktiskt har kunnat göra ett bestämt val av gymnasieskola och utbildningsprogram. Detta torde betyda
att många av dem har ett sedan tidigare grundlagt intresse för att arbeta
praktiskt med motordrivna fordon. Samtidigt tyder det på en grundläggande orientering mot arbetslivet snarare än vidare studier, för även om
MG:s utbildningar ger möjlighet till högskolebehörighet tycks det primära syftet vara att eleverna efter gymnasiet ska kunna arbeta i motorbranschen.
Mot denna bakgrund ter det sig rimligt att tro att MG:s och YG:s
elever tenderar att dela en smak för praktiskt arbete snarare än teoretiska
studier, varvid de också föredrar arbetslivet framför eftergymnasiala studier. Likafullt skulle man kunna tänka sig att denna grundläggande pre-
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ferens tar sig mer riktade uttryck i den förstnämnda gruppen i den bemärkelsen att den orienterar mot en avgränsad bransch och vissa bestämda yrken, medan den i den sistnämnda gruppen i första hand är
sprungen ur ett mer generellt och genomgripande motstånd gentemot
den dominerande skolkulturen. 398 Enbart det faktum att MG:s elever
har kvalificerat sig för ett nationellt gymnasieprogram indikerar en
mindre konfliktfylld relation till skolan. Detsamma gäller den större andelen elever med högutbildade föräldrar och det genomsnittliga slutbetyget på 12,9 (närmare VG än G, således) för de som tog studenten
2010 (se Tablå 7), men kanske framför allt det faktum att samtliga gick
ut med behörighet till högskolan. 399

SAMHÄLLSGYMNASIET

Det stiftelseägda Samhällsgymnasiet (SG) med sina knappt 300 elever
ligger i utkanten av de centrala delarna av Göteborg. I stadsdelen finns
åtskilliga gymnasieskolor (ca 20 stycken), dock inte i SG:s omedelbara
närhet. SG startade i början av 2000-talet och erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) med internationell inriktning eller med inriktning
mot journalistik. På skolans hemsida står att utbildningen riktar sig till
elever som t.ex. vill arbeta projektorienterat och utåtriktat, studera och
arbeta utomlands, lära sig mer om internationella relationer och delta i
samhällsdebatten, samt skaffa sig en stabil grund för vidare studier i
samhällsvetenskap, språk, journalistik, juridik, internationella frågor och
socialt arbete. Det sätt på vilket SG presenterar sig själv via hemsidan
genomsyras överlag av skolans studieförberedande karaktär och demokratiska engagemang; eleverna ska fostras till självständiga, kunskapssökande och engagerade samhällsmedborgare snarare än att lära sig ett
bestämt yrke.
Denna orientering och profilering innebär att SG tenderar att attrahera elever som har för avsikt att fortsätta sina studier efter gymnasietiden, sannolikt inom ramen för något samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Detta torde i sin tur betyda att vi här har att göra med en
elevkategori vars relation till skola och utbildning avviker från YG:s och
MG:s elever. Även om denna relation inte nödvändigtvis innebär ett
reservationslöst gillande av skolan, så tyder ändå det faktum att eleverna
har sökt sig till ett studieförberedande program på att de har accepterat
och anpassat sig till den dominerande skolkulturen, dvs. på ett erkännande av värdet av teoretisk kunskap och formell utbildning och kvalifikation som idé. Som vi ska se i kommande kapitel vittnar flera intervjuutsagor om detta, men även den genomsnittliga antagningspoängen till
SG som är avsevärt högre än motsvarande värde för MG, samt det förhållandevis höga medelbetyget bland de som tog studenten från skolan
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2010. I sammanhanget bör också nämnas att hela 76 procent av SG:s
elever har högutbildade föräldrar (se Tablå 7).
Det faktum att det endast går omkring 300 elever på SG gjorde att
skolan gav ett familjärt och gemytligt intryck. Till detta bidrog även de
små lokalerna som visserligen inte framstod som direkt hemtrevliga (de
förde snarare tankarna till en gammal kontorsbyggnad), men som likväl
stod i skarp kontrast till det slags gamla, spatiösa och pompösa byggnader som man brukar förknippa med skolor med ”anor och tradition”.
Således kommunicerade SG varken den fräscha och moderna känslan
hos MG eller YG:s atmosfär av ödslighet och förfall, utan snarare
någonting på samma gång intimt och ordinärt. Inte heller bar skolmiljön
samma maskulina prägel, snarare tvärtom (73 procent flickor). Värd att
notera är också den ringa andelen elever med utländsk bakgrund (12
procent).

TEORETISKA GYMNASIET

Teoretiska gymnasiet (TG) ligger relativt centralt i Göteborg i en stadsdel hädanefter kallad Stranden. Stadsdelen är expansiv och befolkningen
beräknas öka avsevärt de närmaste åren. Detta märks bl.a. på mängden
nybyggda lägenheter och den omfattande byggverksamhet som fortfarande pågår i vissa områden. Stranden präglas inte minst av det stora
och alltjämt växande komplex av teknikföretag, högre utbildningsinstitutioner, gymnasieskolor och andra samhällsaktörer som började utvecklas runt millennieskiftet. Det faktum att TG ingår i detta komplex
ger en speciell inramning till skolan och innebär att dess elever dagligen
kommer i kontakt inte bara med gymnasieelever från andra skolor och
program (både studieförberedande och yrkesförberedande), utan även
med högskolestudenter och forskare – alltsammans inom ramen för en
kontext präglad av utbildning, forskning och teknik- och samhällsutveckling. Gatorna i området heter t.ex. sådant som Forskningsgången,
Uppfinnaregatan och Lärdomsgatan. Till skillnad från YG, MG och SG
är känslan när det gäller TG att det befinner sig mitt i händelsernas centrum, på en plats som uttrycker innovation, entreprenörskap och framtidsoptimism.
Också TG är förhållandevis litet. Idag läser omkring 300 elever på
skolan, som startade sin verksamhet i Göteborg bara ett par år innan
mitt besök. TG utgör en del av ett stort utbildningsföretag som utöver
gymnasieskolor även äger och driver förskolor, grundskolor och vuxenutbildningar. Skolan erbjuder fyra utbildningsprogram med diverse inriktningar, samtliga studieförberedande: Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet (NV) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SP). På skolans hemsida, vars utformning och tilltal
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otvetydigt har hämtat inspiration från reklamspråket, framhäver man
tydligt TG:s övergripande orientering mot vidare studier, såväl som hur
nöjda både nuvarande och före detta elever är med sin gymnasieutbildning. Kort sagt framställer sig TG som en skola för elever som ”har siktet inställt på en högre universitetsutbildning och redan nu vill satsa”.
Pojkarna som jag har intervjuat läser NV eller SP. Programmen beskrivs på hemsidan som en utmärkt förberedelse för vidare studier och
man betonar särskilt hur skolan samarbetar med aktörer från såväl akademin som näringslivet (som alltså befinner sig nästgårds) – dels för att
säkerställa att utbildningen gör eleverna väl rustade att möta de krav
som följer med högre utbildning inom respektive kunskapsfält, dels för
att ”verklighetsanknyta” studierna, som man uttrycker det. TG:s generella inriktning mot fortsatta studier på högskola eller universitet kommer till uttryck på hemsidan inte bara genom slagkraftiga motton och
explicita utfästelser och programbeskrivningar utan även genom den syn
på undervisning och lärande som kommuniceras: eleverna ska tillägna
sig ett reflekterande synsätt och förmåga till kritiskt tänkande, och skolans roll i denna process är inte bara att lära ut, menar man, utan även att
ge eleven verktyg för att på egen hand kunna hitta den kunskap som han
eller hon behöver.
Skolans orientering mot vidare studier kommer delvis till uttryck
också i den materiella skolmiljön. Till att börja med och i motsats till
övriga Göteborgsskolor i studien, tillhandahåller TG sina elever med
varsin bärbar dator, vilket bl.a. har som konsekvens att skolutrymmen
dit den schemalagda undervisningen inte når – utrymmen som av tradition har definierats i första hand som platser för rekreation – också de
fylls med skolarbete. Vid mina besök satt överallt elever och använde
sina skoldatorer, inte sällan som det verkade för just studier. Dessutom
var anslagstavlorna i uppehållsrummen till bredden fyllda med information och marknadsföring från diverse anordnare av högre utbildning,
varigenom de fungerade som en ständig påminnelse till eleverna om
framtiden och skälet till varför de går på skolan ifråga. Det vill säga, för
att kunna läsa vidare och tillägna sig de kunskaper och kvalifikationer
som krävs för att få tillträde till yrken som i regel kräver högre utbildning. Sålunda delar de med eleverna på SG en grundläggande acceptans
av och anpassning till skolans spelregler; de är beredda att investera tid
och energi i sina studier i utbyte mot kunskaper och kvalifikationer som
förbättrar deras chanser på arbetsmarknaden och gör det möjligt för
dem att få det slags jobb på vilka de aspirerar (se kap. 6). Ett uttryck för
detta är den förhållandevis höga genomsnittliga antagningspoängen till
TG; ett annat det likaledes höga betygsgenomsnittet på 15,4 för de elever som gick ut från skolan 2010 (se Tablå 7).
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Avslutningsvis bör också nämnas att skolmiljön på TG inte var
könskodad på samma uppenbara sätt som YG, MG och SG (ca 40 procent var pojkar), samt att två tredjedelar av eleverna var barn till högutbildade föräldrar och ungefär en tredjedel hade utländsk bakgrund.
Också detta bidrar givetvis till att sätta sin prägel på TG:s skolmiljö.

NOBELSKA GYMNASIET

Nobelska gymnasiet (NG) ligger precis som TG i Stranden. Dess omgivning präglas således av liv och rörelse och en närhet inte bara till
andra gymnasieskolor utan även till högre utbildningsinstitutioner och
företag i gränslandet mellan akademi och näringsliv. Till skillnad från
TG är den emellertid kommunal och betydligt större. Med sina omkring
1 000 elever avviker den även från övriga Göteborgsskolor i denna studie. Den förut teknikorienterade skolan antog sin nuvarande form först
mot slutet av 1990-talet och idag erbjuds utöver Teknikprogrammet
också NV och SP med olika inriktningar. I likhet med såväl SG som TG
erbjuder NG följaktligen endast studieförberedande utbildningar.
Presentationen på hemsidan av dessa program och skolan överlag
framhäver ytterligare dess orientering mot vidare studier. NG marknadsför sig här som en kunskapsskola för studieintresserade elever som är
beredda att ta eget ansvar. Utbildningarna beskrivs som högkvalitativa
och man menar att de gör eleverna väl förberedda för högre studier.
Vidare framhävs skolans samarbete med högre lärosäten och kulturinstitutioner, liksom dess internationella inriktning och utbyten.
Sammantaget bidrar givetvis allt detta – från skolans storlek och omgivning till dess utbildningsutbud och studieförberedande orientering –
till att forma skolmiljön på NG. Visserligen besökte jag endast skolan
vid två tillfällen, men intrycket var ändå att det höga elevantalet och de
stora och tämligen konventionella skollokalerna bidrog till att göra den
mindre familjär än SG och TG.
NG:s påtagliga orientering mot högre studier attraherar rimligtvis en
typ av elever som torde likna dem som går på SG och TG, dvs. elever
som har funnit sig tillrätta i den dominerande skolkulturen och delar en i
grunden positiv inställning till skolan som institution. Likväl bör poängteras att NG har ett betydligt längre förflutet i staden och således gärna
förknippas med ”anor och tradition” på ett annat sätt än SG och TG.
Skolan har under lång tid kunnat etablera ett gott rykte om sig, medan
SG och framför allt TG fortfarande befinner sig i början av denna process. Mot denna bakgrund skulle man kunna tänka sig att NG utövar
särskild dragningskraft på en grupp elever som delvis skiljer sig från dem
på SG och TG i termer av studiemotivation och studieprestationer.
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Båda antagningspoängen och betygsgenomsnittet är också mycket riktigt
något högre för NG än för SG och TG (se Tablå 7).
Andelen elever med högutbildade föräldrar på NG (72 procent) är i
sin tur större än på TG (64 procent), men något mindre än på SG (76
procent). Vad gäller könsfördelningen på skolan, avslutningsvis, kan
sägas att den är nästan helt jämn, vilket gör att miljön varken framstår
som särdeles maskulin eller feminin.

LILLEREDSGYMNASIET

Det kommunala Lilleredsgymnasiet (LG) är den enda gymnasieskolan i
Lillereds kommun. Skolan ligger i centralorten Lillered, nära ett av
kommunens två bibliotek och en kommunal idrottsanläggning som bl.a.
inkluderar sport- och simhall. Inte långt ifrån skolan ligger även Folkets
hus (inkl. biograf), samt ortens lilla gågata med affärer och samhällsservice. Det faktum att kommunen rymmer endast ett gymnasium innebär i
praktiken att möjligheterna att fritt välja skola är begränsade för Lilleredsungdomarna. Det fria skolvalet omfattar förstås även dem, men få
torde vara beredda att så unga flytta hemifrån eller dagpendla – särskilt
inte med tanke på lokaltrafikens begräsningar. Således är det troligt att
de allra flesta uppfattar LG som det självklara valet (om det nu över huvud taget uppfattas som ett val). Det ska visserligen sägas att vissa Lilleredsungdomar ändå väljer gymnasier i andra och då kanske främst angränsande kommuner, inte minst om programmet de vill gå saknas på
LG eller om de är bosatta i andra orter i kommunen än Lillered, eftersom detta betyder att de måste pendla i alla fall.
Att LG är den enda gymnasieskolan i kommunen innebär dessutom
att den till skillnad från Göteborgsskolorna erbjuder såväl studieförberedande som yrkesförberedande program och mer allmänt ett mer
mångfacetterat utbildningsutbud. Idag rymmer skolan, som startade
1957, omkring 800 elever fördelade på skolans nio nationella gymnasieprogram, Individuella programmet, gymnasiesärskolan, svenska för invandrare, samt ett par olika varianter av kommunal vuxenutbildning.
Således rör det sig om en skola som i detta sammanhang måste betraktas
inte bara som påfallande heterogen utan även som relativt stor. På gymnasieprogrammen går visserligen bara omkring 500 elever, men likväl
utgör LG den näst största skolan i urvalet. De nationella gymnasieprogram som finns på LG är Barn- och fritidsprogrammet, Elprogrammet
(EC), Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet (FP),
Handels- och administrationsprogrammet, Industriprogrammet (IP),
Naturvetenskapsprogrammet (NV), Omvårdnadsprogrammet, samt
Samhällsvetenskapsprogrammet (SP).
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Jag har intervjuat pojkar från sammanlagt fem program, varav tre
yrkesförberedande: EC, FP och IP. På hemsidan presenteras dessa på
ett sätt som tydligt framhäver deras orientering mot arbetslivet. Om EC
kan man läsa att utbildningen riktar sig till dem som vill jobba som
elektriker inom tillverkningsindustrin eller som installationselektriker
med installation och underhåll av larm, hushållsapparater osv. Presentationen av FP, i sin tur, som är inriktat mot transport och därför ger eleverna möjlighet att skaffa sig behörighet att framföra en rad fordon och
frakta särskilda gods, betonar hur elever som väljer detta program kan
gå direkt ut i arbete efter utbildningen. Bland de yrken som nämns
märks t.ex. chaufför, fordonsmontör och lastbils- och maskinmekaniker.
IP presenteras som ett program för den som gillar modern teknik, men
som inte är någon ”kontorsmänniska” utan hellre vill ägna sig åt manuellt arbete. Vidare beskrivs det som en bred utbildning med goda chanser till en trygg anställning som t.ex. CNC-operatör, plåtslagare, svetsare
eller maskinreparatör. Oavsett inriktning ingår som en del av utbildningen fem veckors praktik per läsår på något industriföretag i trakten.
Tablå 8: Karaktäristik för Lilleredsgymnasiet (LG) inkl. Elprogrammet (EC), Fordonsoch transportprogrammet (FP), Industriprogrammet (IP), Naturvetenskapsprogrammet
(NV) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SP).

EC
FP
IP
NV
SP

Antal
elever
35
55
40
38
86

Kvinnliga
elever (%)
..
..
..
50
66

Högutb.
föräldrar (%)
46
29
..
47
40

Utländsk
bakgr. (%)
..
..
.
39
..

Betygsgenomsnitt
12,8
11,2
..
..
16,0

Antagn.
poäng
195
179
.
264
231

LG
485
47
31
14
14,0
.
Källor: http://siris.skolverket.se, LG:s antagningssekreterare (personlig kontakt). Uppgifterna om
elevantal, kön och bakgrund avser elever på samtliga årskurser läsåret 2010/11. Uppgifterna om
betygsgenomsnitt avser slutbetyget för de elever som gick ut 2011, medan uppgifterna om antagningspoäng, i sin tur, avser medelvärdet för de slutgiltigt antagna elevernas meritvärden läsåret
2010/11. I de fall som uppgift saknas har detta markerats med en punkt (.) i tablån. Två punkter (..)
betyder att uppgiften baseras på färre än tio elever.

Övriga deltagare från LG läser NV eller SP. Det förstnämnda presenteras som ett lämpligt val för de som redan nu vet att de vill läsa vidare,
men som vill ha flera alternativ att välja mellan vad gäller de fortsatta
studiernas inriktning. Utbildningen, menar man, fungerar både inspirerande och förberedande för högre studier, och för att klara den krävs att
man som elev tar skolan på allvar. Bland de yrken som eleverna efter
vidare utbildning kan utöva anges t.ex. biolog, ingenjör, veterinär och
läkare. SP presenteras på hemsidan som en studieförberedande utbildning för den som är samhällsintresserad, gillar att hålla sig uppdaterad
och debattera, och vill ha en bred utbildning som medger flera olika ba-
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nor i framtiden. Efter vidare studier, skriver man, kan utbildningen leda
till yrken som psykolog, ekonom, jurist, lärare och informatör.
De många olika programmen på LG bidrar givetvis till att sätta sin
prägel på skolmiljön, för även om olika utbildningar huserar i olika lokaler – exempelvis är EC, IP och FP förlagda till en skolbyggnad, medan
t.ex. NV och SP i allt väsentligt bedrivs i en annan – medför det mångfacetterade programutbudet att elever med olika utbildnings- och yrkesorienteringar dagligen kommer i kontakt med varandra utanför undervisningen. Skolans pluralistiska utbildningsprofil medför dessutom att
skolmiljön i stort inte domineras av vare sig manliga eller kvinnliga elever, även om könsfördelningen inom ramen för enskilda program kan
vara mycket sned. På EC, FP och IP, till exempel, går nästan uteslutande
pojkar, vilket, i kombination med att dessa program är förlagda till en
särskild byggnad, ger upphov till en miljö liknande den på MG – dvs. en
miljö präglad av en särskild form av maskulinitet, nära kopplad till traditionellt manliga arbetaryrken av olika slag. 400 Vidare bör sägas att
knappt en tredjedel av eleverna på LG är barn till högutbildade föräldrar, samt att andelen elever med utländsk bakgrund är förhållandevis
liten. Också detta bidrar naturligtvis till att forma skolmiljön.
Trots sitt relativt höga elevantal ger LG knappast intryck av att vara
särskilt stor och opersonlig. Själva lokalerna är förvisso både utspridda
och tämligen rymliga, men att döma av intervjuerna tenderade eleverna
att uppleva skolan som trygg och familjär. Vid tidpunkten för mitt fältarbete på skolan hade lokalerna nyligen genomgått en omfattande renovering, varför de också gav ett nytt och fräscht intryck. Delar av skolan
kvarstod emellertid att renovera, exempelvis den fristående byggnad
som härbärgerar EC, FP och IP. Här var skolmiljön att betrakta som
aningen mer sliten – inte bara i relation till LG:s andra byggnader utan
även jämfört med t.ex. MG:s ljusa och moderna verkstadslokaler.
I likhet med TG får LG:s elever varsin bärbar dator i samband med
att de börjar på skolan. Detta skänker en särskild karaktär till skolmiljön,
såtillvida att eleverna på olika sätt använder sina datorer inte bara under
lektionstid utan även på raster och håltimmar i korridorer och uppehållsrum. Under min vecka på LG satt det ständigt elever runtom i skolan med sina skoldatorer; inte sällan formerade i mindre grupper, kanske
för att förbereda en gemensam redovisning eller helt enkelt för att visa
kompisarna det där videoklippet som man hittat kvällen dessförinnan.

POJKARNA

De platser, skolor och skolmiljöer som nu har beskrivits existerar inte
bara i objektiv bemärkelse, utan från Bourdieus synvinkel också i de

126

Platserna, skolorna, pojkarna

unga män som har intervjuats inom ramen för denna studie. ”Social reality exists, so to speak, twice, in things and in minds, in fields and in
habitus, outside and inside of agents”, som han uttrycker saken. 401 Detsamma gäller deras hemmiljöer och familjesituationer, som i det följande
ska beskrivas. Eftersom detta sammantaget – platserna, skolorna och
hemmiljöerna – från ett bourdieuskt perspektiv inkorporeras av de unga
männen och lagras i deras habitus, så finns det även skäl att tro att det
bidrar till att forma de sätt på vilka de uppfattar, orienterar sig och navigerar i den digitala mediemiljön – inte som ett resultat av något slags
mekanisk påverkan i enlighet med någon universell lag utan snarare genom en ständigt pågående process i vilken pojkarnas aktivitet och kreativitet i relation till strukturella omständigheter spelar en central roll. 402
Beskrivningarna nedan ger en komprimerad bild av ungdomarnas
livssituation. I den analys som följer i nästkommande kapitel kommer
denna bild att successivt bli mer detaljerad. Beskrivningarna bygger på
de uppgifter som samlats in genom intervjuerna. 403 Deras uppgifter om
föräldrarnas yrke och utbildning fungerar i studien som indikatorer på
familjernas kapitalvolym (och kapitalsammansättning), och följaktligen
ligger de även till grund för den klassindelning som avslutar detta kapitel. I nedanstående beskrivningar anges i anslutning till föräldrarnas yrke
den tvåsiffriga kod som det har i SCB:s yrkesklassificering enligt Socioekonomisk indelning (SEI). 404 Sedermera kommer denna att användas
som ett av verktygen för att med utgångspunkt i Bourdieus teori dela in
pojkarna i olika klasser.
SEI definierar som ”Arbetare” individer med yrken som ges någon
av koderna [11] eller [12] (ej facklärda), alternativt [21] eller [22] (facklärda). Koderna [33] och [36] motsvarar ”Lägre tjänstemän”, [46]
”Tjänstemän på mellannivå” och [56] ”Högre tjänstemän”. [57] representerar klassen ”Ledande befattningar”. Koden [79], slutligen, motsvarar ”Företagare” (ospecificerat antal anställda). 405
I anslutning till denna kod anges i förekommande fall också det aktuella yrkets position (#1–100) i den rangordning av 100 yrkens status som
med avseende på svenska förhållanden konstruerades i början av 2000talet. 406 Här är det svenskarnas uppfattningar om olika yrken som ligger till
grund för deras placering i yrkesrangordningen, dvs. yrkenas sociala anseende eller prestige. En hög placering i denna rangordning indikerar
således att yrkesutövarna innehar ett relativt stort symboliskt kapital.
Dessa uppgifter kommer emellertid inte användas som underlag för den
kommande konstruktionen av klass.
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DE UNGA MÄNNEN I GÖTEBORG
PATRIK är 16 år och bor med sin mamma och lillasyster i en lägenhet om fyra
rum och kök i Ängen. Patriks föräldrar skilde sig när han var liten, men hans
pappa bor kvar i Göteborg och han träffar honom fortfarande ”lite då och då”.
Mamman arbetar som läkarsekreterare [36] på ett av stadens sjukhus, medan
pappan är arbetslös men tidigare jobbat som IT-tekniker [46]. Patrik var osäker
på föräldrarnas utbildningsnivå, men trodde att mamman initialt hade hoppat
av grundskolan och först senare kompletterat sin grundskoleutbildning via
Komvux. Pappans utbildning visste han ingenting om. Vid den första av två
intervjuer hade Patrik just börjat på YG för att skaffa sig behörighet till den
ordinarie gymnasieskolan. På fritiden brukar Patrik framför allt träffa kompisar,
spela datorspel och titta på film eller teve.
JOHN är 17 år och sedan tre år tillbaka bor han tillsammans med sin mamma i
en lägenhet i en relativt central del av Göteborg. Innan dess bodde de i en förort som är en av stadens mest missgynnade i socioekonomisk bemärkelse.
Johns föräldrar är sedan länge skilda, men hans pappa, som härstammar från
Australien, bor kvar i Göteborg och John träffar honom en hel del. Tillsammans med en kompanjon driver pappan en egen liten verkstad [79] i ett industriområde i Ängen. Där har de även en övernattningslägenhet till vilken John
har tillträde. Ibland hjälper John till med underhållet av de fastigheter i området
som hans pappas kompanjon äger. Johns mamma är funktionshindrad och försörjer sig som skribent [46, #25] på en medlemstidning för en intresseorganisation. John var mycket osäker på föräldrarnas utbildningsnivå men trodde inte
att de har någon högre utbildning. Jag intervjuade John två gånger under hans
andra år på YG. På fritiden umgås John med sin flickvän och sina kompisar
och inte sällan träffas de i övernattningslägenheten, där de ibland har fest. När
han är själv sitter han mest ”hemma vid datorn eller vid teven”.
SIMON är 17 år och bor ihop med sin mormor i en lägenhet i Ängen, nära
YG. Hans mamma bor i en lägenhet inte långt därifrån, men eftersom Simons
tre yngre syskon bor där hade han inte haft något eget rum om han stannat
kvar. Mamman är arbetslös sedan lång tid tillbaka, men innan dess var hon
sångerska [36]. Simons föräldrar är skilda, men hans pappa, som ursprungligen
kommer från Senegal, bor också i Göteborg, om än i en förort på motsatt sida
staden. Simon säger sig prata med sin pappa ”rätt ofta”, men han är osäker på
vad han arbetar med, mer exakt. Han vet dock att han jobbar i kiosk [12] och
”gör såna där bongotrummor” [21]. 1 Sedan ett antal år tillbaka träffar Simon en
kontaktperson någon eller några gånger i veckan, eftersom, som han själv uttrycker det, ”alla tyckte att jag behövde en manlig förebild”. När jag intervjuade
Simon gick han sitt andra år på YG. Simon ägnar i första hand fritiden åt olika
varianter av dator- och tevespelande, men han tittar även mycket på film och
umgås med sina kompisar. Tillsammans går de på bio, festar, spelar fotboll och
1

[12] ”Försäljare, kiosk”, [21] ”Musikinstrumentmakare”
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streethockey, eller bara ”tar det lugnt”. Tidigare spelade han även bas, ett intresse han funderar på att återuppta.
DANIEL, 16 år, bor med sin mamma och pappa i en villa i de östra delarna av
Göteborg. Han har en halvsyster som är betydligt äldre och inte längre bor
hemma. Pappan är anställd som ingenjör i rörbranschen [46, #19] 2 , medan
mamman för närvarande jobbar med kundservice [33]. 3 Tidigare har hon även
arbetat bl.a. som kock [22], massör [12] och ”mycket runt idrott”. Pappan, däremot, ”började jobba tidigt, vid ett sånt ställe”. Daniel är osäker på deras utbildningsbakgrund men uppger att de i alla fall har gått gymnasiet. Intervjun
med Daniel ägde rum i början av hans första år på YG. Daniels fritid kretsar
framför allt kring att spela dator- och tevespel och träffa kompisar.
JENS, 18 år, bor ihop med sin mamma och hennes sambo i en lägenhet relativt
centralt i Göteborg. Där har han bott sedan har var tio år, dessförinnan bodde
han i en mindre ort i en grannkommun till Göteborg. Sedan en tid tillbaka har
Jens ingen kontakt med vare sig sin pappa eller sin fyra år äldre syster. Detta på
grund av ”stora meningsskillnader”, som han uttrycker det. Mamman, som
tidigare varit depåchef [36], jobbar kvar i transportbranschen, med ekonomiskt
administrativa uppgifter [36/46]. Pappan har en regional chefsposition på ett
större uthyrningsföretag [57]. 4 Båda har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Jens läser det tredje året av FP på MG (inriktning personbilar). Fritiden ägnar han främst åt att döma innebandy och handboll, samt åt att umgås
med sin flickvän. Han ägnar även en del tid åt internet.
NIKOS är 18 år och har i nästan hela sitt liv bott ihop med sin mamma och
pappa i en lägenhet i Ängen. Han är förvisso född i Grekland men adopterades
som mycket liten av föräldrarna, som i mitten av 1970-talet – strax efter morföräldrarna – hade migrerat från den grekiska landsbygden till Göteborg. De
har således också har sin bakgrund i Grekland. Nikos morfar fick jobb som
varvsarbetare när han kom till Göteborg, medan hans pappa länge arbetade
som svetsare [21]. När arbetskraftsbehovet minskade i verkstadsindustrin och
han förlorade jobbet, startade han istället – tillsammans med Nikos mamma –
ett eget företag [79] som sålde mat. Företaget fick sedermera säljas, varpå pappan började köra taxi [12, #85] och mamman blev hemmafru. Detta var när
Nikos var liten. Numera är hans föräldrar sjukpensionärer. Ingen av dem har
någon högre utbildning. Nikos läser det tredje året av MG:s utbildning med
inriktning mot personbilar. På fritiden sitter han ”framför datorn”, styrketränar
och spelar fotboll med kompisarna, samt tjänar lite pengar som fotbollsdomare.
IAN är 17 år och född och uppvuxen i Göteborg. Han bor omväxlande med
sin mamma och pappa, som är skilda och bosatta i olika delar av staden –
2

[46] ”VVS-ingenjör”
[33] ”Kundmottagare, övrig”
4
[57] ”Regionchef, ansvarig försäljning, stort eller medelstort företag”
3
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mamman i en socioekonomiskt privilegierad och relativt centralt belägen stadsdel; pappan i stadens likaledes privilegierade kärna (uppgifter om boendeformer
saknas). Ian har en fyra år äldre storasyster som läser på universitetet, samt en
halvbror som är fyra år. Dessutom har han två styvsyskon, båda yngre, men
eftersom de för det mesta inte är där när han bor hos sin mamma, så har han
heller ingen närmare kontakt med dem. Ians pappa är docent [56, #8] i ett
samhällsvetenskapligt ämne, medan hans mamma är utbildad högstadielärare
[46, #52]. Trots att Ian bara är 17 år läser han det tredje och sista året av SP
(inriktning journalistik) på SG, vilket har att göra med att han började skolan ett
år tidigare än vad som är brukligt i Sverige. Numera ägnar han fritiden åt att
spela gitarr (inte organiserat utan mest för skojs skull), sitta på caféer, lyssna på
musik och på olika sätt engagera sig som supporter till ett av stadens elitlag i
fotboll. Förut ägnade han sig åt fäktning, och därtill spelade han själv fotboll
och musicerade under vad han betecknar som mer organiserade former.
ROBIN är 18 år och bor ihop med sin mamma och pappa i en lägenhet om
fyra rum och kök i ett område av stadens norra delar som han beskriver som
blandat med avseende på olika bostadsformer; här finns med andra ord både
villor och lägenheter. Han har två äldre syskon som båda har flyttat hemifrån;
ett av dem utbildar sig till lärare och det andra arbetar som försäkringstjänsteman. Robin uppger att båda föräldrarna är högutbildade, men han är osäker på
vilka universitetsutbildningar de har läst, mer exakt. Mamman jobbar med barn
till föräldrar med psykiska problem, alkoholproblem och ”såna där saker”
[46/56, #61], 5 medan pappan är chef för en del av verksamheten (”arkitekt-…
eh, någonting sånt”) på ett stort företag [46/56]. 6 Robin går det sista året på SG
(inriktning journalistik) och fritiden ägnar han mestadels åt att spela dator- och
tevespel, titta på film, festa och umgås med sina vänner. Han spelar även
trummor i ett popband och dessutom engagerar han sig i en av stadens handbollsklubbar, bl.a. genom att ta matchbilder till klubbens hemsida och matchprogram. Detta engagemang delar han med hela familjen som på olika sätt arbetar ideellt i föreningen och brukar gå och titta på klubbens matcher.
OSCAR är 17 år och bor med sin mamma, pappa och lillebror i ett radhus i en
grannkommun till Göteborg. I likhet med sin äldre syster, som numera flyttat
till en annan stad för högskolestudier, går Oscar SP (inriktning journalistik) på
SG (andra året). Oscars mamma är utbildad mellanstadielärare [46, #52] och
hans pappa driver tillsammans med en kompanjon ett eget litet företag [79]
som säljer träningsutrustning. Pappan har tre års studier i USA bakom sig, på
”college eller high school, jag vet inte vad”. Oscar ägnar fritiden framför allt åt
att träffa kompisar, sitta vid datorn och på internet, samt åt det ideella uppdraget som simlärare. Då och då jobbar han även på en idrottsarena i Göteborg,
5

[46] ”Socialpedagog, behandlingsassistent, ansvar för utredn. o. stödåtg.”, [56] ”Socialsekreterare”, ”Kurator” etc.
6
[46] ”Avdelningschef, handel, driftchef stort eller medelstort företag”, [56] ”Avdelningschef, försäljningschef stort eller medelstort företag”
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varigenom han kan tjäna lite egna pengar. Tidigare tränade och tävlade Oscar
själv i simning, men det har han slutat med nu.
KARL är 16 år och bor ihop med sin mamma, pappa och lillebror i en villa nära
gränsen till Göteborg. Mamman arbetar som utbildningssamordnare [46] 7 medan pappan är ”advokat inne i stan” [56, #5]. Bägge föräldrarna har en högre
utbildning från ett ansett svenskt universitet. Karl läser det första året av SP på
TG och på fritiden tycker han om att segla, spela gitarr (tar lektioner), samt att
umgås med kompisar. Länge höll han även på med taekwondo, ett fritidsintresse han funderar på att återuppta.
NILS, 16 år, bor med sin mamma i en lägenhet centralt i Göteborg. Som nioåring flyttade han med familjen till en grannkommun till Göteborg, då hans
pappa, som är veterinär [56, #13] och följaktligen högutbildad, erbjöds en ny,
bättre tjänst i regionen. Sedermera separerade Nils föräldrar, varpå pappan flyttade till en annan stad medan Nils och hans mamma stannade kvar i Göteborg.
Mamman är också högutbildad och arbetar som enhetschef på ett laboratorium
[46/56]. 8 Nils har även två äldre, numera utflyttade systrar, varav den ena studerar vid ett prestigefyllt svenskt universitet och den andra för närvarande söker arbete men ”jobbar inom hotellbranschen”. Nils läser det första året av SP
på TG och fritiden ägnar han till stora delar åt friidrott och skolarbete. Han har
även ett stort intresse för politik, etik och moral, men är inte aktiv i någon politisk organisation. Dessutom tycker han om att skriva och för att utveckla detta
intresse har han nyligen börjat skriva dikter som han publicerar på internet.
EDDIE, 16 år, bor i en socioekonomiskt missgynnad förort till Göteborg ihop
med sin mamma och tre systrar (uppgifter om boendeform saknas). Där har
han bott i hela sitt liv. Hans föräldrar är skilda sedan tio år tillbaka, men Eddie
har fortfarande kontakt med pappan trots att han inte längre bor kvar i staden.
Föräldrarna kom till Sverige från två olika Mellanösternländer innan Eddie föddes och mamman arbetar som barnskötare [22, #72] på en förskola, medan
pappan driver en egen pizzeria [79]. Ingen av dem har någon högre utbildning.
På grund av stridigheter i deras hemländer hoppade de tidigt av skolan, flydde
till Sverige och, som Eddie uttrycker det, ”här krävs det alltid universitetsutbildning, så… man måste starta eget företag eller jobba på ett dåligt jobb.
Men… man gör det bara.” Eddie själv läser det första året av NV på TG och
fritiden ägnar han framför allt åt kompisar och skolarbete. På helgerna går han
på fest ihop med kompisarna, snackar med tjejer eller bara ”chillar”. Tidigare
spelade Eddie fotboll, men i samband med övergången till gymnasiet slutade
han för att fokusera på studierna. Numera spelar han endast med kompisarna
lite då och då, när han har tid, men han har kvar ett stort fotbollsintresse. Desssutom är han politiskt intresserad, utan att för den sakens skull engagera sig i
någon politisk organisation.
7
8

[46] ”Utbildningskoordinator, företag”
[46] ”Avdelningsföreståndare, laboratorium”, [56] ”Enhetschef, övrig”
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JOHAN, 18 år, bor med sin mamma, pappa och två år yngre syster i en stadsdel i södra Göteborg som han beskriver i termer av ”relativt rik”, ”mycket villahus och sådär”, samt ”högre medelklass kanske” (uppgifter om boendeform
saknas). Pappan är högskoleutbildad ingenjör och arbetar som projektledare på
ett stort företag [46/56, #19]. 9 Mamman är utbildad sjuksköterska [46, #48].
Johan läser det andra året av SP (inriktning ekonomi) på NG. Han bytte till
denna utbildning efter ett års studier på en gymnasieskola med en övergripande
teknisk operativ orientering, vilket betyder att han är ett år äldre än sina klasskamrater. På fritiden brukar Johan – som gått i den kommunala kulturskolan,
har ett stort musikintresse och bl.a. gillar gammal jazz – spela flera olika instrument, i alla fall när han får tid över från skolarbetet. Dessutom tränar han
på gym och engagerar sig i ”lite arrangemang och så”, exempelvis i ett stort
kulturevenemang som årligen äger rum i trakten.
ANDRÉ är 17 år och bor i samma stadsdel som Johan, antingen i radhus med
sin mamma eller med pappan som bor i lägenhet. Med andra ord är föräldrarna
skilda men bosatta i samma stadsdel och André och hans syster växlar bostad
dem emellan. Pappan arbetar som lärare inom vuxenutbildning [46, #44], medan mamman är sjuksköterska [46, #48] – yrken som i regel kräver eftergymnasial utbildning. André läser det andra året av SP (inriktning ekonomi) på NG.
Länge ägnade han mycket av fritiden åt att spela fotboll i klubb, men nyligen
slutade han eftersom det inte var roligt längre och tog för mycket tid. Han har
dock kvar ett stort fotbollsintresse och ska nu börja med korpfotboll istället. I
övrigt umgås han med kompisar, tittar på film och teve, samt sitter vid datorn
en del och spelar lite tevespel.
DENNIS är 17 år och bor med sin mamma i en förort som är en av stadens
mest missgynnade i socioekonomiskt hänseende (uppgifter om boendeform
saknas). Hans mamma har svensk bakgrund, medan pappan är född i Turkiet
och kom till Sverige på sjuttiotalet. Större delen av tiden här arbetade han som
lärare [46, #44/52], men numera är han pensionerad och tillbringar mycket tid i
Turkiet där han håller på att restaurera sitt barndomshem. Detta är också skälet
till att Dennis bor med sin mamma, som jobbar som webbdesigner [46, #24].
Dennis har också en utflyttad bror som utbildar sig till psykolog. När det gäller
föräldrarnas utbildningsnivå är Dennis osäker, men han säger att åtminstone
inte mamman läste vidare efter gymnasiet. Själv går han det andra året av SP
(inriktning ekonomi) på NG. Dennis ägnar större delen av sin fritid åt fotboll,
skolarbete och kompisar. Klubblaget som han spelar i tränar hela sju gånger i
veckan. Dessutom spelar han ett turkiskt instrument, även om det har blivit
mindre av detta på senare tid. Innan tog han både lektioner och uppträdde ihop
med andra svensk-turkar.
ERIK är 17 år och kommer från en närförort strax öster om de centrala delarna
av Göteborg. Föräldrarna är förvisso skilda, men de lever i varsin villa i områ9

[46] ”Fordonsingenjör”, [56] ”Projektledare, utveckling av nya fordon och motorer”
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det och Erik bor varannan vecka hos mamman, varannan hos pappan. Han har
även en lillasyster och en äldre bror som nyligen tagit studenten och för närvarande jobbar som personlig assistent. Eriks mamma jobbar som speditör [36],
vilket innebär att hon ”skeppar iväg lastbilar och båtar med last till… ja, diverse
olika länder”. Pappan har tidigare jobbat först som fordonsmekaniker [21] och
sedan som lastbilsuthyrare [12] på ett större företag, men numera är han anställd som säljansvarig [36] på ett mindre företag inriktat mot försäljning av
kranar. Erik är osäker beträffande mammans utbildningsnivå, men pappan har
en tvåårig fordonsteknisk linje som högsta utbildning. Själv läser Erik det andra
året av NV på NG. Tidigare spelade han fotboll på fritiden, men numera ägnar
han den främst åt att umgås med vänner och spela datorspel.

DE UNGA MÄNNEN I LILLERED
JONAS, 17 år, bor i en villa i centralorten Lillered ihop med sin mamma, pappa
och en äldre bror. Han är yngst i en syskonskara om fem. Utöver brodern som
fortfarande bor hemma och vid tidpunkten för intervjun höll på att söka jobb,
rör det sig om två ytterligare äldre bröder och en storasyster. Den sistnämnda
har nyligen flyttat till storstaden för att jobba på ett lager efter några år i kassan
på en lokal livsmedelsaffär, medan bröderna bor kvar i Lillered och under de
senaste åren på olika sätt har växlat mellan arbete, arbetslöshet och sjukskrivningar. När intervjun gjordes var Jonas föräldrar sjukskrivna, men innan dess
var mamman dagmamma [12] medan pappan arbetade på ett gjuteri där han
svetsade och sågade metalldelar [11/21, #75]. 10 Dessförinnan drev Jonas pappa
en egen målerifirma [79]. Jonas visste ingenting om föräldrarnas utbildningsbakgrund (”vet inte ens om dom läst utbildning”, som han uttryckte saken).
Själv läser han det första året av SP på LG – detta efter att ha börjat NV, hopppat av och börjat SP, på vilket han sedan tvingats gå om ett år. Större delen av
fritiden ägnar han antingen hemma ihop med familjen, eller med vännerna med
vilka han då brukar spela datorspel, titta på film eller bara gå ut och gå en runda
i Lillered. När han är själv blir det också en del datorspel, film och teveserier,
men även ”vanliga hushållssysslor och sådär”. ”Det är inte så mycket att jag är
ute och gör grejer så”, som han säger.
ANDREAS är 17 år och bor med sin mamma, pappa och tre år yngre bror i en
villa i ett litet samhälle med knappt tusen invånare, beläget omkring tre mil från
centralorten Lillered. Mamman är lärare [46, #52] medan pappan jobbar som
personlig assistent [12, #86]. Andreas var något osäker beträffande föräldrarnas
utbildningsnivå, men trodde att mamman var högskoleutbildad och uppgav,
med större säkerhet, att pappan hade en gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet som högsta utbildning. Själv läser han det andra året av SP på
LG. På fritiden brukar Andreas umgås med kompisar, ta hand om sin hund och
”sitta vid datorn”, inte sällan för att spela datorspel. På helgerna åker han ibland
och fiskar med familjen, och emellanåt händer det att han ihop med några
10

[11] ”Metallsågare”, [21] ”Svetsare, ospec.”
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kompisar hyr en offentlig lokal för att lana, dvs. spela datorspel mot varandra
via ett lokalt nätverk. Skolarbetet tar också en hel del tid i besittning.
RICKARD är 19 år och kommer från Lillered, där han bor med sin mamma,
tvillingsyster och emellanåt även sin lillebror (uppgifter om boendeform saknas). Hans föräldrar är skilda sedan länge och han har sammanlagt fem heleller halvsyskon. Utöver tvillingsystern och den yngre brodern (den senare bor
växelvis hos mamman i Lillered och pappan i en stad tio mil därifrån) har Rickard två äldre syskon som flyttat hemifrån för jobb eller studier, samt ytterligare
en lillebror som bor uteslutande hos pappan. Rickard har inte särskilt mycket
kontakt med sin pappa, men han vet i alla fall att han arbetar som avdelningschef på ett företag som tillverkar maskinkomponenter [46/56]. 11 Vid tidpunkten för intervjun var hans mamma sjukskriven, men hon är anställd på en liten
verkstad inriktad mot möbellackering [11]. 12 Pappan har läst på högskola, men
inte mamman, berättar Rickard, som inte kunde ge några vidare upplysningar
om föräldrarnas utbildningsbakgrund. Trots sin ålder läser Rickard det andra
året av SP (inriktning ekonomi) på LG. Detta beror på att han till följd av sjukdom – han beskriver det som att ”det kraschade lite, livet” – hoppade av studierna under sitt första år på gymnasiet, för att sedermera börja om på nytt. Rickard ägnar fritiden åt att spela fotboll i klubb och, som han uttrycker det,
”ganska mycket” datorspel.
LARS är 18 år och bor i Lillered tillsammans med sin mamma och pappa (uppgifter om boendeform saknas). Han har två äldre systrar som båda har flyttat
hemifrån. Den ena bor kvar i Lillered och jobbar som fritidsledare, medan den
andra bor i en regional universitetsstad där hon studerat ekonomi och numera
arbetar. Lars mamma ”jobbar inom hemtjänsten” [12, #87] 13 och hans pappa
arbetar på en lokal trävaruindustri [11]. 14 Ingen av dem har någon högre utbildning, utan mamman ”gick väl omvårdnadsprogrammet eller något liknande”
och pappan, i sin tur, ”något industriliknande” på gymnasiet. Själv läser Lars det
andra året av SP på LG. På fritiden spelar han såväl fotboll som innebandy i
klubb, umgås med kompisar, tittar på fotboll på teve och håller sig uppdaterad
om vad som händer i fotbollsvärlden (främst via nätet), samt spelar tevespel lite
då och då.
TOBIAS är 17 år och bor ihop med sin mamma, pappa och två yngre systrar i
en villa på samma ort som Andreas. Hans mamma arbetar som reporter [46,
#25] på en av traktens lokaltidningar, medan pappan är sågverksarbetare [11].
Ingen av dem har någon högre utbildning, utan har examen från gymnasiet som
högsta utbildning. Tobias läser det andra året av SP (inriktning ekonomi) på
11

[46] ”Avdelningschef, handel, driftchef stort eller medelstort företag”, [56] ”Avdelningschef, försäljningschef stort eller medelstort företag”
12
[11] ”Möbellackerare”
13
[12] ”Hemtjänstpersonal”
14
[11] ”Träindustriarbetare, trävaror”
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LG. Fritiden ägnar han framför allt åt organiserat fotbolls- och innebandyutövande, kompisar, skolarbete, samt åt att ”sitta vid datorn”, vilket bl.a. innebär
att han spelar en del datorspel.
CONNY är 17 år och bor med sin flickvän i en lägenhet i Lillered. Hans föräldrar är skilda sedan länge och han har vuxit upp hos sin pappa i Lillered, där ett
av hans två yngre syskon fortfarande bor. Hans yngsta syster bor hos mamman.
Conny har mycket begränsad kontakt med sin mamma och därför känner han
inte till vad hon jobbar med. Vid tidpunkten för intervjun var hans pappa arbetslös och sjukskriven, men innan dess hade han kört lastbil [12] i trettio år.
Pappan hoppade av gymnasiet i förtid och vad Conny vet har inte kompletterat
sin gymnasieutbildning i efterhand. Efter att ha läst det första året av NV på
LG bytte Conny till SP, på vilket han nu läser det andra året (inriktning samhällsvetenskap). När det gäller fritiden säger Conny att han inte gör så mycket
utöver att sitta hemma, plugga och ”sitta vid datorn”, vilket för hans del inbegriper en hel del datorspelande.
GUSTAV är 18 år och kommer från ett litet samhälle med drygt tusen invånare, beläget omkring två mil från centralorten Lillered. Där bor han i en villa
med sin mamma, pappa och två småsyskon. Mamman är utbildad sjuksköterska
[46, #48] och jobbar på vårdcentral, medan pappan gick teknisk linje på gymnasiet varpå han började jobba på en mekanisk verkstad i trakten. Där är han
kvar än idag och fungerar enligt Gustav som ”allt-i-allo” eller ”verkstadsansvarig, ungefär” [36]. 15 Gustav läser det tredje året av NV på LG. Mer specifikt går
han ett specialutformat, utökat program som innebär att han tillgodogör sig
bägge programinriktningarna. Gustav har ett stort intresse för datorer och olika
datorkomponenter, liksom för dator- och tevespel, vilket innebär att han på
olika sätt ägnar en betydande del av fritiden åt detta. Som exempel kan nämnas
att Gustav ihop med sina kompisar emellanåt hyr en offentlig lokal på hemorten för att lana, samt att han, ihop med några andra elever, har startat ett företag inom ramen för skolan, vilket erbjuder service och reparationer av datorer.
Dessutom ägnar han en stor del av fritiden åt studierna och flickvännen.
OLIVER, 19 år, bor ihop med sina föräldrar och en några år yngre bror i ett
hus i ett litet samhälle med en bit över tusen invånare, beläget ungefär en mil
från Lillered. Han kom med familjen till Sverige från Holland för ungefär fyra
år sedan, dels sedan han blivit mobbad i skolan, dels på grund av att föräldrarna
inte hittade något arbete. Huset i Lillered ägde de sedan tidigare, men då använde de det bara som sommarstuga. Somrarna på orten medförde att familjen
lärde känna människor i trakten, vilket allt sammantaget bidragit till att flytten,
enligt Oliver, tett sig relativt oproblematisk och på det stora hela varit en positiv
erfarenhet, inte minst för honom själv. I Holland arbetade föräldrarna på en
byggfirma ägd av en släkting – pappan som byggnadsarbetare [21], mamman på
kontoret [33] – men sedan firman fått lägga ned och familjen flyttat till Sverige,
15

[36] ”Förman”
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jobbar båda två på olika tillverkningsindustrier [11/21] i kommunen. Oliver
berättar att pappan ”har gjort grundskolan bara”, medan mamman har som
högsta utbildning någonting som han beskriver som ”mellan gymnasiet och
grundskolan”. Även om det holländska utbildningssystemet avviker från det
svenska, står det klart att Olivers föräldrar saknar högre utbildning. Själv läser
Oliver det andra året av NV (inriktning naturvetenskap) på LG – ett program
som han började efter två inledande år på en särskild inriktning för nyanlända
elever inom ramen för Individuella programmet. Fritiden ägnar han främst åt
att idrotta (dock inte organiserat), spela datorspel, samt åt att umgås med flickvän och kompisar. Även skolarbetet tar en del tid.
EMIL, 16 år, bor med sin mamma och låtsaspappa i ett litet samhälle (cirka 600
invånare), dryga halvmilen från centralorten Lillered (uppgifter om boendeform
och ev. syskon saknas). 16 Mamman är undersköterska [22, #78] på en vårdcentral, medan hans låtsaspappa ”står vid fräsen” [21, #75] 17 på ett verkstadsföretag på orten. Emil vet ingenting om föräldrarnas utbildningsbakgrund. Själv går
han det första året av IP på LG. På fritiden träffar han kompisar, spelar datoroch tevespel, ”sitter framför datorn”, samt styrketränar – ”om jag har ork till
det på kvällen”, som han säger.
OLLE är 18 år och bor med sin mamma och pappa i ett hus i en by belägen ca
tre mil från Lillered (uppgifter om ev. syskon saknas). Mamman ”jobbar på
barnavårdscentralen” och har en gymnasieexamen från Omvårdnadsprogrammet (eller motsvarande) som högsta utbildning [22, #78], 18 medan pappan –
som efter grundskolan gick en inbyggd verkstadsskola kopplad till ett bruk i
trakten, där han sedermera fick jobb – numera arbetar som fräsare [21, #75] på
en mekanisk verkstad. Olle läser det tredje året på IP och fritiden ägnar han
främst åt jakt, fiske och tävlingsskytte inom ramen för en skytteklubb i grannkommunen, men även åt att motionera och umgås med kompisar.
BJÖRN är 16 år och kommer från en liten by utanför kommunens näst största
ort, där han bor i ett hus med sin mamma och pappa. Ur intervjumaterialet går
även att utläsa att han har en bror (övriga uppgifter om syskon saknas). Mamman har tidigare jobbat inom hemtjänsten men är numera sågverksarbetare
[11]. Pappan är idag anställd som skogsmaskinförare [21, #79], men utövade
tidigare samma yrke som ensamföretagare [79]. Björns pappa gick i skolan till
”sexan eller sjuan” varpå han började jobba på en bondgård, medan hans
mamma har gått gymnasiet och sedermera även läst på Komvux. Vad hon har
läst, mer specifikt, vet inte Björn. Själv läser han det första året på IP och fritiden ägnar han främst åt jakt och fiske, samt åt att umgås med kompisar och
”sitta vid datorn”. Förut tävlade han i skytte, men nu uppsöker han bara då och
då någon av kommunens skjutbanor.
16

Emil meddelade redan tidigt i intervjun att ”någon [biologisk] pappa har jag ingen”.
[21] ”Fräsare”
18
[22] ”Undersköterska”
17
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JESPER är 16 år och bor ihop med sin mamma, pappa och två yngre bröder i
Lillered (uppgifter om boendeform saknas). Pappan är anställd som elektriker
på en större industri [21, #55] 19, medan mamman arbetar som annonssäljare
[36]. Jesper känner över huvud taget inte till föräldrarnas utbildningsbakgrund.
Själv läser han det första året av IP på LG. På fritiden umgås han med kompisar, ”sitter vid datorn”, samt spelar dator- och tevespel.
KIM är 16 år och kommer från samma ort som Emil, där han bor tillsammans
med sin mamma och storebror (uppgifter om boendeform saknas). Ända sedan
mamman slutade grundskolan har hon jobbat på ett företag i kommunen som
tillverkar och säljer möbler [11/12]. 20 Hans låtsaspappa är lackerare [11] 21 på en
mekanisk verkstad. Kim säger apropå låtsaspappans utbildningsnivå att ”han
gick industri på gymnasiet och så, tror jag han gjorde”. 22 Själv läser Kim det
första året av IP på LG och fritiden ägnar han i första hand åt att ”sitta vid datorn” i allmänhet och spela datorspel i synnerhet. Han kör även en del motocross, men inte organiserat utan bara, som han uttrycker det, ”när jag vill”.
Dock är han medlem i en motorklubb.
FRANK, 18 år, bor ihop med sin mamma, låtsaspappa och två småsyskon i
Lillered (uppgifter om boendeform saknas). Mamman är personlig assistent [12,
#86], medan låtsaspappan jobbar ”ute vid slipen” [11] 23 på en metallindustri i
kommunen. Hans riktiga pappa bor i en grannkommun, där han driver en egen
bilverkstad [79, #70]. Frank är osäker på föräldrarnas utbildningsbakgrund,
men han tror att hans låtsaspappa har gått något slags industriutbildning och
uppger att hans riktiga pappa ”gick väl fordon någonting”. Frank läser det
tredje året på IP. Fritiden ägnar han i huvudsak åt att ”sitta vid datorn” och
spela datorspel.
TONY är 16 år och kommer från ett större samhälle beläget en bra bit utanför
Lillereds kommun. Där bor han i en villa tillsammans med sin mamma och
pappa, vilket innebär att han dagligen pendlar med buss och tåg till LG. Han
läser det första året på FP. Tonys pappa har ett förflutet som lastbilschaufför
[12] och svetsare [21], men driver sedan drygt tio år tillbaka en egen firma där
han åker omkring till olika industrier och utför svets- och reparationsarbeten
[79, #75]. Mamman sköter pappersarbetet för firman på halvtid; resten av arbetstiden är hon anställd på ett företag som producerar och säljer köksprodukter, där hon, som Tony uttrycker saken, ”sitter på kontor” [33, #74]. 24 Innan
dess jobbade hon inom äldreomsorgen [22]. Pappan började jobba med ens
19

[21] ”Industrielektriker”
[11] ”Möbelmontör, tillverkning”, [12] ”Möbelförsäljare”
21
[11] ”Lackerare, industri”
22
Liksom Emil gjorde Kim redan tidigt i intervjun klart att han inte har någon biologisk
pappa.
23
[11] ”Slipare, metall”
24
[33] ”Kontorist, ospec.”
20
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efter grundskolan, medan mamman har en gymnasieexamen från Omvårdnadsprogrammet som hon sedermera kompletterat genom att läsa ekonomi på
Komvux. Tony har en yngre bror och en två år äldre syster som han bara träffar på helgerna, då hon i veckorna bor och bedriver gymnasiestudier på annan
ort. Större delen av fritiden ägnar Tony åt folkrace, med allt vad det innebär i
termer av mekande, resande och tävlande. Det är också genom detta intresse
som han har merparten av sina kompisar. Vid tidpunkten för intervjun höll han
även på att bygga en A-traktor. Och som om inte detta vore nog jobbar han
dessutom en hel del i pappans företag.
FREDRIK är 18 år och har vuxit i ett samhälle utanför Lillered tillsammans
med sin mamma, pappa, storebror och lillasyster. Hans föräldrar skilde sig för
ett par år sedan, varpå pappan stannade kvar på orten medan mamman flyttade
till en stad i en grannkommun. Fredrik bor kvar hos sin pappa (uppgifter om
boendeform saknas), som jobbar som konstruktör [46] 25 på en tillverkningsindustri i trakten. När pappan började på företaget för omkring tjugo år sedan
fick han städa, berättar Fredrik, varefter han har ”klättrat stegen”, som han
uttrycker det. Någon högre utbildning har inte pappan, utan ”han slutade skolan i sjuan”. Fredrik är mer osäker på mammans utbildningsbakgrund. I hela sitt
liv har hon jobbat i vård- och omsorgssektorn och för närvarande arbetar hon
som behandlingsassistent inom missbruksvården [12]. 26 Fredrik uppger att hon
har en gymnasieexamen från Omvårdnadsprogrammet (eller motsvarande),
samt att hon därefter gått en fritidsledarutbildning – oklart på vilken nivå, men
kanske rör det sig om en högskoleutbildning. Han konkluderar: ”Hon har
pluggat som satan, tycker jag. Hon har en massa utbildningar men ändå inte
blivit något vettigt, tycker jag”. Fredrik läser det tredje på EC (noterbart här är
att hans morfar var elektriker). På fritiden spelar Fredrik såväl handboll som
fotboll i klubb, och dessutom är han handbollsdomare och tränare för ett av
klubbens ungdomslag i handboll. Domaruppdragen ger ”lite extra klirr i kassan”, som han säger, medan tränaruppdraget är helt ideellt. Som om inte detta
vore nog jobbar han emellanåt även på pappans jobb. Tiden som blir över brukar han ägna åt att umgås dels med sin flickvän, dels med sina kompisar som
han exempelvis brukar träffa någon kväll i veckan för att spela tevespel.
STEFAN, 18 år, bor ihop med sin mamma och hennes sambo på en gård dryga
tre mil utanför Lillered (uppgifter om ev. syskon saknas). Föräldrarna är skilda
sedan länge och pappan bor sedan tre år tillbaka på en annan ort i regionen.
När pappan fortfarande var bosatt i Lillered bodde Stefan varannan vecka hos
honom och varannan vecka hos sin mamma; numera försöker han träffa sin
pappa varannan helg och på skolloven. Stefan uttrycker det som att mamman
jobbar med ”dagis och sånt där” och med ”utvecklingsstörda”. När jag frågar
om det är utvecklingsstörda barn hon jobbar med svarar han: ”Ja, det tror jag
hon jobbat mest med, sån här assistent”. Stefans redogörelse för mammans
25
26

[46] ”Konstruktör, bygg och anläggning”
[12] ”Behandlingsassistent, vårdare”
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yrke är otydlig, men klart är att hon jobbar som assistent inom omsorgen [22]. 27
Lika diffus är Stefan vad gäller mammans utbildningsbakgrund, men han uppger att hon har någon form av eftergymnasial utbildning – oklart varifrån och
inom vad. Pappan, i sin tur, jobbar som resande säljare [36] och har inte någon
högre utbildning. Mammans sambo, slutligen, driver ett eget mindre företag
inom träbranschen [79]. Stefan läser det tredje året på EC. Fritiden ägnar han åt
flickvän och kompisar, samt ”lite till skolan och mycket till körkortet nu”. Han
har ett stort motorintresse, gillar att ”meka lite och sånt”, och vid tidpunkten
för intervjun höll han på att installera ljud i sin bil. Dessutom kör han motocross lite då och då, dock inte organiserat. Ibland jobbar han även lite i
mammans sambos fabrik.
RAGNAR, 18 år, bor på en gård utanför en mindre ort i kommunen ihop med
sin mamma, hennes sambo och två yngre syskon. Han har även en storasyster
som bor kvar i kommunen, samt ytterligare ett syskon som bor hos hans pappa.
Ragnars föräldrar är skilda sedan drygt tio år tillbaka och han har inte längre
någon kontakt med pappan. Ragnar vet dock att han jobbar som maskinoperatör på en industri [11] i en närliggande kommun. Mamman var arbetslös vid
tidpunkten för intervjun, men dessförinnan har hon ”mest jobbat på behandlingshem” för utvecklingsstörda och ”såna med drogproblem” eller ”våldsproblem eller så” [12]. 28 Hon har inte fullbordat sin gymnasieutbildning (oklart
vilken), berättar Ragnar, men hon läste ett halvår på Komvux när han var
mindre. Mammans sambo har gått gymnasieskolans dåvarande verkstadslinje.
Han är bilmekaniker och driver numera en egen bilverkstad [79, #70]. Ragnar
läser det tredje året av EC på LG och fritiden ägnar han främst åt att umgås
med sin flickvän och familj, samt åt att ”sitta vid datorn” och spela datorspel.
Han är även intresserad av djur.

KONSTRUKTIONEN AV KLASS

Beskrivningarna ovan har syftat till att belysa hur de unga männen lever
sina dagliga liv under skilda existensbetingelser. De befinner sig i olika
sociogeografiska kontexter, går på olika skolor och utbildningar, och
kommer från vitt skilda familjeförhållanden. Exempelvis har vi sett att
föräldrarna har olika yrken och utbildningsbakgrund, vilket tyder på att
pojkarnas tillgång till kulturellt och ekonomiskt kapital i hemmet är
ojämnt fördelad. Med andra ord innehar de skilda positioner i det sociala
rummet. Bourdieu menar att agenter med närliggande positioner och
besläktade existensbetingelser tenderar att tillägna sig snarlika system av
dispositioner, en viss klasshabitus, som gör dem benägna att orientera
sig och navigera i den sociala världen på bestämda sätt. Nedan ska jag
föra samman i klasser de unga män som av intervjuerna att döma har
27
28

[22] ”Omsorgsassistent”
[12] ”Behandlingsassistent, vårdare”
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vuxit upp i samma region av det sociala rummet och därmed har alla
förutsättningar att uppvisa likartade förhållningssätt och praktiker i relation till datorn och internet.
I Bourdieus ursprungliga modell av det sociala rummet fördelar sig
agenter och grupper av agenter dels vertikalt efter deras sammanlagda
tillgångar i form av ekonomiskt och kulturellt kapital, dels horisontellt
efter den interna sammansättningen hos deras totala kapitalinnehav av
dessa bägge kapitalformer. Därutöver betonar han hur både volymen
och kompositionen av kapital kan förändras över tid för såväl enskilda
agenter som hela klassfraktioner. Den här aktuella klassindelningen
hämtar näring från Bourdieus idéer men avviker samtidigt från dessa i
åtminstone två avseenden.
För det första bygger den endast på pojkarnas tillgång till kulturellt kapital. Det finns två skäl till varför det ekonomiska kapitalet lämnas därhän i klassindelningen av pojkarna. Till att börja med går det inte att
utifrån det empiriska materialet säga någonting säkert om deras ekonomiska situation. Pojkarnas utsagor om bostadsförhållanden, familjens
sammansättning och föräldrarnas yrke kan visserligen ge en fingervisning. Likaså kan ekonomiska möjligheter och begränsningar komma till
uttryck genom deras redogörelser för sina vardagsliv. Sådana uppgifter
är dock inte av det slaget att de kan användas för att precisera skillnader
i tillgången till ekonomiskt kapital mellan de unga männen. Dessutom
finns det skäl att tro att det är familjens tillgång till kulturellt snarare än
ekonomiskt kapital som i första hand bidrar till att forma de sätt på vilka
pojkarna förhåller sig till och gör bruk av digitala medier. Visserligen
finns det även i den svenska kontexten exempel på barnfamiljer vars
knappa ekonomiska resurser begränsar eller rentav omöjliggör tillgången
till internet i hemmet, 407 men utöver detta är det svårt att föreställa sig
hur det ekonomiska kapitalet skulle kunna ha några direkta återverkningar på svenska ungdomars relation till digitala medier. Det är knappast föräldrarnas inkomster och besparingar i sig som bestämmer barnens
digitala färdigheter, smaker och praktiker; mer troligt är då att dessa
formas i relation till den relativa tillgången och bristen på kulturellt kapital i familjen. Därmed inte sagt att det ekonomiska kapitalet är ovidkommande i sammanhanget. Exempelvis kräver förvärvet av kulturellt
kapital ett visst avstånd från den materiella nödvändigheten, dvs. tid och
energi som kan ägnas åt annat än att få ekonomin att gå ihop. Således
kan skillnader i kulturellt kapital mellan olika familjer beteckna skilda
familjehistorier på olika avstånd från det krassa ekonomiska tvånget. 408 I
den mån som det ekonomiska kapitalet träder fram som en strukturerande kraft i det empiriska materialet kommer det givetvis att beaktas i
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den kommande analysen, men som grund för klassindelningen används
det alltså inte av ovan angivna skäl.
För det andra innebär det faktum att klassificeringen av de unga männen endast bygger på deras tillgång till kulturellt kapital att den avviker
från Bourdieus modell också genom att bortse från den interna differentieringen av klasser i olika klassfraktioner med varierande kapitalsammansättning. Klassindelningen tar således inte i beaktande huruvida pojkarnas position i det sociala rummet i huvudsak vilar på familjens tillgång till kulturellt eller ekonomiskt kapital. Denna horisontella dimension av klasstrukturen är definitivt inte obetydlig, men icke desto mindre
vill jag mena att den är att betrakta som underordnad dess vertikala dimension – inte minst i relation till den forskningsuppgift som här står i
fokus: att studera hur klass spelar roll för hur unga män uppfattar, orienterar sig och navigerar i relation till digitala medier i vardagen. För att
lösa denna uppgift är det viktigaste inte att göra skillnad på pojkar vars
föräldrar har universitetsexamina i olika ämnen och arbetar i olika sektorer utan snarare att särskilja dem vars föräldrar har en högre utbildning och innehar yrken som i regel kräver en sådan för att bli åtkomliga,
från dem vars föräldrar saknar egen erfarenhet av den akademiska världen och innehar yrken med lägre kvalifikationskrav. I andra sammanhang är det säkerligen av större vikt att fastlägga skillnader agenter och
grupper emellan med avseende på deras sammansättning av olika kapitalformer, men i den här studien beaktas de endast i den mån som de
bidrar till att begripliggöra de empiriska mönster som blir synliga genom
analysen – inte som grund för en inledande klassificering av de unga
männen. Ingenting av detta ska emellertid läsas som ett argument för att
samtliga agenter av en och samma klass skulle tänka, tycka och handla
på samma sätt. Naturligtvis finns skillnader i likheterna (och likheter i
skillnaderna), vilka jag också har för avsikt att uppmärksamma i den
kommande analysen.

KULTURELLT KAPITAL SOM KLASSIFICERINGSGRUND

Kulturellt kapital kan operationaliseras på en mängd olika sätt, något
som också märks inom forskningen om dess betydelse i olika sammanhang. 409 Begreppet är komplext och dess innebörder kan variera beroende på studieobjekt. För det första kan det kulturella kapitalet existera i
såväl förkroppsligat som objektiverat och institutionaliserat tillstånd, och
för det andra är det en resurs som agenter och grupper använder och
kämpar om på en rad olika sociala fält. Det lämpligaste sättet att operationalisera begreppet ifråga bestäms således av undersökningens syfte
och problemställning, vilket ligger väl i linje med Bourdieus egen syn på
detsamma som först och främst ett redskap för empirisk forskning. 410
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Nu ska inte detta förstås som att kulturellt kapital kan definieras och
användas hur som helst, men begreppet inbegriper onekligen, på gott
och ont, ett visst mått av såväl obestämdhet som flexibilitet. 411
För att klargöra hur begreppet används i denna studie kan det återigen vara på sin plats att notera skillnaden mellan å ena sidan indelningen
av de unga männen i olika klasser som är tänkta svara mot särskilda regioner av det sociala rummet och därtill kopplade existensbetingelser, och
å andra sidan den härefter följande analysen av pojkarnas föreställningar,
förhållningssätt och praktiker i relation till skolan, fritiden, framtiden
och framför allt de vardagligt inbäddade digitala medierna.
Indelningen av pojkarna i olika klasser tar fasta på skillnader dem
emellan i fråga om tillgång till institutionaliserat kulturellt kapital i hemmet: utbildningsmeriter, examina och titlar. Närmare bestämt konstrueras klasserna med utgångspunkt i pojkarnas utsagor om föräldrarnas
yrke och utbildningsnivå, som alltså används som indikatorer på institutionaliserat kulturellt kapital. Analysen, däremot, syftar ju till att undersöka hur skillnader i detta avseende inkorporeras av pojkarna och bidrar
till att forma sätten på vilka de uppfattar, orienterar sig och navigerar i
den sociala världen i allmänhet och den digitala mediemiljön i synnerhet.
Det kulturella kapitalet i dess förkroppsligade tillstånd, eller klasshabitus,
spelar följaktligen en central roll i analysen. Och även om skillnader i de
unga männens tillgång till objektiverat kulturellt kapital i form av datorer, mobiltelefoner och andra artefakter knappast utgör analytiskt fokus
för studien, lämnas inte heller dessa helt och hållet utanför densamma.
På samma sätt som det ekonomiska och kulturella kapitalet inte kan förstås som frikopplade från varandra utan snarare samspelar på olika sätt,
förhåller det sig med de olika tillstånd i vilka det kulturella kapitalet existerar. Institutionaliserat kulturellt kapital är exempelvis ingenting annat
än officiellt sanktionerat förkroppsligat kulturellt kapital, medan erkända
kulturobjekt av olika slag, exempelvis vissa skönlitterära eller vetenskapliga arbeten (objektiverat kulturellt kapital), kan ses som produkter av
deras upphovsmäns socialt nedärvda, och på det litterära eller vetenskapliga fältet förvärvade, habitus (dvs. deras förkroppsligade kulturella
kapital). 412 Att på förhand utdefiniera någon aspekt av det kulturella kapitalet vore följaktligen att bortse från begreppets komplexitet och kraftigt kringskära dess analytiska potential.
Dock lämpar sig vissa aspekter av det kulturella kapitalet bättre än
andra som grund för indelningen av pojkarna i olika klasser. Som indikatorer på institutionaliserat kulturellt kapital låter sig uppgifter om föräldrarnas yrke och utbildning rangordnas utan några större problem. Utbildningar är hierarkiskt ordnade i formella utbildningssystem, medan
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olika yrkesbeteckningar inom den officiella statistiken klassificeras i enlighet med bestämda scheman. 413
Nu är det emellertid inte bara praktiska överväganden som gör det
institutionaliserade kulturella kapitalet särskilt lämpat som grund för en
klassindelning av de unga männen. Dess institutionaliserade karaktär,
vilken upprättas och upprätthålls bland annat genom precis samma utbildningssystem, statistikproducerande myndigheter och officiella klasscheman som gör det till synes okomplicerat att dela in och rangordna
den sociala verkligheten i olika utbildningsnivåer och yrkesklasser, antyder nämligen också att det utgör en maktresurs som är både säkrare och
mer generellt gångbar än såväl förkroppsligat som objektiverat kulturellt
kapital. 414 Exempelvis har den självlärde hobbyfotografen med tillgång
till såväl litteratur i ämnet som erforderlig teknisk utrustning ett handikapp gentemot sin utbildade och professionella motsvarighet; inte i
första hand för att den senare tar bättre bilder utan för att dennes kunskaper och färdigheter är officiellt sanktionerade. Åtminstone i dagens
svenska samhälle tenderar värdet av det förkroppsligade kulturella kapitalet att vara tämligen osäkert ifall det inte kan intygas genom formella
utbildningsmeriter, examina, och titlar. 415
Också i ljuset av detta verkar det rimligt att dela in pojkarna i olika
klasser på grundval av skillnader dem emellan beträffande tillgången till
institutionaliserat kulturellt kapital i hemmet. Denna ståndpunkt delas
också av Michèle Lamont och Annette Lareau. I och med att det institutionaliserade kulturella kapitalet certifierar värdet av element av det
förkroppsligade kulturella kapitalet, menar de, kan begreppet användas
inte bara för att referera till kulturellt kapital som maktresurs (”credentials facilitate access to organizational positions”) utan dessutom, mer
centralt i detta sammanhang, som utgångspunkt för klassindelningar:
”because it is certified, widely diffused across classes and quantifiable”,
skriver de, ”it can be used as an indicator of class position”. 416
Jag ska strax beskriva i detalj hur pojkarna har klassificerats, men
innan dess krävs att vi återvänder till den tredje och sista av de principer
som enligt Bourdieu ligger till grund för hur agenter och grupper fördelar sig i det sociala rummet, dvs. förändringar över tid i deras samlade
volym och sammansättning av kapital. Härigenom framhåller han hur
agenter och grupper kan förflytta sig i det sociala rummet: uppåt genom
att utöka sitt samlade kapitalinnehav, nedåt genom att värdet av deras
kapital skrivs ned, eller sidledes genom att växla en kapitalform mot en
annan. Med andra ord är kulturellt kapital inte bara någonting som man
ärver olika mycket av genom sin uppväxt under skilda existensbetingelser; det är också någonting som man kan tillägna sig, investera, ackumulera, konvertera osv. 417
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Härvidlag spelar formell utbildning en central roll. Det mesta tyder
förvisso på att skolan tenderar att gynna elever från kulturellt kapitalstarka hemmiljöer och därmed bidrar till att befästa klasskillnader, 418
men icke desto mindre utgör det formella utbildningssystemet en möjlighet också för barn från kulturellt kapitalsvaga familjer att utöka sitt
kulturella kapital via högre studier och det slags yrken som på så vis blir
tillgängliga. Skillnaderna i de unga männens tillgång till kulturellt kapital i
hemmet medför således olika utsikter att genom utbildning utöka detsamma, men de fungerar på intet sätt helt och fullt determinerande för
hur de orienterar sig, navigerar och presterar på utbildningens fält. Om
detta vittnar exempelvis det faktum att flera av de pojkar som kommer
från mer eller mindre kulturellt kapitalsvaga hemmiljöer har valt studieförberedande gymnasieprogram, vilket i sin tur kan tolkas som en strävan bland dem att utöka sitt kulturella kapital via högre studier och
andra yrkesbanor än föräldrarna.
Bourdieu teoretiserar alltså klass på ett sätt som tar hänsyn till
mänskligt agentskap och lämnar utrymme för social rörlighet. Mot bakgrund av detta förefaller det viktigt att i samband med nedanstående
klassindelning beakta inte bara det kulturella kapital som pojkarna
kommit att ärva genom sin uppväxt under bestämda existensbetingelser
utan även det faktum att kulturellt kapital också är möjligt att tillägna sig,
främst via utbildning. Nu är det visserligen inte bara genom det formella
utbildningssystemet som barn från kulturellt kapitalsvaga hemmiljöer
kan utöka sitt kulturella kapital, men eftersom skolan är en institution
som alla möter och som dessutom certifierar det förkroppsligade kulturella kapitalet och därmed gör det till en institutionaliserad maktresurs,
verkar det rimligt att göra detta genom att inkludera som grund för
klassindelningen pojkarnas utbildnings- och yrkesaspirationer, såsom de
kommer till uttryck i och med deras val av studie- eller yrkesförberedande gymnasieprogram. I detta val gömmer sig nämligen skilda ambitioner vad gäller förvärvet av kulturellt kapital.
Sammanfattningsvis innebär detta att indelningen av de unga männen i olika klasser tar hänsyn till såväl deras positioner som aspirationer i
det sociala rummet. Som indikator på klassposition används tillgången
till institutionaliserat kulturellt kapital i familjen (föräldrarnas yrke och
utbildningsnivå), medan pojkarnas klassaspirationer fastställs med utgångspunkt i deras val av studie- eller yrkesförberedande program på
gymnasiet. Som vi strax ska se tycks pojkarnas tillgång till institutionaliserat kulturellt kapital i familjen forma deras egen strävan att utöka detsamma via högre utbildning och därigenom tillgängliggjorda yrken, men
det finns som sagt undantag från detta mönster som understryker hur
klass är att betrakta som en strukturerande snarare än determinerande
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social kraft och som därmed är viktiga att uppmärksamma – inte bara i
den kommande analysen utan även i nedanstående klassindelning.

EN TREDELAD KLASSINDELNING

Med utgångspunkt i ovanstående anpassning av Bourdieus modell av det
sociala rummet och de principer enligt vilka agenter och grupper fördelar sig i detsamma, har de unga männen delats in i tre olika klasser som
jag har valt att kalla för de kulturellt kapitalstarka, de uppåtsträvande och de
kulturellt kapitalsvaga. Dessa klasser ska förstås som abstraktioner i den
meningen att den sociala verkligheten alltid är mer komplex och svårdefinierad än vad indelningar av det här slaget låter påskina. 419 För att
kunna säga någonting om hur klass spelar roll för de sätt på vilka unga
män relaterar till digitala medier i vardagslivet, är det emellertid nödvändigt att genom abstraktion söka bringa ordning i denna komplexitet.
Annars är risken stor att hamna i vad David Morley benämner ” an endless play of contextual specificity and infinite difference”. 420 Klasserna
syftar till att urskilja och definiera de unga männens olika positioner och
aspirationer i det sociala rummet, dvs. mönster av skillnader och likheter
dem emellan med avseende dels på deras tillgång till institutionaliserat
kulturellt kapital i familjen (klassposition), dels på deras strävan att utöka
densamma genom högre utbildning och därigenom öppnade karriärmöjligheter (klassaspiration).
För att avgöra pojkarnas klassposition används deras utsagor om
föräldrarnas yrke och utbildningsnivå, medan deras redan gjorda val av
studie- eller yrkesförberedande gymnasieprogram här fungerar som indikator på klassaspiration. Det senare kräver knappast någon vidare utläggning, men däremot finns det anledning att precisera hur, mer konkret, nyss nämnda utsagor har förvandlats till indikatorer på klassposition. Som framgått av beskrivningarna av studiedeltagarna rymmer dessa
utsagor emellanåt ett visst mått av osäkerhet. Sammantagna utgör de
likväl det mest lämpliga måttet på pojkarnas tillgång till institutionaliserat
kulturellt kapital i hemmet och därmed också på deras klassposition. I
vissa fall har det krävt en del översättningsarbete, men överlag har utsagorna gjort det möjligt att utan större svårigheter koda och klassificera
föräldrarnas yrken i enlighet med den officiellt inrättade och alltjämt
gällande Socioekonomiska indelning (SEI) som Statistiska centralbyrån
(SCB) gav ut redan 1982, samt 2010 års version av den kontinuerligt
uppdaterade förteckningen och SEI-baserade klassificeringen av nya och
gamla yrkesbenämningar som myndigheten också publicerar. 421
Beträffande föräldrarnas utbildningsnivå, i sin tur, har pojkarna i regel gjort skillnad på grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och
högre utbildning. I enstaka fall har även andra typer av eftergymnasial
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utbildning (yrkeshögskola) kommit på tal. Det är således dessa distinktioner snarare än det exakta antalet år som föräldrarna har gått i skolan,
till exempel, som – ihop med den officiella klassificeringen av föräldrarnas yrke – ligger till grund för positionsbestämningen av pojkarna i det
sociala rummet. Då pojkarna inte känt till föräldrarnas utbildningsnivå
har jag uppskattat vad som är mest sannolikt i ljuset av deras utsagor om
föräldrarnas yrke, exempelvis, varpå jag i samtliga fall har kunnat utesluta högre utbildning. Med detta sagt är det nu dags att möta var och en
av de tre konstruerade klasserna.
De kulturellt kapitalstarka förenas för det första av att båda föräldrarna
innehar yrken som enligt SEI gör dem till högre tjänstemän, tjänstemän
på mellannivå eller företagare. Bland dessa yrken märks t.ex. lärare, forskare, advokat, veterinär, ingenjör, sjuksköterska, avdelningschef och
webbdesigner. För det andra har de det gemensamt att bägge föräldrarna
har en akademisk utbildning och således är att betrakta som högutbildade. Undantaget härvidlag är Dennis, vars mamma, som är webbdesigner och därmed klassificeras som tjänsteman på mellannivå, har gymnasiet som högsta utbildningsnivå.
Tablå 9: De kulturellt kapitalstarka, inkl. föräldrarnas yrke och utbildningsnivå
Föräldrarnas yrke (SEI-kod)
IAN
ROBIN
KARL
NILS
JOHAN
ANDRÉ
OSCAR
DENNIS

Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma

Docent (56)
Lärare (46)
Avdelningschef (46/56)
Kurator e. dyl. (46/56)
Advokat (56)
Utbildningssamordnare (46)
Veterinär (56)
Enhetschef, laboratorium (46/56)
Ingenjör (46/56)
Sjuksköterska (46)
Lärare (46)
Sjuksköterska (46)
Egen företagare (79)
Lärare (46)
Lärare (46)
Webbdesigner (46)

Föräldrarnas utbildningsnivå
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Gymnasieutbildning

För det tredje läser samtliga kulturellt kapitalstarka pojkar studieförberedande program på gymnasiet, närmare bestämt SP. Detta indikerar en
gemensam orientering mot vidare studier och i förlängningen också mot
klasspositioner i samma härad som föräldrarnas. Dessutom kan tilläggas
att pojkarna i aktuell klass uteslutande kommer från Göteborg, vilket
innebär att de också har relativt stora möjligheter att nyttiggöra och ut-
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öka det kulturella kapital som de har ärvt av sina föräldrar. Jämfört med
Lillered och andra landsortskommuner präglas staden av en tämligen
hög utbildningsnivå, ett stort och varierat kultur- och utbildningsutbud,
och en förhållandevis utbredd konsumtion av så kallat legitima kulturformer. De kulturellt kapitalstarka är således att betrakta som en relativt
homogen klass. Dess medlemmar ockuperar närliggande positioner i det
sociala rummet, hyser snarlika klassmässiga aspirationer, och förenas
därtill genom hemstadens närhet till den legitima kulturen.
Då är resterande klasser – de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga
– betydligt mer heterogena, både vad gäller medlemmarnas positioner i
det sociala rummet och deras sociogeografiska hemvist. Bägge klasserna
består av unga män från såväl Göteborg som Lillered med omnejd, men
en i sammanhanget mer väsentlig skillnad gentemot de kulturellt kapitalstarka är att deras föräldrar tenderar att ha en lägre utbildningsnivå och
yrken som enligt SEI snarare gör dem till lägre tjänstemän, facklärda
arbetare eller ej facklärda arbetare. Några av föräldrarna är dessutom
egenföretagare, men de saknar då högre utbildning. En del av pojkarna i
dessa klasser har dock en förälder som är högutbildad och/eller innehar
en yrkesposition i paritet med de kulturellt kapitalstarka pojkarnas föräldrar. 422
Tablå 10: De uppåtsträvande, inkl. föräldrarnas yrke och utbildningsnivå
Föräldrarnas yrke (SEI-kod)
GUSTAV
ANDREAS
RICKARD
TOBIAS
ERIK
JONAS
LARS
EDDIE
OLIVER
CONNY

Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma

Förman (36)
Sjuksköterska (46)
Personlig assistent (12)
Lärare (46)
Avdelningschef (46/56)
Möbellackerare (11)
Sågverksarbetare (11)
Reporter (46)
Säljansvarig (36)
Speditör (36)
Metallsågare/svetsare (11/21)
Dagmamma (12)
Träindustriarbetare (11)
Hemtjänstpersonal (12)
Egen företagare (79)
Barnskötare (22)
Industriarbetare (11/21)
Industriarbetare (11/21)
Lastbilschaufför (12)
–

147

Föräldrarnas
utbildningsnivå
Gymnasieutbildning
Högre utbildning
Gymnasieutbildning
Högre utbildning
Högre utbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskoleutbildning
Grundskoleutbildning
Grundskoleutbildning
–
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Detta innebär att även om ingen av pojkarna bland vare sig de uppåtsträvande eller de kulturellt kapitalsvaga har lika stor tillgång till institutionaliserat kulturellt kapital i hemmet som de kulturellt kapitalstarka, så
befinner de sig onekligen på varierande socialt avstånd från denna klass
– och därmed även från den materiella nödvändigheten, för att tala med
Bourdieu.
Bland de uppåtsträvande återfinns exempelvis Gustav, vars föräldrar i
utbildningsmässigt hänseende befinner sig på samma nivå som Dennis
och som dessutom innehar yrkespositioner som sammantagna inte befinner sig långt under de senares (se Tablå 9 och 10). Samtidigt rymmer
klassen också pojkar som Oliver och Conny, vars föräldrar saknar gymnasieutbildning och innehar utpräglade arbetaryrken. Merparten av de
unga männen i denna klass intar dock positioner mellan dessa båda ytterligheter.
Likaså befinner sig pojkarna som här betecknas som de kulturellt kapitalsvaga på varierande avstånd från de kulturellt kapitalstarka. En del av
dem har en förälder som enligt SEI klassificeras som tjänsteman på mellannivå eller högre, men flertalet är barn till föräldrar med arbetar- eller
lägre tjänstemannayrken, såsom depåchef, annonssäljare, elektriker, fräsare, undersköterska, personlig assistent, sågverksarbetare och taxichaufför. Härvidlag föreligger alltså ingen skillnad mellan de kulturellt kapitalsvaga och de uppåtsträvande. Däremot bör det poängteras att de kulturellt kapitalsvaga pojkarna, till skillnad från de uppåtsträvande, uteslutande är barn till föräldrar utan egen erfarenhet av högre utbildning 423 –
något som också gör skäl för benämningen av klassen.
Den för klassindelningen avgörande skillnaden mellan de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga är dock att de förstnämnda, som
namnet antyder, läser studieförberedande gymnasieprogram (SP och
NV), vilket indikerar en orientering mot högre studier och yrken som
för merparten av dem skulle motsvara en klassresa uppåt, 424 medan de
sistnämnda har valt yrkesförberedande program och således uttrycker en
orientering bort från utbildningens fält och mot yrken som oftast befinner sig i samma skikt som föräldrarnas. Med andra ord delar de uppåtsträvande med de kulturellt kapitalsvaga en uppsättning positioner i det
sociala rummet som förvisso rymmer en stor intern spännvidd men som
har det gemensamt att de är underordnade de kulturellt kapitalstarka
pojkarnas, samtidigt som de med de kulturellt kapitalstarka delar en orientering mot akademiska studier och därigenom tillgängliggjorda yrken.
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Tablå 11: De kulturellt kapitalsvaga, inkl. föräldrarnas yrke och utbildningsnivå
Föräldrarnas yrke (SEI-kod)
JENS
JOHN
DANIEL
FREDRIK
PATRIK
STEFAN
JESPER
SIMON
TONY
EMIL
FRANK
OLLE
BJÖRN
KIM
RAGNAR
NIKOS

Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma
Pappa
Mamma

Regionchef (57)
Depåchef e. dyl. (36)
Egen företagare (79)
Skribent (46)
Ingenjör (46)
Kundmottagare (33)
Konstruktör (46)
Behandlingsassistent, vårdare (12)
IT-tekniker (46)
Läkarsekreterare (36)
Resande säljare (36)
Omsorgsassistent e. dyl. (22)
Elektriker (21)
Annonssäljare (36)
Kioskförsälj./instrumentmakare (12/21)
Sångerska (36)
Egen företagare (79)
Kontorist (33)
Fräsare (21)
Undersköterska (22)
Egen företagare (79)
Personlig assistent (12)
Fräsare (21)
Undersköterska (22)
Skogsmaskinförare (21)
Sågverksarbetare (11)
Lackerare (11)
Möbelmontör/möbelförsäljare (11/12)
Egen företagare (79)
Behandlingsassistent, vårdare (12)
Taxichaufför (12)
Hemmafru (–)

Föräldrarnas
utbildningsnivå
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskoleutbildning
KY-utbildning
–
Grundskoleutbildning
Gymnasieutbildning
KY-utbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Gymnasieutbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskoleutbildning
Gymnasieutbildning
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.
Grundskole-/gymnasieutb.

Innan den bourdieuska begreppsapparaten sätts i arbete krävs dock ytterligare ett par klargöranden kring klassindelningen. Det är egentligen
två sammanlänkade frågor som påkallar dessa. Den ena har att göra med
gränsdragningen mellan de kulturellt kapitalstarka å ena sidan och de
uppåtsträvande och kulturellt kapitalsvaga å den andra, medan den andra
snarare har att göra med frånvaron av sådana gränsdragningar i de båda
sistnämnda klasserna, trots att de alltså kännetecknas av en stor spännvidd med avseende på medlemmarnas tillgång till institutionaliserat kulturellt kapital i familjen. För att besvara dessa vill jag återvända till de
grunder på vilka Bourdieu teoretiserar klass.
Klasser, menar Bourdieu, existerar inte i den sociala verkligheten annat än som en potentialitet som för att förverkligas kräver politiskt arbete – de måste skapas, som han uttrycker saken med tydlig hänvisning
till E.P. Thompsons The Making of the English Working Class. 425 I själva
verket, fortsätter han, existerar endast ett socialt rum i vilket individer
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(agenter) intar olika positioner beroende på deras sammanlagda volym
och komposition av de i detta rum verksamma kapitalformerna, dvs.
kollektivt igenkända och erkända tillgångar av framför allt ekonomisk
och kulturell karaktär (ekonomiskt och kulturellt kapital). Agenter som
intar närliggande positioner i det sociala rummet är således föremål för
snarlika existensbetingelser, varvid de enligt Bourdieu tenderar att
tillägna sig liknande habitus och följaktligen liknande sätt att uppfatta,
orientera sig och agera i rummet ifråga. Därmed har de alla förutsättningar att uppleva social närhet, likhet och samhörighet till varandra och
förvandlas från blott en teoretisk eller potentiell klass till en verklig
klass, men som Bourdieu poängterar sker inte detta av sig självt. 426
Poängen är att de ovan presenterade klasserna, liksom följaktligen
även gränserna mellan dem, inte utgör naturligt existerande entiteter.
Snarare är de analytiska konstruktioner ”based on the principles of differentiation which are actually the most effective in reality, i.e., the most
capable of providing the fullest explanation of the largest number of
differences observed between agents”, som Bourdieu formulerar det
(dvs. ”constructs well-founded in reality”). 427 De är baserade på de principer – pojkarnas tillgång till kulturellt kapital i familjen (föräldrarnas
yrke och utbildning), samt deras utbildnings- och yrkesmässiga aspirationer (val av gymnasieprogram) – varmed vi kan dela in de enskilda pojkarna i klasser
[…] in such a way that agents in the same class are as similar as possible in
the greatest possible number of respects […] and in such a way that the
classes are as distinct as possible from one another – or, in other words, we
secure the possibility of obtaining the largest possible separation between
classes of the greatest possible homogeneity. 428

Klassindelningen av de unga männen i de kulturellt kapitalstarka, de
uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga motsvarar därmed ett försök att ”theoretically assemble agents who, being subject to similar conditions, tend to resemble one another and, as a result, are inclined to
assemble practically, to come together as a practical group, and thus to
reinforce their points of resemblance”. 429
I och med den teoretiskt drivna insamlingen och analysen av empiriska data om pojkarnas vardagsliv och medierelaterade praktiker, dvs.
genom det ömsesidiga samspelet mellan teori och empiri, har det gradvis
kommit att framgå att skillnaderna härvidlag till stora delar låter sig förstås i ljuset av ovan nämnda principer. Likaså att klasserna såsom de
följaktligen har konstruerats – dvs. genom att dels dra gränsen mellan de
kulturellt kapitalstarka och övriga klasser där den nu dras, dels undvika
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ytterligare gränsdragningar bland de uppåtsträvande och de kulturellt
kapitalsvaga – på ett adekvat sätt, och bättre än diverse andra här tänkbara klassindelningar, motsvarar det generella mönster av likheter och
skillnader i förhållningssätt och praktiker som kommer till uttryck i intervjumaterialet. 430
Det faktum att klasserna utgör konstruktioner innebär slutligen att
gränserna dem emellan inte får tas för absoluta. Snarare inbegriper de
oundvikligen, precis som i verkligheten, ett visst mått av obestämdhet
och ungefärlighet. ”In the reality of the social world”, skriver Bourdieu
[…] there are no more clear-cut boundaries, no more absolute breaks, than
there are in the physical world”, vilket innebär att ”the boundaries between
theoretical classes which scientific investigation allows us to construct on
the basis of a plurality of criteria are similar […] to the boundaries of a
cloud or a forest […] [or] a flame whose edges are in constant movement,
oscillating around a line or surface. 431

Detta kommer också att framgå i följande fem kapitel i vilka analyserna
av det empiriska materialet presenteras. Framställningen av dessa är till
stora delar organiserad med utgångspunkt i de konstruerade klasserna,
men genomgående beaktas inte bara skillnader mellan dessa utan även
”likheter i skillnaderna” och ”skillnader i likheterna”.
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SKOLAN, FRAMTIDEN, FRITIDEN
Klassindelningen som avslutade föregående kapitel var ett försök att
synliggöra de objektiva skillnader i livsvillkor som präglar pojkarnas vardagsliv. I det följande undersöks närmare hur dessa skillnader, inkorporerade i pojkarnas habitus, präglar dem själva och de sätt på vilka de orienterar sig och navigerar i den sociala världen. Mer specifikt ligger fokus
på hur de uppfattar och förhåller sig till skolan, framtiden och fritiden.
Redan i det förra kapitlet kunde vi skönja produkterna av pojkarnas
klasshabitus i form av deras val mellan studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram. Nedan spåras i intervjuutsagorna hur
klasshabitus opererar i praktiken och bidrar till uppkomsten av dylika
mönster – inte bara i relation till skolan utan också på andra områden.
Valet av gymnasieutbildning är nära kopplat till föreställningar om framtiden; om vad man vill och tror sig vara kapabel att åstadkomma i sin
karriär. Vidare kan inte pojkarnas syn på skolan och framtiden isoleras
från det sätt på vilket de förhåller sig till sin fritid. Också på dessa områden kan man därför tänka sig pojkarnas habitus ger upphov till sociala
mönster snarlika det som kunde urskiljas i deras utbildningsval. Kapitlet
syftar till att lägga grunden till en djupare förståelse för hur klass spelar
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roll för de unga männens relation till digitala medier i vardagen, vilket
behandlas i nästkommande analyskapitel.

RELATIONER TILL SKOLAN

Precis som internet betraktas inte sällan skolan som en demokratiserande samhällskraft. Åtminstone i stora delar av västvärlden inkluderar
den samtliga barn och ungdomar, oavsett klass, genus och etnicitet,
varigenom den antas bidra till att utjämna socialt nedärvda skillnader i
livschanser. Bourdieu ägnade en stor del av sin vetenskapliga gärning åt
att kritisera och vederlägga just detta. Åtskilliga forskare har dessutom
följt i hans fotspår och fortsatt ge skäl till att nyansera bilden av skolan
som en demokratiserande kraft. Även om den allmänna skolgången utgör ett nödvändigt villkor för en jämlik fördelning av livschanser och
social rörlighet (och dessutom har medverkat till detta historiskt), så kan
den knappast förstås som ett tillräckligt sådant i ljuset av klassbakgrundens fortsatta betydelse för vilken bana individer tar när det kommer till
utbildning och yrkesliv. 432 Alla elever har inte samma utsikter att lyckas i
skolan, och därmed inte heller att inta vilka yrkespositioner som helst.
Sådana påståenden förutsätter en radikalt individualiserad och historielös världsbild i vilken varje elev och varje lärare möter varandra som
oskrivna blad utan vare sig förflutet eller sammanhang. Detta är givetvis
en omöjlighet. ”The past is not dead, it is not even past”, för att citera
den amerikanske författaren William Faulkner.
För att nå framgång på utbildningens fält tillskriver Bourdieu det
kulturella kapitalet en avgörande betydelse: det utgör både målet och
medlet i agenternas strider på fältet. Exakt vilka kulturella tillgångar som
anses legitima, erkänns, och därmed kan fungera som kapital på fältet
ifråga har varierat över tid och kommer så fortsätta att göra som ett resultat av just dessa strider. Men nu som då tillerkänns olika kulturella
tillgångar olika värde på utbildningens fält. Om detta vittnar i själva verket allt från läroplaner, prov och betyg till förekomsten av ordningsregler, beteendenormer och disciplinära åtgärder.
Precis som de andra kapitalformerna i Bourdieus samhällsteori är det
kulturella kapitalet historiskt i sin existens: det tillägnas, ackumuleras och
konverteras över tid och överförs från generation till generation inom
familjen. 433 I mötet med skolan har alltså varje ny elevkull med sig från
hemmet olika mycket av de kulturella tillgångar som tillerkänns värde
och utgör en fördel på utbildningens fält. Tvärtemot skolpolitiska mål
och lärarkårens gemensamma vilja riskerar följaktligen skolsystemet att
reproducera och cementera de skillnader i tillgång till kulturellt kapital
som eleverna har ärvt via familjen. Detta har inte bara att göra med att
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lärarna är formellt bundna att följa kursplaner, kontrollera kunskaper
och betygsätta prestationer. Inte heller har det bara att göra med att de
till följd av sin position i det sociala rummet är disponerade att erkänna
den rådande ordningen i skolan som legitim och därmed även att bortse
från dess bidrag till reproduktionen av social över- och underordning.
Med andra ord: det är inte bara ett resultat av överensstämmelsen mellan lärarkårens habitus och utbildningens fält; en samklang som gör lärarna benägna att ta för givet fältets grundläggande premisser (det Bourdieu kallar ”doxa”) – dvs. att det kulturella kapitalet är värdefullt, eftersträvansvärt och värt att försvara. 434
Bourdieu konceptualiserar snarare orsaken som inbäddad i relationen
mellan det historiskt framvuxna utbildningsfältet och dess företrädare å
ena sidan, och å andra sidan de barn och ungdomar som genom sin
uppväxt kommit att inkorporera i sin habitus familjens relativa tillgång
eller brist på den på detta fält verksamma kapitalformen. Genom sin
klasshabitus tenderar barn till kulturellt kapitalstarka föräldrar att känna
närhet snarare än distans till den dominerande skolkulturen, medan barn
till kulturellt kapitalsvaga föräldrar istället tenderar att uppleva en diskrepans mellan den kultur som de bär med sig hemifrån och den som de
förväntas behärska inom ramen för skolan. Detta innebär att den ojämlika fördelningen av kulturellt kapital reproduceras inte bara till följd av
exkluderande mekanismer i skolan, utan på sätt och vis även genom den
klasshabitus som eleverna har utrustats med i och med sin uppväxt under skilda existensbetingelser, och som tenderar att orientera dem antingen mot fortsatta studier och jämförelsevis prestigefyllda, inkomstbringande karriärer, eller bort från utbildningens fält och mot olika typer
av arbetaryrken. I det följande ska närmare belysas hur denna process
kommer till uttryck.

DE KULTURELLT KAPITALSTARKA: NÄRHET OCH
ACCEPTANS

Från sina föräldrar har pojkarna i denna klass kommit att inkorporera
kulturella resurser som är gångbara på utbildningens fält och således
innebär en fördel i kampen om institutionaliserat kulturellt kapital (eller
utbildningskapital). Det finns med andra ord en grundläggande överensstämmelse mellan den habitus som de tillägnat sig genom sin uppväxt
under särskilda existensbetingelser och det sociala fält som utbildningssystemet bildar. Denna överensstämmelse innebär en relation till skola
och utbildning som tenderar att upplevas av pojkarna som i grund och
botten friktionsfri, naturlig och oproblematisk; de känner att de är i sitt
rätta element eftersom den dominerande skolkulturen påminner om den
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kultur de bär med sig från hemmet och har lagrat i sin habitus. Ian (+)
uttrycker denna överensstämmelse som en grundläggande känsla av sig
själv som en särskild sorts person:
Ian: Alltså, det är ju jätteviktigt med skolan, antingen att man får bra betyg
eller att man får bra på högskoleprovet så att man kan göra någonting
efteråt. För jag menar, alltså, det är inget fel på såna här yrkesutbildningar, jag känner folk som går där och så, men det är… jag tror ändå
kanske att många… det varierar nog från person till person, men jag
tror att jag är en person som mår bra av, hehe, att ha någon slags akademisk utbildning i längden […] Alltså, jag tror inte att jag är en person
som bara tar något jobb och jobbar mig uppåt, utan jag tror att det är
mer att… att jag ska skaffa mig någon sorts utbildning och bli något…
sånt… akademiskt.
Martin: Kan du utveckla det lite grann?
Ian: Nä, jag vet inte riktigt… det känns bara som att jag… jag trivs väl
ganska bra med att plugga och lära mig saker så […] Ehm, jag tror den
livsstilen passar mig mycket […] Men jag tror också att såhär akademiska… då har man väl ganska fritt… fritt arbete, även om man får deadlines så. Men jag tror ändå att… att det är lite friare att jobba med det
än att bara jobba åtta till fyra varje dag och… och göra det och göra det,
liksom.

Ian ser sig själv som en person som till skillnad från dem som läser
”såna här yrkesutbildningar” eller ”bara tar något jobb och jobbar sig
uppåt”, ”mår bra av att ha någon slags akademisk utbildning” och ”trivs
ganska bra med att plugga och lära sig saker”. Det är en livsstil som passar honom väl, säger han. Även om överensstämmelsen mellan pojkarnas habitus och utbildningens fält sällan uttrycks med samma tydlighet
som här, så utgör Ian på intet sätt heller något isolerat fall. Nils (+), exempelvis, beskriver sig själv i termer av ”ganska allmänbildad” och ”väldigt vetgirig”. Han säger att han ”vill förstå varför saker och ting är som
dom är” och talar om sitt lärande som en form av ”tillfredsställelse”.
Denna överensstämmelse mellan de kulturellt kapitalstarka pojkarnas
mentala strukturer och utbildningsfältets struktur, medför inte med
nödvändighet att pojkarna ifråga tycker att skolan jämt och ständigt är
alltigenom rolig eller att de aldrig skulle vara trötta på att gå dit. Däremot innebär den att de på ett grundläggande plan tenderar att acceptera
den rådande ordningen i skolan och erkänna dess auktoritet som legitim.
Själva förutsättningen för känslan av kulturell närhet till skolan är ytterst
att dessa unga män, liksom skolan och dess företrädare, uppfattar det
kulturella kapitalet som värdefullt och tillerkänner det värde, samt att de
har inkorporerat detta synsätt i sin habitus – något som i sin tur gör dem
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benägna att på utbildningens fält acceptera och strida om kulturellt kapital i enlighet med dess gällande spelregler: det vill säga, det för närvarande dominerande och officiellt sanktionerade sätt på vilket skolan
klassificerar och värderar kunskaper, färdigheter, preferenser och manér.
Eftersom de kulturellt kapitalstarka således är benägna att betrakta
formell utbildning som någonting viktigt och värdefullt, tenderar de
även att ta sin egen skolgång på allvar och investera tid och energi i densamma för att på utbildningsfältet kunna göra såväl kortsiktiga som
långsiktiga symboliska vinster i form av betyg och examina. De vill bli
auktoriserade av den auktoritet som de själva auktoriserar och betraktar
därför som ett rättmätigt utbyte att till viss del avstå från önskningar och
intressen här och nu som inte gagnar skolgången, mot att i framtiden
erhålla kvalifikationer som ger tillträde till en bredare uppsättning av
utbildningar och karriärer. Denna partiella förträngning av nuet till förmån för framtiden kommer till uttryck i följande utdrag, där Nils delger
skälen till sitt val av TG:
Nils: Ja, alltså, jag tyckte det, att på vår skola [Nils högstadieskola] så hade vi
kanske… två lärare som ansågs bra. Och jag tyckte att jag är… jag är
ändå engagerad och jag vill göra bra ifrån mig, och jag vill liksom kunna
få en bra utbildning och ett bra jobb […] Vad ska man säga? Jag vill inte
förlora någonting i framtiden på att jag kanske känner mig lite lat nu,
utan jag vill liksom gå in för det och göra så att jag har så många dörrar
som möjligt öppna. Och då så tyckte jag att… dom sa väldigt mycket
om den här skolan att det skulle vara bra lärare, och att det skulle vara…
studiemotiverat.

Då de kulturellt kapitalstarka pojkarna tillskriver sin formella utbildning
stor vikt, blir som synes också valet av skola och utbildning betydelsefullt. De senaste decennierna har antalet möjliga val på utbildningsfältet
ökat kraftigt som en följd av friskolereformen och idag finns en uppsjö
skolor och utbildningar med olika profiler och inriktningar. Denna differentiering av skol- och utbildningsutbudet har dessutom ackompanjerats av en segregeringsprocess, eller återsegregeringsprocess, genom vilken elever från familjer med olika stor kapitaltillgång tenderar att söka
sig till olika skolor, vilket i sin tur har gjort det än viktigare för kulturellt
kapitalstarka ungdomar som Nils att göra rätt val – dvs. att välja sådana
skolor och utbildningar som utökar möjligheterna för dem att reproducera sin mer eller mindre privilegierade position. 435 I utdraget implicerar
Nils vikten av en studiemotiverad skolmiljö i detta avseende, något som
man får förmoda motsvarar lika mycket frånvaron av omotiverade, lågpresterande elever som närvaron av elever vars ambitioner och prestat-
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ioner ligger i linje med ens egna. På motsvarande sätt anger Dennis (+)
som ett tungt vägande skäl för sitt val av NG de höga intagningspoängen, från vilka han drog slutsatsen att ”det är en väl ordnad skola, så
att säga”.
Karaktäristiskt för de kulturellt kapitalstarka och den vikt de tillskriver sin formella utbildning är de många gånger grundliga efterforskningar och noggranna överväganden som ligger bakom deras val av gymnasieskola: även om de sitter med bra kort på handen gäller det att spela
dem rätt för att i längden kunna ta hem spelet om de sociala positioner
på vilka de aspirerar. I en del fall har äldre syskon kunnat bidra med personliga erfarenheter och rekommendationer, medan valet i andra fall
tycks ha föregåtts av en mer komplex process i vilken flera parametrar
spelat in:
Martin: Hur kommer det sig att du valde just Teoretiska gymnasiet?
Karl: Nä, det var en liten skola, och det gillar jag. Jag gillar att det är lite såhär personligt så. Men ändå så ligger det i Stranden, där det finns väldigt
många gymnasieskolor. Och då… ja, blir det delvis det lilla, att man blir
sedd och hörd och allting sånt, men samtidigt så är man ju runt… ja,
flera tusentals elever förmodligen, i samma ålder. Så det blir en go
känsla på det sättet […] Och Stranden är ju nice också, för det är ju
fräscht och nytt och… bra studiemiljö. Sen fick ju lärarna dom bästa…
ja, dom bästa betygen i hela Göteborg. Och skolan fick också det. Det
bidrog ju även. Och det är såna småsaker, du vet, som jag gillar lokalerna och… ja, såna saker.

Att döma av Karls (+) redogörelse för sitt val av gymnasieskola var
detta allt annat än planlöst. Snarare tycks det ha varit omsorgsfullt genomtänkt: allt från skolans storlek, omgivning och studiemiljö till offentliggjorda mätningar av hur nöjda dess elever är med utbildningen
har tagits i beaktande.
Mot ljuset av detta tycks det rimligt att se flera av de kulturellt kapitalstarkas val av gymnasieskola som ett led i en mer övergripande (men
inte nödvändigtvis överlagd) strategi, som ytterst bidrar till att säkerställa
reproduktionen av det privilegium de kommit att ärva från sina högutbildade föräldrar. Särskilt i unga år, när barnen ska börja skolan, kan
föräldrarnas förtrogenhet med utbildningens fält ha stor betydelse, eftersom de då faktiskt gör utbildningsvalen åt sina barn. Ian (+) berättar
att han började skolan ett år tidigare än brukligt, på en internationellt
inriktad grundskola som tillät detta. Detta sedan hans föräldrar hade en
idé om att ”man skulle vara så nära utlandet som möjligt” och tyckte att
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det var bra att ”man kunde börja skolan ett år tidigare, istället för någon
tramsig förskola”.
De kulturellt kapitalstarka pojkarnas utbildningsval och relation till
skolan indikerar dessutom ett förhållningssätt till den traditionella uppdelningen mellan teori och praktik (eller intellektuellt och kroppsligt
arbete), varmed de särskiljer sig inte minst från de kulturellt kapitalsvaga.
Johan (+) berättar att han initialt valde ett tekniskt gymnasium med nära
koppling till stadens bilindustri, men tämligen snart bytte till NG eftersom detta ”var mindre praktiskt”. Det intressanta här är inte i första
hand det faktum att Johans val av gymnasieskola tycks ha varit en aning
ogenomtänkt, varigenom han avviker från den generella tendensen i
denna klass, utan snarare hur skolans praktiska orientering verkar ha gett
upphov till en känsla av att ha valt fel och hur han korrigerar detta genom att söka sig till en studieförberedande, mer teoretiskt orienterad
skola och utbildning.
Således fungerar detta som ytterligare en illustration av hur de kulturellt kapitalstarka pojkarna tenderar att förkroppsliga en inställning till
teoretisk och praktisk kunskap som ligger i linje med den dominerande
skolkulturens värdering av dessa kunskapsformer. 436 Detta utgör en förutsättning för känslan av att befinna sig i sitt rätta element i skolan – en
känsla som, tillsammans med acceptansen av skolans ordning och synen
på formell utbildning som någonting värdefullt, karaktäriserar de kulturellt kapitalstarka i relation till de övriga klasserna.

DE UPPÅTSTRÄVANDE: TRO OCH TVIVEL

I likhet med de kulturellt kapitalstarka förenas de uppåtsträvande av ett
erkännande av skolan som auktoritet och synen på formell utbildning
och förvärvet av formella kvalifikationer som någonting viktigt och värdefullt. Detta manifesteras inte minst genom det faktum att de valt studieförberedande gymnasieprogram och den orientering mot förlängd
skolgång och högre studier som ligger inbäddad i detta val. Klassen
ifråga har emellertid vuxit upp i en region av det sociala rummet vars
existensbetingelser tenderar att generera en relation till utbildningens fält
som för pojkarna verkar te sig mindre naturlig och delvis mer problematisk. Det finns med andra ord en diskrepans mellan de uppåtsträvande
pojkarnas klasshabitus och utbildningsfältets struktur. I denna habitus
finns nämligen lagrad familjens relativa brist på kulturellt kapital, och det
är denna brist som ger upphov till ett förhållande till skolan präglat av
såväl tilltro och erkännande som tvivel, osäkerhet och partiell dissonans.
Att döma av intervjuutsagorna tycks de uppåtsträvande pojkarnas
erkännande av skolan och den dominerande skolkulturen vara kopplat
till de existensbetingelser som präglar deras hemmiljö och familjeförhål-
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landen, på det sättet att de ser skolsystemet och förvärvandet av formella utbildningsmeriter som den säkraste vägen bort från det slags arbeten som föräldrarna gör och har gjort under deras uppväxt och vars
villkor de därför på olika sätt lärt känna. Och för Lilleredspojkarnas del
bort även från de mer generella livsvillkor och livsstilar som präglar
kommunen, med dess dystra framtidsutsikter, begränsade arbetsmarknad och knappa tillgång till utbildning, kultur och nöjen.
Valet av studieförberedande gymnasieprogram kan ses som det
första av flera steg som de uppåtsträvande har för avsikt att ta i riktning
mot högre studier, vidare kvalifikationer och en annan klass av yrken än
föräldrarnas. För Lilleredspojkarnas del motsvarar detta en både social
och geografisk förflyttning. Att valet av gymnasieprogram många gånger
upplevs som en fråga om att säkerställa möjligheterna till socialt avancemang, snarare än om programmets inriktning, framgår av följande
utdrag, där Andreas (↑) berättar om hur han resonerade inför detta val:
Martin: Redan när du valde till gymnasiet, tänkte du att […] du ville plugga
vidare då eller?
Andreas: Nä, då var jag rätt så osäker på vad jag ville göra, utan det har
kommit mer… senare, efter jag börjat… Samhäll tog jag i och med att
det är så brett, så man kan ju läsa vidare efteråt sen. Så det var därför jag
tog det då, i och med att jag var osäker på vad jag ville göra. Men det har
kommit nu på senare år, att… psykolog eller lärare vore väldigt intressant.
[…]
Martin: Du var aldrig inne på yrkesförberedande inriktning eller så…?
Andreas: Nä […] Utan… ja, större valfrihet så, eller vad man ska säga. Tar
man el så är man så fast i just det, om man säger. Det är samma med
fordon så.

För Andreas föll valet på SP, inte i första hand för att han var särdeles
intresserad av dess innehåll eller hade någon viss karriär i åtanke, utan
snarare för att det – till skillnad från yrkesförberedande program (”tar
man el så är man fast i just det”) – möjliggör valfrihet, högre utbildning
och social mobilitet.
Denna strävan mot socialt avancemang, som tillsammans med den
relativa bristen på kulturellt kapital definierar de uppåtsträvande, kan å
ena sidan – som i Andreas (↑) fall – växa fram gradvis under utbildningens gång. Detta motsvarar då ett slags långsam förändring och anpassning av habitus till utbildningsfältets rådande spelregler. Å andra sidan
kan den dessutom både uppstå och förstärkas i och med pojkarnas egna
erfarenheter av det slags arbeten som föräldrarna utför, eller genom föräldrarnas förmedlade erfarenheter och värderingar av sina arbeten i re-
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lation till skola och utbildning. Detta framgår av nedanstående utdrag
från gruppintervjun med SP-eleverna på LG:
Rickard: Klart det är nödvändigt att lägga tid. Du måste ju lägga tid, för att
få jobb. Annars kommer du ju ingenstans. I nuläget. Förr i tiden kunde
du ju bara ha gymnasiet, då räckte ju det. Nu är det mer krävande. Nu
måste du nästan ha högskola och allt, för att kunna få ett bra jobb.
Martin: Hur är ett bra jobb? Eller vad är ett bra jobb för dig?
Rickard: Nämen, det… så man går plus hemma. Det är väl ett bra jobb.
Martin: Mm. Men spelar det någon roll, liksom, vilka arbetsuppgifter man
gör, eller är det bara pengarna som spelar in?
Rickard: Nä, det är väl båda, arbetsuppgifter med. Men i slutänden så blir
det ju… pengarna. För det är… Om du har ett roligt jobb och går minus hemma… då måste du… då blir det ju minus i livet. Eller… då blir
det ju lån och det kan ju ta med ångest och allt. Kan du ju krascha ihop
på den vägen. Och du måste ju ha utbildning för att kunna få ett bra
jobb.
Martin: Mm. Vad säger du, Lars?
Lars: Jamen, det är ju här framtiden… man grundar eller man… fyller på
för framtiden, alltså. Man försöker ju… man måste ju ta det på allvar,
för annars […] man har ingen grund att stå på annars. Annars blir det ju
mycket svårare att få jobb och… ja, man kanske måste ta… ta hand…
efteråt, alltså, gå såhär Komvux och såna grejer. Och det vill man ju inte
alltid, lägga tid på det. Så jag tycker det… det är rätt viktigt med skolan.
Samtidigt att det inte alltid är kul, men det är viktigt med en bra utbildning. För att kunna göra det man själv vill. Vissa kanske vill jobba i industri och då… vissa jobb kanske det inte krävs någon vidare utbildning
och då… väljer ju dom att inte lägga så mycket energi på det, men…
Martin: Du vill inte så stå på golvet i någon fabrik och…?
Lars: Nä. Jag gjorde det förra sommaren och det var inte någon höjdare,
hehe.
Martin: Var du på din pappas jobb då eller?
Lars: Nä, jag var på en annan industri. Jag ska vara där i sommar igen […]
Mest för att det är… man kan ju inte få tag i mycket annat. Man får ta
det man kommer över.

I ljuset av Rickards (↑) familjeförhållanden kan man tänka sig att hans
tillgång till ekonomiskt kapital är begränsad eller rentav bristfällig. Det är
åtminstone en situation som han kan relatera till och önskar undvika
genom att skaffa ett bra jobb, vilket för honom främst motsvarar en
sysselsättning som kan trygga försörjningen. Lars (↑), däremot, torde ha
de något bättre ställt ekonomiskt (se bakgrundsbeskrivningen), men han
vet av egen erfarenhet att industriarbete ”inte är någon höjdare” och vill
därför slå in på en annan bana än sin pappa. Dessa exempel visar att den
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anpassning som enligt Bourdieu tenderar att uppstå mellan agenters objektiva positioner (habitat) å ena sidan, och deras mentala och kroppsliga
dispositioner (habitus) å den andra, inte på något sätt kan förstås som en
vare sig automatisk, okomplicerad eller fulländad process. 437 Element av
arbetarklassens tillvaro låter sig inte utan vidare accepteras, och som vi
har sett är det inte alla arbetarklassungdomar som utvecklar en ”smak
för det nödvändiga” och ”gör en dygd av nödvändigheten”. En del söker snarare undkomma densamma och några av dem kommer naturligtvis att lyckas, även om det ofta sker till priset av en grundläggande
känsla av hemlöshet, dvs. en känsla av kulturellt avstånd inte bara till sin
familj och uppväxtmiljö mer generellt, utan även till den kultur som
dominerar det fält på vilket man avancerat och kommit att etablera sig.
Det är detta som har kallats för ”the hidden injuries of class”. 438
Den klassresa som Rickard, Lars och de andra pojkarna i denna klass
mer eller mindre uttryckligen aspirerar på kan således ha delvis olika
bakomliggande drivkrafter, men gemensamt för dem tycks vara uppfattningen att denna aspiration troligast kan realiseras genom skolan. Detta
gör dem benägna att erkänna legitimiteten i dess rådande ordning och
anpassa sig till densamma genom att ta sin skolgång på allvar – trots att
denna ordning tenderar att missgynna sådana som dem: elever som genom sin uppväxt kommit att ärva och förkroppsliga föräldrarnas relativa
brist på sådana kulturella tillgångar som utgör kapital och ger fördelar på
utbildningens fält. Erfarenheten av denna brist är lagrad i de uppåtsträvande pojkarnas klasshabitus och kommer till uttryck på delvis olika sätt
inom ramen för skolan, exempelvis i form av ett visst mått av osäkerhet
eller en i det närmaste extrem ambition vad gäller de egna studierna i
syfte att kompensera för den bristande tillgången på kulturellt kapital.
Gustav (↑) har till exempel valt att läsa inte bara den ena utan båda
inriktningarna av NV på LG, och han uppger sig ha högsta betyg i samtliga ämnen utom musik. Han säger att han vill ”hänga med” och ”vara
så bra som jag bara kan, helst bäst”, samt att han alltid ”tagit skolan väldigt seriöst” och ”jobbat så hårt jag kan”. Även om det finns inslag av
en snarlik inställning till de egna studierna bland de kulturellt kapitalstarka, så tar den sig inte lika extrema uttryck och den uttrycks inte heller med samma emfas. Gustavs ambition kan således tolkas som ett slags
kompensationsstrategi.
Det relativa underskottet av kulturellt kapital är en erfarenhet som de
uppåtsträvande delar med sina föräldrar, som av intervjuerna att döma
ibland använder sig själva och sina egna erfarenheter som levande exempel i syfte att kommunicera vikten av formell utbildning till sina barn.
Också denna process kan ta sig närmast extrema uttryck. Eddie (↑) –
vars mamma kommer från Syrien, jobbar som barnskötare och aldrig
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riktigt fått möjlighet att utbilda sig – ger här uttryck för den partiella
dissonans som finns mellan hans klasshabitus och den dominerande
skolkulturen, men även för föräldrarnas betydelse när det gäller att instifta i sina barn en syn på skolan som vägen till socialt uppåtstigande
och ett bättre liv:
Martin: Vad tycker du om skolan då, sådär rent generellt? Vad tycker du om
att gå i skolan?
Eddie: Ja, det är bra, men kan vara jobbigt ibland, när det är mycket prov
och sånt. Då får man vara hemma mycket och plugga. Och det är lite
svårt ibland. Men man klarar sig igenom det. Man får bara kämpa.
Martin: Men det är viktigt ändå, tycker du?
Eddie: Ja, det är viktigt. Min mamma tycker det, hon har alltid berättat för
mig att skolan ska komma i första hand och… det är det jag ska fokusera på, ingenting annat. Det kommer att hjälpa mig i framtiden. Just nu,
alla… man ska inte… har man prov ska man fokusera på det istället för
att vara ute, bara för att… man har kompisar, men till slut man växer
ifrån. Man ska inte ta en tjej eller… framför skolan och så, man har alltid dom [ohörbart]… Och skolan, ja, det är för hela mitt liv, framtiden
och… Det andra är bara för tillfället. Det kommer att ändras. Det
kommer inte skolan att göra. Om jag tar studenten, så kommer jag fortfarande att ha mitt diplom. Så kan jag söka jobb och så. Ett bra liv […]
Ja, så… hon vill att vi ska bli någonting […] Och inte bara bli luffare eller någonting.

Eddie tycker alltså att det är ”bra” och ”viktigt” att gå i skolan, även om
det ibland är ”jobbigt” och ”svårt”. Det går förvisso att utläsa också ur
de kulturellt kapitalstarka pojkarnas utsagor att de understundom kan
uppleva skolgången som jobbig, även om de inte uttrycker det lika direkt
som Eddie och heller inte beskriver element av densamma som någonting svårt. Men det som allra tydligast manifesterar den bristande överensstämmelsen mellan Eddies habitus och utbildningsfältet är sättet på
vilket han pratar om sin skolgång i termer av en kamp, som någonting
att ”klara sig igenom”. Att det är värt att kämpa och försaka tillfälliga
nöjen för att i längden kunna ”bli någonting” och få ”ett bra liv” har
han emellertid fått lära sig av sin mamma, som till följd av sin begränsade tillgång på kulturellt kapital inte kan överföra till sina barn de vapen
som utgör en fördel i denna kamp och därför inte har annat att göra än
att förespråka vikten av nit och redlighet i skolarbetet på ett sätt som ter
sig nästan extremt. Eddie indikerar t.ex. att hon ser både kompisar och
flickvänner som i första hand distraktioner. Med andra ord tycks Eddies
mamma hellre se sina barn investera tid och energi i förvärvet av (institutionaliserat) kulturellt kapital än i det mer diffusa sociala kapitalet,
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vilket inte med samma lätthet låter sig institutionaliseras och således utgör en mer riskabel strategi för socialt avancemang.
Utsagorna rymmer flera exempel på hur de uppåtsträvande genom
sin uppväxt fått inpräntat i sig att skolan är någonting viktigt som man
bör ta på allvar och anpassa sig till. Mönstret är emellertid inte entydigt
och därtill är det tydligt att den intrafamiljära förmedlingen av denna
inställning till skola och utbildning endast i begränsad utsträckning har
ackompanjerats av ett konkret stöd från föräldrarna, något som inte är
särskilt förvånande i ljuset av deras relativt begränsade utbildningskapital:
Conny: Eh, jaa… dom har väl… inte brytt sig så mycket, tror jag inte. Dom
pratar inte om skolan så, dom bara: ”Har du gjort läxan?” Och jag bara:
”Ja”. Det är ju bara så. För dom har ju själva inte gått… skolan så seriöst då. Men jag försöker göra mitt bästa.
Tobias: Ja, alltså, dom bryr ju sig så. Dom vill ju att jag ska… ja, dom vet ju
att jag vill komma någonstans efteråt och… Så dom försöker ju att
pusha på mig om jag tycker det är jobbigt eller så. Dom frågar ju ofta
hur… om jag har läxor eller prov eller så, så jag inte bara skiter i det. Ja,
typ förr, när jag var yngre då, så hjälpte dom mig mycket… förhörde
mig på… ja, inför läxor och prov då. Men det är ju mindre nu, för nu tar
jag mer eget ansvar och fixar det själv.
Lars: Ja, jag har väl mest att… mamma är väl mest noggrann med skolan,
för mig i alla fall. Kontrollerar så jag har gjort det jag gjort och sen…
alltså, frågar hur det går och såna där grejer. Min pappa är mer… pratar
vardagliga grejer. Han är inte så intresserad i skolan, hehe, så… Det var
så, mamma förhörde mig alltid på läxor och såna grejer. Pappa bara skojade iväg allting när han skulle göra någonting, hehe, så det blev aldrig…
Det blev alltid mamma som fick förhöra mig till slut, i alla fall. Så det är
väl hon som lägger ner mest tid… på att fråga hur det går och alla såna
grejer…
Rickard: Ja, det är väl i stort sett som dom säger. Dom bryr sig ju. Dom
struntar ju inte i det, för det är ju viktigt. Och… ja, det är väl det. I stort
sett.

Utdragen visar att Conny (↑), som av allt att döma har vuxit upp i en av
de mer kapitalsvaga hemmiljöerna, inte har fått något vidare stöd hemifrån i sina studier, medan Tobias (↑), Lars (↑) och Rickard (↑) – om än
inte nödvändigtvis från båda föräldrarna – tycks ha ärvt en syn på utbildning som någonting viktigt och dessutom fått viss hjälp med läxförhör och dylikt. Connys utsaga, liksom Lars redogörelse för sin pappas
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ointresse för att hjälpa honom med läxorna, påminner oss dock om hur
de uppåtsträvande pojkarnas bakgrund tenderar att vara till deras disfavör på utbildningsfältet, och därmed även om den uppförsbacke de har
att bestiga för att kunna realisera sina aspirationer.
Den erfarenhet av bristande kulturellt kapital som inträdet på utbildningens fält innebär för de uppåtsträvande kommer nu inte bara till uttryck som försök att kompensera denna brist genom att arbeta desto
hårdare. Pojkarnas deklarationer om vikten av utbildning ackompanjeras
ofta av olika slags reservationer. Vi har sett hur Eddie (↑) beskriver skolan i termer av ”bra” och ”viktig” men ”jobbig” och ”svår”, samt hur
Lars (↑) slår fast att ”det är rätt viktigt med skolan” men ”samtidigt är det
inte alltid kul”. Tobias (↑), i sin tur, säger att ”det är ju nödvändigt att
göra uppgifter och arbeten” trots att ”det är jobbigt” och ”inte alltid roligt”, medan Andreas (↑) uttrycker det som att ”det är viktigt så” men
”det är klart, det kan ju vara jobbigt ibland”. Även dessa förbehåll gällande vikten av utbildning kan tolkas som ett uttryck för pojkarnas dissonanta relation till skolkulturen. I denna relation ligger inbäddad en
potential till misstro, ifrågasättande och motstånd visavi skolan – en
potential som kan förbli slumrande, men också realiseras under vissa
betingelser. Jag ska inte spekulera i vilka dessa skulle kunna vara: det
viktiga är att de uppåtsträvande pojkarnas tro på idén om formell utbildning som den säkraste vägen till socialt uppåtstigande är bräcklig och
lätt kan slå över i tvivel och ifrågasättande.
I intervjuerna kan detta skönjas endast som tendenser, som när Rickard (↑) tangerar det för honom märkliga i att man numera måste ägna
flera år åt högre studier för att kunna få ett ”bra jobb” (ett jobb som gör
att ”man går plus hemma”): ”Förr i tiden kunde du ju bara ha gymnasiet, då räckte ju det. Nu är det mer krävande. Nu måste du nästan ha
högskola och allt, för att kunna få ett bra jobb”. Om man som Rickard
främst ser ett ”bra jobb” som ett jobb som kan trygga den materiella
försörjningen, måste det nästan uppstå ett avstånd – ett utrymme för
misstro och ifrågasättande – till vissa element av den rådande skolkulturen, särskilt de mer bildningsorienterade sådana. Således är det inte
förvånande att Rickard, trots att han läser SP (med inriktning mot ekonomi), tycker att ”Religion och Samhälle är väl inte något man vill ha”
(däremot: ”pengar är ju roligt så, ekonomi”).
Jonas (↑), i sin tur, började på NV på LG, men tvingades byta program sedan han inte klarat kurserna i matematik. Nu läser han SP, trots
att det egentligen inte är den utbildning han vill gå. ”Om inte mina
kompisar skulle vara här, skulle jag ju inte gå hit egentligen. Då skulle jag
ju hellre gå någon annan utbildning”, säger han. Men, menar han, ”det
är väl bara att bita ihop och gå igenom det”. Jonas är påtagligt kritisk till
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hur en del lärare på skolan bedriver sin undervisning och verkar på
många sätt vara på väg att förlora tron på skolan som en väg bort från
sina nuvarande existensbetingelser (se bakgrundsbeskrivningen), mot en
annan klass och ett ökat välstånd. Han säger sig vara trött på skolan i
allmänhet och vissa ämnen i synnerhet – han kallar t.ex. religion för
”den mest värdelösa kursen som finns” – något som också tar sig konkreta uttryck: ”Jag jobbar väl inte på så värst mycket här i skolan, för det
är ju […] alltså, vissa ämnen är bara tråkiga, så då liksom engagerar jag ju
mig inte i dom, för jag är inte intresserad av dom så”. Här verkar alltså
den potential till misstro, ifrågasättande och motstånd som finns inbäddad i diskrepansen mellan klassens habitus och utbildningens fält ha
frigjorts. Måhända bildade det påtvingade programbytet och de dåliga
lärarerfarenheterna, tillsammans med att ”det är skit hemma och så”, de
nödvändiga betingelserna för utlösandet av denna negativa kraft.

DE KULTURELLT KAPITALSVAGA: MOTSTÅND OCH
KOMPROMISS

Om det bland de uppåtsträvande fanns ansatser till misstro och motstånd gentemot skolan och den dominerande skolkulturen, så har dessa
kommit att utvecklas betydligt längre bland de kulturellt kapitalsvaga.
Klassen utmärks av en påtaglig skepsis särskilt mot vissa aspekter av
skolans rådande ordning, men samtidigt finns det interna variationer när
det gäller hur och med vilken intensitet denna kommer till uttryck. I
vissa fall har vi att göra med ett kompakt motstånd, medan relationen i
andra fall snarare har kommit att anta formen av ett slags kompromiss
eller förlikning. Oavsett vilket har vi dock att göra med en relation till
skolan som är mindre ambivalent än den som utmärker de uppåtsträvande: de kulturellt kapitalsvaga önskar sluta skolan för att träda in i arbetslivet så snart som möjligt och aspirerar i regel på yrken som innebär
att de förblir i samma klass som de vuxit upp.
Det faller utanför ramarna för denna studie att försöka förklara hur
det kommer sig att de kulturellt kapitalsvaga har inkorporerat ett förhållningssätt till skolan och framtiden som avviker från de uppåtsträvande, trots att pojkarna i dessa båda klasser kommer från samma region i det sociala rummet och därmed har utrustats med en habitus varigenom de tenderar att uppleva en diskrepans till utbildningens fält. En
påminnelse kan emellertid vara på sin plats. Klass kommer inte till uttryck på samma sätt överallt och hela tiden; snarare tar det sig delvis
olika former under olika kontextuella villkor. Så har vi t.ex. sett att de
uppåtsträvande hanterar den kulturellt dissonanta relationen till skolan
på delvis olika sätt. Några försöker kompensera bristen på förkroppsli-
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gat kulturellt kapital genom disciplin och hårt arbete och blir så kallade
mönsterelever, medan andra uppvisar tendenser till tvivel, ifrågasättande
och motstånd. Dessa till synes olika svar kan bäggedera förstås som manifestationer av klasshabitus, men vilket av dem som utlöses är avhängigt kontextuella förhållanden: erfarenheter av specifika skolor, lärare och
familjeförhållanden, vänkretsen, bostadsorten, mediebruket osv. 439
När allt kommer omkring är det naturligtvis en empirisk fråga hur
sådana kontextuella villkor samspelar och genererar skilda manifestationer av klasshabitus. Det här aktuella intervjumaterialet gör det endast
möjligt att i viss mån spåra betydelsen av sådana mer specifika förhållanden i sammanhanget. När det gäller synen på skola och utbildning
avviker de kulturellt kapitalsvaga från de uppåtsträvande främst genom
ett många gånger explicit förkastande och motstånd visavi skolan, men
som utdraget nedan visar är denna inställning ofta villkorad på ett sätt
som tyder på att denna skillnad mellan klasserna skulle kunna vara ett
resultat av just sådana specifika förhållanden och erfarenheter.
Martin: Vad tycker du om att gå i skolan?
John: Skolorna som jag har gått på innan den här… lärarna, dom var så
dumma att jag bara sket i att gå dit till slut. Så hamnade jag här [YG]
istället och då trodde jag att det skulle vara dåligt, men det är riktigt bra
[…] Så hamnade jag i Svens grupp också… han är jävligt bra lärare […]
Ja, dom är schyssta och Sven är schysst och sådär. Jag lär mig ju mer här
än vad jag någonsin har gjort i skolan.
Martin: Var gick du innan? Innan du kom hit?
John: Centrala skolan. En friskola… Jag menar, dom ska ju vara bra va,
men… jag menar, jag har såna här minnesproblem. När jag typ läser så
försvinner det bara […] Jag har kort minne, så… Och det sket dom i,
så… jag fick inte så mycket hjälp där. Så det var svårt att orka plugga då
liksom.

Johns (-) begränsade tillgång till kulturellt kapital gör att han har alla
förutsättningar att känna kulturellt avstånd till skolans kulturella universum. Samtidigt ger utdraget vid handen att det tycks ha varit tämligen
specifika omständigheter (”lärarna var dumma”, ”jag fick inte så mycket
hjälp där”) som gjorde att den bristande överensstämmelsen mellan hans
habitus och utbildningsfältet kom till uttryck i form av ett utträde ur
skolan (”jag bara sket i att gå dit till slut”). Under andra kontextuella
villkor kan man tänka sig att Johns i grund och botten konfliktfyllda
relation till skolan hade tagit sig mindre drastiska uttryck än ett totalt
utträde från grundskolan. På YG får han nu visserligen det stöd han
behöver och han upplever att han lär sig mer än någonsin, men icke
desto mindre handlar det om en utbildning som syftar till att ge honom
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grundläggande behörighet till de nationella gymnasieprogram från vilka
han nu alltså blivit utestängd. De särskilda utbildningsarrangemangen på
YG innebär på sätt och vis en avvikelse från den dominerande skolkulturen och en anpassning till den särskilda elevkategorin på skolan.
Denna partiella avvikelse och anpassning kan tolkas som en nödvändig
revidering av utbildningskontraktet som bidrar till att motverka det förkastande och motstånd som ligger latent i elevernas generella relation till
skolan, och som därmed gör det möjligt för John att uppleva sin utbildning som ”riktigt bra” och sin lärare Sven som en ”jävligt bra lärare”.
Flera av de kulturellt kapitalsvaga uttryckte sig i positiva ordalag om
sin skola och/eller utbildning, samtidigt som de gav uttryck för avsmak
inför skolan i allmänhet och i synnerhet de inslag av tvång och myndighetsutövning som ingår i dess rådande ordning. Daniel (-) och Simon (-),
som också går på YG, berättar om vad de tycker om att gå i skolan:
Daniel: Tråkigt. Fast denna skolan är ju bra, för då får man ju välja fritt…
Annars får man liksom… dom tvingar en att göra det där, det där och
det där.
Martin: Här får ni jobba lite […] när ni kommer så får ni välja om ni vill
jobba med antingen matte, svenska eller engelska va?
Daniel: Ja, och så har vi ett schema så att vi ser hur vi ska jobba. Hur mycket vi måste jobba för att klara G-gränsen eller… det.
Martin: Ja. Och det gillar du eller?
Daniel: Ja, för man fick inte information om det förut, och betygen är ju
stressande, proven. Fast här får man ju välja när man själv ska ha sitt
prov […] Så det är ju bättre.
Simon: Det är bra, ganska lugnt… inte mycket bråk och tjafs. Det händer
väl kanske någon gång i månaden, men annars är det ganska lugnt.
Martin: På just den här skolan?
Simon: Ja. Bra och sådär.
Martin: Vad tycker du om det i allmänhet då, det här med skolan?
Simon: Det är väl inget jag gillar, skolan precis… Nä, jag tycker det är
ganska okej och jag är glad att jag kom in här istället för på något annat…

Både Daniel och Simon ogillar skolan i allmänhet, men de är samtidigt
tämligen välvilligt inställda till YG och dess särskilda utbildningsarrangemang i form av reducerade inslag av tvång och myndighetsutövning. Daniel uppskattar t.ex. att ”man får välja fritt”, till skillnad från på
andra skolor där ”dom tvingar en att göra det där, det där och det där”
och bl.a. bestämmer när man ska göra sina prov. Simon säger sig till och
med vara glad att han kom in på YG istället för någon annan skola, trots
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att utbildningen ifråga kan ses som en officiellt inrättad räddningsplanka
för ungdomar som riskerar arbetslöshet om de inte skaffar sig gymnasiekompetens, och därmed även som (ytterligare) en (formell) bekräftelse
på den bristande överensstämmelsen mellan dem själva och utbildningssystemet.
Den förhållandevis positiva skolerfarenheten som YG tycks innebära
för John (-), Simon (-) och Daniel (-) förefaller emellertid bräcklig och
det krävs inte mycket för att den ska förbytas i misstro och uppgivenhet
– inte minst vid tanke på framtiden. Upplevelsen är ett resultat av specifika kontextuella villkor och förändrar inte den i grunden konfliktfyllda
relation till utbildningens fält som karaktäriserar de kulturellt kapitalsvaga. När jag på nytt intervjuade John dryga halvåret senare sade han
apropå skolan att det hade ”blivit så jääävla tråkigt” och han var dessutom påfallande pessimistisk när det gällde chanserna för honom att
kunna lämna YG för en nationell gymnasieutbildning till nästa termin:
John: Ja… jag kommer att ha 70 poäng när jag går ur här… förhoppningsvis, om jag går ur då […] Förhoppningsvis så släpper någon in mig över
huvud taget. Det är ju inte så många som tar in 70 poäng sådär… av där
jag vill gå då […] så… Ja, då får jag väl gå kvar här något år och börja
med praktik eller någonting. Pallar jag inte det får jag väl hoppa av
och… och gå någon annanstans.
[…]
Martin: Men jag tänker, vad är det för linje du vill in på då, på gymnasiet?
John: VVS […] Eller Fastighets-… eh, ja… Fastighets- någonting […] Jävla
segt att jag ska gå tre år till bara […] jag får gå med femtonåringarna.
Martin: Hur känns det?
John: Det är tragiskt, hehe…

Här framgår det tydligt att de specifika utbildningsarrangemang som
karaktäriserar YG inte tycks kunna förändra den grundläggande känsla
av att inte höra hemma på utbildningens fält som förenar de kulturellt
kapitalsvaga. Betyg och meritvärden utgör officiella bekräftelser av
denna känsla och förvandlar den till ett ovedersägligt faktum, inte bara
för pojkarna själva utan även såtillvida att de innebär en verklig inskränkning av rörelsefriheten på utbildningens fält. ”Förhoppningsvis
släpper någon in mig över huvud taget”, säger John (-), varigenom han
på en och samma gång ger uttryck för denna objektiva inskränkning och
den subjektiva och djupt känslomässiga upplevelsen av att inte höra
hemma i skolans värld. Det är som om han i denna värld ser på sig själv
som vore han smuts: ett främmande element som måste förbli främmande för att den symboliska ordningen i skolan ska kunna upprätthållas. 440 I så måtto att John har inkorporerat denna bild av sig själv kan vi
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med hjälp av Bourdieu också tolka detta som ett uttryck för effekterna
av skolsystemets symboliska våldsutövning.
I konstitutionen av denna känsla hos pojkarna tycks YG spela en
tvetydig roll: å ena sidan gör dess särskilda utbildningsarrangemang möjligt för dem att för stunden glömma densamma, trivas i skolan och uppleva glädjen i att lära sig, men å andra sidan riskerar de i förlängningen
att befästa pojkarnas syn på sig själva som orenande element i skolans
kulturella universum. Detta blir tydligt i utdraget ovan när John (-),
apropå det faktum att han kommer att vara flera år äldre än sina klasskamrater om han kommer in på gymnasiet, säger att ”det är tragiskt”.
Med andra ord karaktäriseras de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas
relation till skola och utbildning av en kulturell dissonans och en misstro
som ständigt riskerar att slå över i förkastande, öppet motstånd eller
fullständigt utträde. YG söker på olika sätt motverka dessa negativa
krafter, men detta förändrar vare sig pojkarnas i grunden konfliktfyllda
relation eller det faktum att skolan fortfarande ingår som en del av ett
formellt utbildningssystem i vilket den i praktiken har till uppgift att reglera tillträdet till den nationella gymnasieskolan. Med andra ord inbegriper även YG:s verksamhet klara inslag av tvång och myndighetsutövning, vilket betyder att det fortfarande finns en påfallande risk att skolans elever ska uppfatta dess officiellt sanktionerade auktoritet som illegitim. 441
Första gången jag intervjuade Patrik (-) hade han just börjat på YG
för andra gången. Den första gången var han bara där en dag eftersom
han ”var lite skoltrött och så”, vilket för övrigt också var skälet till att
han fick börja där från första början: ”jag var skoltrött och hade skippat
skolan och sånt typ”. För honom ter sig det osynliga utbildningskontraktet eller utbytet i skolan som orättmätigt, dvs. skolans utdelning av
formella kvalifikationer mot elevernas anpassning och lydnad. 442 Han
har helt enkelt svårt att acceptera att han måste stiga upp tidigt för att gå
till skolan ”när man kan vara med polare istället” och ”typ sova”:
Martin: Men vad tycker du om skolan sådär i allmänhet, liksom? Alltså, det
här med att gå i skolan, hur känner du inför det?
Patrik: Jag tycker att det är tråkigt. Man måste göra det, men… roligt är det
ju absolut inte. Vad tycker du? Du pluggar väl?
Martin: Ja, haha… eh, jag tyckte väl… jag kan känna igen mig i det du säger,
att…
Patrik: Du hade väl hellre liksom… varit med kompisar istället för att
plugga? Men [irriterat] du måste ju plugga, annars får du inget jobb […]
Man kan inte komma ifrån detta.
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I ljuset av att Patrik (-) vill jobba som svetsare och det faktum att han i
skolan förväntas tillägna sig kunskaper och färdigheter som inte sällan
tenderar att vara teoretiska snarare än praktiska, orienterade mot intellektuellt arbete snarare än kroppsarbete, 443 och som under alla förhållanden uppfattas av honom som ovidkommande för svetsaryrket, så är
det inte särskilt förvånande att han upplever skolgången som en form av
illegitimt tvång istället för i termer av ett rättmätigt utbyte. Han säger:
”Man behöver liksom bara kunna svetsa för att kunna få jobb som
[svetsare], man behöver liksom inte gå någon speciell utbildning, tror jag
inte. För det är så pass lätt alltså.” För Patrik framstår det alltså som
obegripligt att han måste gå i skolan för att skaffa sig formella kvalifikationer när det jobb han siktar mot är om inte okvalificerat, så åtminstone
av den karaktären att det enligt honom borde vara det. Denna inställning till utbytet som illegitimt utgör ett särskiljande drag hos de kulturellt kapitalsvaga.
Pojkarna på YG går inte där som ett resultat av ett fritt skol- och
utbildningsval. Snarare befinner de sig där eftersom de inte har något
val: oavsett yrkesaspirationer utgör en ofullbordad grundskoleutbildning
och avsaknaden av gymnasiemeriter en klar nackdel på arbetsmarknaden
och ökar risken för arbetslöshet och fattigdom. Merparten av de kulturellt kapitalsvaga pojkarna har dock haft möjlighet att välja mellan betydligt fler gymnasieutbildningar. Denna grupp är utrustad med en snarlik
klasshabitus och kännetecknas därför också av en kulturellt dissonant
relation till utbildningsfältet, men de ger inte alltid uttryck för ett lika
genomgripande förkastande av skolan. Detta har sannolikt att göra med
att de faktiskt har kunnat välja utbildningar vars inriktning i högre grad
korresponderar med deras egen orientering mot arbetslivet snarare än
vidare studier, praktiska färdigheter snarare än teoretiska kunskaper, och
manuellt snarare än intellektuellt arbete. FP, IP och EC rymmer förvisso
teoretiska inslag kopplade till såväl gymnasieskolans kärnämnen som
programmets karaktärsämnen, men också betydande inslag av praktik
både i skolan och på olika arbetsplatser.
Programmens påfallande orientering mot lönearbete snarare än vidare studier och det faktum att de ofta innebär en snabb väg ut i arbetslivet, tycks ha varit tungt vägande skäl för pojkarna när de skulle välja
gymnasieutbildning. Följande utdrag är från en intervju med en grupp
elever (-) på IP på LG:
Martin: Hur kommer det sig att ni valde industri?
Kim: Ja, det var väl det enda som jag tyckte jag var sugen på. Ja, det var väl
bara det […] Jag tyckte det verkade kul bara.
Martin: Vad var det som verkade kul då?
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Kim: Nämen, att svetsa och svarva och allting.
Martin: Hur resonerade ni andra?
Björn: Det är väl ungefär samma, kan jag tänka mig…
Jesper: Samma, typ…
[…]
Emil: Ja, nä, jag tog det väl mest för att lära mig något nytt egentligen, för
jag hade ju inte hållit på med maskiner innan. Så tänkte jag… jag behövde något nytt. Och sen får man ju jobb direkt efter trean med, oftast. Så jag tyckte det var ganska bra.
Kim: Ja, det var en tanke också, att man får jobb direkt efter så…
Björn: Mm…
Kim: Jag är så trött på skolan så… jag vill ha jobb, när man går ut…
Martin: Ja. Vad säger du, Frank?
Frank: Nä, det var väl för att det var lätt att få jobb och sånt efter.
Martin: Ja? Ni är alla sugna på att komma ut i arbetslivet, så snart som möjligt egentligen?
Olle & Björn: Ja…
Emil: Sen är det inte så höga intagningspoäng heller…

Om valet av skola och gymnasieprogram för de kulturellt kapitalstarka
handlade om att säkerställa en god studiemiljö som ett led i en mer
övergripande reproduktionsstrategi, medan det för de uppåtsträvande
främst handlade om att inte ”fastna” (dvs. om att trygga möjligheterna
till socialt uppåtstigande), så tycks de kulturellt kapitalsvaga ha valt program naturligtvis i relation till de val som var dem tillgängliga mot bakgrund av deras grundskolebetyg (”sen är det inte så höga intagningspoäng heller”), men många gånger också med utgångspunkt i deras avsmak
för den dominerande skolkulturen och smak för den djupt maskulina
arbetarklasskultur som de förknippar med verkstadsgolvet.
De unga männen i utdraget tycks t.ex. ha valt IP eftersom det redan
under utbildningstiden ger möjligheter dels till ”att svetsa och svarva
och allting”, dels till ett visst avstånd från den dominerande kulturen i
skolan. Men framför tycks de ha valt programmet eftersom det möjliggör för dem att efteråt helt undslippa denna kultur till förmån för en
kultur i vilken de (anar att de) känner sig mer hemma; en kultur som
bygger på andra värden än skolan och där kroppsarbete, händighet och
praktisk duglighet tenderar att värderas högre än intellektuellt arbete och
teoretisk kunskap. 444 Kim (-), som ”tyckte det verkade kul bara” att
”svetsa och svarva och allting”, säger att han valde IP för att han är ”så
trött på skolan” och ”vill ha jobb” direkt när han går ut gymnasiet.
Exemplen är många som pekar på hur skolans tendens att på samma
gång uppvärdera teoretisk kunskaper och nedvärdera praktiska färdigheter – dvs. dess omvandling av de förra till kulturellt kapital, men inte
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de senare – utgör ett element i dess dominerande kultur som på ett avgörande sätt tycks bidra till de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas känsla av
distans eller främlingskap i relation till utbildningens fält. De färdigheter
som dessa pojkar har inkorporerat genom sin uppväxt tillerkänns begränsat värde på detta fält och kan således inte heller användas som ett
vapen i striderna på detsamma. Ragnar (-) berättar om varför han valde
EC på gymnasiet:
Ragnar: Eh, det var faktiskt när vi… jag tror det var när vi byggde någon
verkstad hemma. Vi har ju en… bilverkstad […] Det var väl när vi […]
höll på att sätta upp lysrör och sånt där, då… väcktes ett litet intresse
för det. Så det stod mellan… antingen att gå el eller fordon. Och så blev
det ellinjen.
Martin: Men du tänkte gå en yrkesförberedande gymnasieutbildning så då?
Ragnar: Ja. Det var… jag hade inga planer på att gå någon mer teoretisk
linje så, för jag är… jobbar gärna praktiskt.
Martin: Ja? Och det…? Så, här på elprogrammet, är det det som är dom roligaste ämnena också, dom praktiska ämnena, eller…? Hur ser du på
dom teoretiska bitarna?
Ragnar: Ja, det är det. Dom teoretiska, det är… visst, man vet ju att man
måste ha det, men det är ju inte… det är inte speciellt kul att sitta och
läsa och skriva och… det är det ju inte.

Här framträder tydligt den klasstypiska smaken för kroppsarbetet (”jag
jobbar gärna praktiskt”) och dess avsmak för intellektuellt arbete (”det
är inte speciellt kul att sitta och läsa och skriva, det är det ju inte”). Bäggedera har sin gemensamma rot i den klasshabitus som pojkarna utrustats med genom sin uppväxt under bestämda existensbetingelser, och
varmed de orienterar sig och navigerar exempelvis på utbildningsfältet.
Det tycks bland de kulturellt kapitalsvaga finnas en grundläggande
känsla av att det teoretiska i vid bemärkelse inte är någonting för dem.
”Jag är inte en sån som läser så mycket, utan jag är mer praktisk och så”,
säger Nikos (-), medan Stefan (-) uttrycker det som att han inte är ”någon sån teorinisse”. Det är som om de upplever sig gjorda för kroppsarbete snarare än intellektuellt arbete, och trots att det manuella arbetet
kan vara både tungt och tråkigt tycks de ha utvecklat en smak för detsamma. De har lärt sig att tycka om det slags arbete som framstår som
deras lott i livet och som de just därför sannolikt kommer att ägna sig åt
i framtiden (”smaken för det nödvändiga”). John (-) berättar här om när
han gjorde ett arbete för sin pappas kompis som äger mark i ett industriområde:
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John: Men jag menar, det är skoj att jobba utomhus och […] hur jävla tråkigt det än var att såga i den där jävla parkeringen, så var det ändå rätt
gött om man säger. Jag pallar inte att sitta vid en dator hur länge som
helst… bara skriva, skriva, skriva. Jag kan inte det.
Martin: Du gillar att vara utomhus och jobba med kroppen eller?
John: Ja… det är klart.

Ingenting i materialet tyder på att föräldrarna till de kulturellt kapitalsvaga skulle uppfatta skola och utbildning som någonting oviktigt. John
(-) säger att hans föräldrar tycker att skolan är ”jätteviktig” och berättar
om hur hans mamma ”klagar” på honom ”hela jävla tiden”. Givetvis
kan det i dessa familjer ändå finnas en skepsis mot skolan och mot intellektuellt arbete som emellanåt kommer upp till ytan eller kanske rentav
avsiktligen överförs till barnen. Poängen är dock att pojkarnas misstro
mot den dominerande skolkulturen inte är beroende av den eventuella
förekomsten av en explicit överföring av negativa skolattityder i familjen. Den har snarare sina rötter i den klasshabitus som opererar under
ytan, bortom både språk och medvetande, som ett slags praktiskt sinne
för det sociala rummets strukturer med vilket pojkarna orienterar sig
och navigerar i detta rum.
De kulturellt kapitalsvaga pojkar som har kunnat välja gymnasieprogram tenderar att uppskatta vissa aspekter av sin utbildning och förkasta
andra. De praktiska inslagen på FP, EC och IP tycks göra dem mer benägna att uppfatta utbildningsutbytet som legitimt; de kan se meningen
med densamma och accepterar därmed skolans inslag av tvång och
myndighetsutövning – vissa mer motvilligt än andra:
Martin: Vad tycker ni om skolan sådär generellt? Det verkar ju som att ni…
en del av er i alla fall, verkar lite skoltrötta eller sådär, liksom. Eller…?
Kim: Ja, jag har varit skoltrött sen sjuan […] Det var väl då man la av och
betygen rasade […] Jag skolkade rätt så mycket. Jag tyckte det var så
jävla tråkigt.
Martin: Ja? [lång paus] Vad säger ni andra då? Är det bara skit skolan eller,
hehe?
Olle: Nä, det är väl lärorikt…
Björn: Nä, jag… har väl aldrig varit sådär skolintresserad direkt. Jag gillar att
jobba med händerna. Jag är mer praktisk.
[spridda skratt]
Emil: Det var väl också en sån grej, att det var ju inte så många ämnen man
behövde läsa om man gick industri heller. Som, liksom, sjuan, åttan,
nian, då läste man ju… vad var det? Kemi och fysik, allting. Men nu i
[…] industri, så läser vi bara matte, svenska och engelska. Sen så data
med då.
Frank: Och idrott.
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Emil: Och sen så… ja, idrott med.
Olle: Och religion kanske.
Emil: Och religion. Och så är det ju individuellt val med, man får välja…
[…]
Martin: Just det. Men det är dom…? Det är matte, svenska, engelska, idrott,
data och… religion är man inne på också?
Olle: Och samhäll och naturkunskap. Det har vi i trean. Vi har ju religion
och samhäll och naturkunskap också.
Frank: Det är ju så jävla värdelöst för oss. Vad har vi för nytta utav det sen,
i industrin? Religion och samhällskunskap och naturkunskap?
Martin: Mm. Så det är karaktärsämnena som känns mest relevanta då eller?
Björn, Kim & Frank: Mm…
Emil: Ja, svenska, engelska, matte med, tror jag… är bra också…

Återigen kan vi alltså se hur det förkastande och motstånd som finns
inbäddat i de underordnade pojkarnas grundläggande relation till skolan
sällan kommer till fullständigt uttryck utan snarare förefaller vara villkorat på olika sätt. Acceptansen för det utbyte som skolan erbjuder tycks
för de kulturellt kapitalsvaga på IP, EC och FP vara avhängig programmens karaktärsämnen och praktiska, yrkesorienterade inslag. Så länge
dessa komponenter inryms i deras utbildning tycks de kunna stå ut med
ämnen som religion, samhällskunskap och naturkunskap – ämnen som i
deras ögon ter sig irrelevanta eller rentav värdelösa (”vad har vi för nytta
av det sen, i industrin?”).
Faktum är att dessa komponenter rentav möjliggör en upplevelse av
skolan som på det stora hela är att betrakta som positiv. Fredrik (-) säger
apropå att gå i skolan att ”det är väl kul” och ”det är inget som jag tycker illa om”. Han säger att han har ”ganska lätt för skolan” – åtminstone
för kurser i programmets karaktärsämne, ”för det tycker jag ju är roligt,
då lär man sig väl bättre, tror jag”. Stefan (-), i sin tur, som valde EC för
att det skulle göra det ”lätt att få jobb”, menar på motsvarande sätt att
det innan, när de teoretiska inslagen dominerade, ”bara varit skit” – nu,
däremot, ”när man fått vara ute lite på praktik och så, så är det jävligt
kul”. ”Man kan få grejer att fungera. Det är roligt.”
Tony (-) ger uttryck för ett snarlikt förhållningssätt. Han läser FP och
drömmer om att bli lastbilschaufför – en dröm som han tar på stort allvar, vilket exempelvis framgår av sättet på vilket han talar i negativa ordalag om de som ”inte ens är intresserade av yrket” och som ”bara sökt
in för körkortet vi får”. Han säger apropå sin syn på skolan:
Martin: Vad tycker du om skolan, sådär i allmänhet, då?
Tony: Jag tycker den är bra. Bra lärare och allting. Bra lokaler och allting
[…] Man lär sig väldigt mycket.
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Martin: Så du tycker det är roligt i skolan och så?
Tony: Ja.
[…]
Martin: Vad är roligast då?
Tony: Det är karaktärskursen […] För den fattar man allting, det är rätt så
enkelt, men sen… det är… grundämnena är det tråkigaste av allt.
Martin: Ja? Matte och svenska och engelska…
Tony: Ja.

Återigen blir det tydligt att de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas eventuellt
positiva upplevelser av skolan, såväl som deras eventuella erkännande av
utbildningskontraktet (det s.k. ”utbytet”), tycks hänga på förekomsten
av utbildningar som på ett eller annat sätt avviker från den rådande
skolkulturen; som representerar en orientering mot yrkeslivet snarare än
vidare studier, praktiska färdigheter snarare än teoretisk kunskap osv.
Det vill säga, utbildningar som svarar bättre mot pojkarnas socialt
nedärvda och förvärvade preferenser och yrkesaspirationer. De positiva
skolerfarenheter som dessa utbildningar kan ge upphov till hos pojkarna
leder således inte till någon egentlig förändring av den i grunden kulturellt dissonanta relation som föreligger mellan deras klasshabitus och
den symboliska ordningen på utbildningens fält. Tvärtom tycks de här
utbildningarnas partiella avvikelse från denna ordning – en avvikelse
som på samma gång utgör en partiell anpassning till pojkarnas klasshabitus – innebära att denna grundläggande relation av kulturell dissonans
reproduceras och cementeras.
Såväl YG:s utbildningar som IP, FP och EP kan således tolkas som
en i praktiken konserverande kraft, såtillvida att de till följd av sitt uppdrag att förbereda sina elever för yrkeslivet i allmänhet och arbetaryrken
i synnerhet, tenderar att bekräfta snarare än att utmana de scheman för
att uppfatta, värdera och handla som eleverna bär med sig från sina (oftast) kapitalsvaga hemmiljöer, och som har lett dem till dessa utbildningar
från första början. Känslan av frihet från den dominerande skolkulturen
som dessa utbildningar kan tänkas erbjuda sina elever är således bedräglig. Den riskerar att leda dem till arbeten som trots att de framstår som
eftersträvansvärda, kanske rentav som en evig räddning från skolans
inslag av tvång och symboliskt våld, många gånger kännetecknas av just
bristande frihet, tvång och ett annat slags förtryck. 445

FÖRESTÄLLNINGAR OM FRAMTIDEN

Habitus opererar genom pojkarna som ett slags ”praktiskt sinne” som
”talar om” för dem vilken framtid som är för dem och vilken som inte
är det, vad som är möjligt och eftersträvansvärt för dem att åstadkomma
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och vad som inte är det osv.446 Vi har sett hur denna känsla kommer till
uttryck som skilda förhållningssätt till skolan och hur den tycks ha format pojkarnas utbildningsval. Vi har också sett hur det mönster av likheter och skillnader som härvidlag ger sig tillkänna bland pojkarna tycks
relaterat till variationer i deras tillgång på kulturellt kapital i familjen.
Klass spelar roll, följaktligen, men inte som en reifierad, yttre kraft som
pojkarna inte har annat än att lyda, utan snarare som en förkroppsligad
erfarenhet av sociala avståndsförhållanden genom vilken de navigerar i
den sociala världen. Således ska inte underskattas den socialt strukturerande kraft som ligger latent i denna socialt strukturerade erfarenhet. I
det följande identifieras spår av hur klasshabitus opererar i praktiken när
det gäller alstringen av särskilda aspirationer, planer och förhållningssätt
visavi den egna framtiden, mer specifikt med avseende på högre utbildning och yrkeskarriär.

EFTER GYMNASIET

Även om valet av ett yrkesförberedande gymnasieprogram formellt inte
innebär att möjligheterna att läsa vidare på högskola eller universitet
definitivt försvinner, så ligger ändå ofta inbäddat i detta val en tydlig
orientering mot yrkeslivet snarare än en förlängd skolgång. Och på motsvarande sätt implicerar valet av studieförberedande program planer på
vidare studier, utan att för den sakens skull utesluta möjligheten att träda
in i arbetslivet omedelbart efter studenten. Således är det väntat att de
kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande har för avsikt att påbörja
högre studier efter gymnasiet, medan de kulturellt kapitalsvaga tenderar
att betrakta högre utbildning som ett både osäkert och fjärran val – fjärran i såväl kulturell som temporal bemärkelse, såtillvida att de upplever
akademiska studier antingen som mer eller mindre uteslutet eller som
någonting som i så fall skulle kunna bli aktuellt först långt fram i tiden.
För denna klass hägrar istället lönearbetet som en möjlighet att undkomma skolan.
För de kulturellt kapitalstarka tenderar fortsatta studier på högskola
eller universitet vara i det närmaste självklart, även om flera av dem
känner en viss osäkerhet inför det mer specifika utbildningsvalet. Att
som Dennis (+) redan ha bestämt sig för att ”plugga till psykolog” är på
intet sätt typiskt för klassen. Flera av pojkarna tycks fortfarande överväga ett par olika alternativ. Ian (+) funderar på att börja läsa antingen
journalistik eller språk efter gymnasiet. Först vill han dock ”resa något år
eller så, gärna i Latinamerika”. När jag intervjuade Ian en andra gång,
strax innan studenten, berättade han att han hade sökt fristående kurser i
litteraturvetenskap, konstvetenskap och spanska, men att han nog skulle
avstå från dessa ifall han hittar ett jobb som skulle kunna finansiera en
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längre utlandsresa (”kan vara bra att jobba ett år och slippa plugga lite
ett tag”). Journalistutbildningen ingick fortfarande i planerna, ”men”,
säger han, ”det är lite senare i såna fall, för det känns väldigt stort att
börja med ett sånt program […] [d]et känns som man vill vänja sig vid
att gå på högskolan innan man söker till ett program”. Ian kan alltså
tänka sig att lönearbeta en period efter gymnasiet, men inte för att avbryta sin utbildningskarriär utan snarare som ett slags långsiktig investering i densamma i så måtto att ett jobb skulle ge ett välbehövligt andrum
i studierna och dessutom möjliggöra resor genom vilka han kan förvärva
så kallat kosmopolitiskt kapital – en kapitalform som har alla förutsättningar att utgöra en tillgång i den vidare utbildnings- och yrkeskarriär
han föreställer sig. 447
Robin (+), däremot, säger att ”jag ska väl försöka ta högskolan så
fort jag kan”, men i likhet med Ian (+) tycks han inte helt ha bestämt sig
för vilken utbildning han ska välja – åtminstone inte i det lite kortare
perspektivet: han pratar om att ”gå någon musikkurs kanske”, men även
om ”journalistik då, för det är ju också mycket därför jag började på
[den här] skolan”. Likaså överväger André (+) två olika utbildningsalternativ efter gymnasiet:
André: Jag tänker… vi läser ju ekonomi nu, och jag är rätt intresserad av det
faktiskt, så jag tänker att… jag antingen vill läsa till civilekonom eller någon form av affärsjurist. Det beror lite på, för vi ska läsa lite juridik nu i
trean… så jag vet inte om… jag ska känna på det lite, se om det är roligt
eller inte, för det… det känns som att det är rätt mycket man måste
plugga in, om man ska bli jurist liksom […] alltså, mycket lagar och…
det känns… det kan bli rätt tufft. Men något i den stilen, antingen civilekonom… det lutar väl mer åt civilekonom så… som jag vill utbilda
mig till.

Det må råda en viss osäkerhet på sina håll kring vad man ska läsa och när
man ska påbörja sina högskolestudier, men det tycks för dessa pojkar
vara ställt utom allt tvivel att de ska skaffa sig en högre utbildning. Detta
har de gemensamt också med de kulturellt kapitalstarka pojkar vars
framtida utbildningsval vid tidpunkten för intervjuerna framstod som än
mer osäkra. Johan (+) säger att ”jag vill ha någon högre utbildning, liksom… specialisera mig på något i framtiden så, men… just nu har jag
faktiskt ingen aning”. Nils (+), i sin tur, uttrycker sig på ett snarlikt sätt,
men tillägger att såväl hans utbildningsval som framtida yrkeskarriär säkert kommer att knyta an till hans önskan att uttrycka sig i skrift och till
hans stora intresse för ”politik och även… etik och moral och
humanism”. Även Karl (+) tycks se det som självklart att läsa vidare
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efter gymnasiet utan att för den sakens skull ännu vara på det klara med
studiernas inriktning. Detta utgjorde också ett skäl till hans val av gymnasieprogram:
Martin: Så, vad tänker du… nu går du första året på gymnasiet, men hur
tänker du inför framtiden så att säga?
Karl: Ja, jag vill ju läsa vidare till något. Vad jag vill läsa vidare till, det vet jag
inte än. Jag har inte haft några drömmar eller så, liksom. Nu läser jag
Samhällsprogrammet, så det är en ganska bred linje. Det är inte så att
om du väljer detta, ja, då blir du det, utan när man läser detta så blir man
ju ingenting faktiskt, utan att läsa vidare. Så då har man ju lite, ja, möjligheter framför sig.

Sammantaget ska det ovanstående läsas som ytterligare ett uttryck för
den redan illustrerade homologin mellan de kulturellt kapitalstarka pojkarnas klasshabitus och den kultur som råder på utbildningens fält. Genom sin uppväxt i kulturellt kapitalstarka familjer har de med andra ord
försetts med en habitus som inte bara för med sig ett slags socialt konstituerad tyngdlöshet i skolkulturen utan dessutom tenderar att orkestrera deras framtidsplaner; här i det något kortare perspektivet, uttryckt
som en preferens för högre utbildning snarare än en omedelbar entré i
arbetslivet efter gymnasiet, men som vi sedermera ska se även på längre
sikt. Den ende som avviker från detta generella mönster är Oscar (+),
såtillvida att han inte tycks vara helt på det klara med att fortsätta sina
studier på något högre lärosäte:
Martin: Men vad tänker du inför framtiden då? Vad tänker du att du vill
göra här efter, när du är klar på gymnasiet?
Oscar: Ja, jag har många… jag känner många som går folkhögskola… eh,
någonstans. Så att, ja, det kanske lutar mot det, men, alltså, jag vet inte
riktigt än. För jag vet inte riktigt vad jag… i så fall vill utbilda mig till
heller. Så att, ja… det är väldigt dumt att inte ha funderat på det än […]
om man säger så, men… ja.
Martin: Men du går ju bara andra året liksom…
Oscar: Ja, men ändå, det är ändå bra att planera in någonting innan, så man
har någon reservplan eller vad man ska säga. Men, som sagt, ja, jag vet
inte riktigt än.

Av utdraget att döma är Oscar förvisso inte på något sätt främmande
för eftergymnasiala studier, men till skillnad från resten av de kulturellt
kapitalstarka uttrycker han en påtaglig osäkerhet vad gäller sina studierelaterade framtidsplaner och dessutom förefaller han luta mot eftergymnasiala studier i form av folkhögskola snarare än högskola eller universi-
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tet. Likafullt kommer i citatet till uttryck hans relativt privilegierade bakgrund i termer av kulturellt kapital, såtillvida att han tycks medveten om
att han i och med sina grumliga planer för vidare studier inte lever upp
till de ofta tysta förväntningar som kan tänkas följa barn till högutbildade föräldrar och som han rimligen tänker sig att även jag som representant för den akademiska kulturen delar. Således ger han uttryck för
vad som i det närmaste är att likna vid känslor av skam (”det är väldigt
dumt att inte ha funderat på det än”, ”det är ändå bra att planera in
någonting innan”). I detta avseende är Oscars osäkerhet när det gäller
framtida studier knappast jämförbar med den osäkerhet som en del av
pojkarna från de kulturellt kapitalsvaga klasserna uttrycker. En förutsättning för denna känsla av skam och för det sätt på vilket Oscar ger
uttryck för den i intervjun är nämligen att han i likhet med sina högutbildade föräldrar erkänner som legitim den symboliska ordning enligt
vilken hans oklara framtidsplaner avseende utbildning blir till någonting
skamligt, dvs. idén om formella utbildningskvalifikationer som någonting viktigt och värdefullt, värt att investera tid och kraft i för att förvärva. De kulturellt kapitalsvaga, däremot, tycks mer benägna att ifrågasätta denna idé, vilket skulle kunna förklara hur det kommer sig att de
inte uttrycker några direkta skamkänslor inför sin osäkerhet gällande
eventuella högskolestudier. Och den osäkerhet som härvidlag kommer
till uttryck bland de uppåtsträvande, framstår som annorlunda i så måtto
att den snarast tycks bottna i en oro, sprungen ur deras relativa brist på
kulturellt kapital, beträffande den egna behörigheten och förmågan i
relation till akademin. Mer om detta snart.
I likhet med de kulturellt kapitalstarka tenderar de uppåtsträvande att
vara inställda på högre studier – föga förvånande, naturligtvis, med
tanke på att de läser studieförberedande gymnasieprogram. Flera av dem
ger uttryck för tämligen konkreta planer för sin fortsatta utbildningskarriär, såtillvida att man antingen redan har bestämt sig för en viss akademisk utbildning eller betänker ett par tydligt definierade alternativ. Det
handlar då uteslutande om utbildningar som ger tillträde till bestämda
yrken. Conny (↑) tänker sig att han efter gymnasiet och ”lumpen” ska
läsa polisutbildningen, medan Tobias (↑) vill utbilda sig till fastighetsmäklare – förmodligen direkt efter gymnasiet, såvida det nu inte blir att
”dra ut och resa lite” först: ”Liksom, bara få åka runt och ta det lugnt
och göra vad man vill. Inte behöva tänka på… läxor”, som han säger.
”Men”, fortsätter han, ”då behöver man ju dom där extra pengarna
också. Det är ju inte bara att ge sig iväg till Australien eller Thailand utan
att ha råd med det”. Oliver (↑), i sin tur, funderar i första hand på att
utbilda sig till fysioterapeut, men även ”kanske [på] läkare lite”. Också
Gustav (↑) överväger att söka sig till läkarutbildningen, men väl med-
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veten om de höga intagningskraven och det faktum att hans VG-betyg i
musikämnet kan ligga honom i fatet (han uppger sig ha MVG i resterande kurser), funderar han även på att läsa till civilingenjör – oklart
dock inom vilket område: ”För, liksom, det kan vara i data, det kan vara
i medicin, det kan vara i biologi eller kemi eller nanoteknik… det är…
Jag är intresserad av så mycket, så det… det är svårt att välja”, säger han.
Trots denna rådvillhet står valet likafullt mellan två relativt tydliga utbildningsalternativ, bäggedera professionsutbildningar. Detsamma gäller
Andreas (↑) som efter gymnasiet planerar att läsa till antingen psykolog
eller gymnasielärare, helst i svenska, engelska och historia.
Ingen av de uppåtsträvande pojkarna överväger akademiska utbildningar som inte omedelbart låter sig konverteras till särskilda yrkestitlar.
Fastän detta nog får sägas vara den dominerande tendensen även bland
de kulturellt kapitalstarka – man säger sig t.ex. vilja studera till psykolog,
civilekonom och affärsjurist – tycks en del av dem faktiskt villiga att
dessförinnan läsa fristående kurser i ämnen som litteratur, konst, språk
och musik, dvs. kurser som i första hand får antas syfta till ett slags generellt gångbar bildning snarare än specifika yrkesfärdigheter. Möjligen
kan de uppåtsträvande pojkarnas orientering bort från den här typen av
kurser, liksom deras härtill associerade dragning till yrkesinriktade utbildningsprogram, tolkas som ett tecken på deras begränsade kulturella
kapital. Klassens nedärvda brist på den kapitalform på vilken förverkligandet av deras drömmar om socialt avancemang i mångt och mycket
vilar, kan nämligen tänkas göra det särskilt viktigt för dem att deras investeringar i densamma – dvs. all den tid och energi som de måste ägna
åt att överbrygga avståndet mellan sin klasshabitus och utbildningens
fält – också ger konkret avkastning i form av yrkestitlar, status och ekonomisk trygghet. Att som en del av de kulturellt kapitalstarka kosta på
sig att förkovra sig i sådant som språk, konst och litteratur kommer däremot inte på fråga, eftersom detta vore att misshushålla med sina begränsade och surt förvärvade kulturella resurser.
Precis som bland de kulturellt kapitalstarka finns det även dem bland
de uppåtsträvande vars framtidsplaner i utbildningsmässigt hänseende
ter sig mer svävande. Lars (↑) är visserligen inställd på vidare studier och
har till och med bestämt sig för att läsa vid något av de (förhållandevis)
närliggande lärosätena, men han har ännu inte bestämt sig för vilken
utbildning: ”[J]ag vet inte riktigt vad jag ska bli”, säger han om detta,
”jag har haft några tankar på sjukgymnast, men jag är inte helt hundra.
Det är bara något jag har tänkt lite grann på”. Dessutom har han i likhet
med Conny (↑) funderat på att göra ”lumpen”, åtminstone såvida detta
nu inte kräver att man förbinder sig att göra utlandstjänst. Till skillnad
från Lars uppger sig Erik (↑) ganska lockad av en specifik högskoleut-
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bildning, närmare bestämt i datateknik (”alla arbeten nuförtiden kräver
ju någon som kan datorer”), men icke desto mindre framstår hans planer för tiden efter gymnasiet som jämförelsevis oklara:
Erik: Ja [suckar] vad ska jag göra? Kanske… ja, jag tror inte jag kommer ha
orken att börja plugga på nytt, direkt efter gymnasiet. Men jag kommer
nog göra det, kanske efter ett år eller något, när jag har hunnit gått runt
på lite småjobb och… lärt… vet hur det är ute i samhället, att jobba på
riktigt, så att säga… och tjäna lite pengar. Så man är lite beredd på vad
som kommer sen […] Ja, inte bara… veta vad skolan är, utan man lär
sig rätt mycket, tror jag.

På sätt och vis minner detta resonemang om hur Ian (+) i det ovanstående talar om hur det ”kan vara bra att jobba ett år och slippa plugga lite
ett tag”, men för hans del synes detta scenario på intet sätt framkallat av
några tvivel avseende ”orken att börja plugga”, som Erik (↑) uttrycker
det. Tvärtom säger Ian att han ”tror att det skulle vara helt okej”. Denna
skillnad kan tolkas som ännu ett uttryck för deras klassmässigt olika betingade relationer till skola och utbildning. Detsamma gäller för övrigt
det sätt på vilket Ian framställer sitt tänkta studieuppehåll i första hand
som en investering i den fortsatta studiekarriären, medan Erik talar om
det mer som en förberedelse för hans kommande inträde i arbetslivet.
Det är detta som tycks vara det centrala för honom, och eftersom han
verkar vara av den uppfattningen, att högre utbildning inte förbereder
en för att ”jobba på riktigt” utan mest fungerar som den inrättning genom vilken entrébiljetten till vissa yrken kan förvärvas, ser han det som
nödvändigt att på egen hand lära känna det arbetsliv han kommer att
möta efter studierna.
Återigen framträder alltså de uppåtsträvande pojkarnas instrumentella hållning till (högre) utbildning. För dem är den i första hand ett
medel genom vilket de kan realisera sina aspirationer på att avancera i
det sociala rummet. Det är det senare som är det centrala för dem, inte
utbildningen i sig. Om detta vittnar även Rickard (↑), som i sin beskrivning av sina framtidsplaner förvisso inkluderar högre studier, men dessutom överväger alternativa karriärvägar:
Rickard: Jag har faktiskt ingen aning om vad jag ska bli än. Alltså, men jag
ska läsa vidare. Men efter att jag har gått ut gymnasiet så flyttar jag till
Slättvik och… kommer jobba där i ett år. Tills jag vet vad jag ska bli. Får
ta och fundera på det. Men jag har i stort sett redan klart jobb nu.
Martin: Ja? Vad är det för jobb då?
Rickard: Det är på Matfabriken… ska jag… ja, vad var det jag skulle göra?
Jag kommer inte ihåg […] Nämen, det var […] så mycket olika saker.
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Det var både natt och dag. Och det mesta är väl paketera och… slakta.
Får en utbildning där. Sen om det går bra, så kan jag ju jobba vidare där
i Matfabriken och gå upp. För så har min bror gjort innan. Han började
jobba där och nu är han ju avdelningschef. Har gått den vägen. Så det
lockar ju också lite, att prova på att göra så.

Den självklarhet som högre studier i det närmaste genomgående tycks
utgöra för de kulturellt kapitalstarka – även för de som ännu inte har
bestämt sig för någon särskild utbildning eller karriär – står alltså inte att
finna på samma sätt i de uppåtsträvande pojkarnas utsagor. Än mer påtagligt blir detta i ljuset av Jonas (↑) grumliga framtidsutsikter. På frågan
om han är inställd på att läsa vidare på högskola eller universitet säger
han: ”Ja, det blir nog det. Det här [programmet] är väl inte sådär… helt
yrkesförberedande så… Men det… vi får väl se vad som händer. Det är
ju… fortfarande lång tid kvar”. Jonas svårigheter att visualisera sin framtid (”alltså, jag vet inte hur… min framtid kommer bli över huvud taget”) bör förstås i ljuset av hans konfliktfyllda relation till skolan och det
faktum att hans skolgång hittills inte blivit riktigt vad han tänkt sig. Exempelvis läser han för närvarande, efter diverse turer, ett program (SP)
som han i själva verket finner tämligen ointressant.
Den osäkerhet som kan urskiljas bland de uppåtsträvande gäller inte
bara frågan om man ska studera vidare och i så fall när och till vad. Det
finns dessutom tvivel som kretsar kring behörigheten till högre utbildning och förmågan att klara densamma, så även bland de som i sina
framtidsplaner inkluderar akademiska studier som en självklar komponent. Att dessa tvivel delvis tycks bottna i de uppåtsträvande pojkarnas
kulturellt kapitalsvaga bakgrund och begränsade inblick i den akademiska världen, framgår inte bara av det faktum att de är i det närmaste
obefintliga i de kulturellt kapitalstarka pojkarnas utsagor utan även i och
med följande utdrag. Tobias (↑) berättar här om sina planer att utbilda
sig till fastighetsmäklare, varvid han samtidig blottar både sin oro för att
inte bli antagen och dess rötter i hans socialt nedärvda brist på förtrogenhet med ”det akademiska fältet”:
Tobias: Ja, jag vet inte riktigt vart, men jag vill utbilda mig till mäklare, fastighetsmäklare. Så då… ja, jag har ju funderingar på Stockholm eller…
ja, Borås… finns ju högskola då. Så jag får väl se om jag kommer in. Det
är ju ganska hög sån här… vad heter det? Intagningspoäng och sånt. Så,
ja…
[…]
Martin: Ja? Men i Stockholm, vad är det för skola som har mäk-…? Är det
särskilda mäklarutbildningar eller?
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Tobias: Nä, alltså… ja, det är väl på Stockholms… vad heter det? Stockholms universitet eller?
Martin: Mm.
Tobias: Ja. Det är väl där, tror jag, dom har en sån. Sen har dom också i
Borås, Halmstad och Malmö, tror jag. Dom har ju fyra ställen i Sverige.
Så vi får väl se. Om jag kommer in någonstans, så får jag väl gå det,
hehe.

För Eddie (↑) handlar osäkerheten inte bara om akademisk behörighet
utan också om den egna förmågan att klara de akademiska studierna.
När jag intervjuade honom första gången berättade han om hur han ville
läsa till läkare efter gymnasiet för att kunna åka till vad han kallar ”mitt
hemland, Syrien, och jobba där och hjälpa människorna”. Redan då
kunde emellertid skönjas vissa tvivel om huruvida han någonsin skulle
kunna förverkliga dessa drömmar:
Eddie: Ja, jag vet inte det [om jag kommer att jobba som läkare i framtiden,
förf. anm.]. Jag hoppas det, men… Jag ångrar mig mycket att… jag vet
inte… När jag är i skolan, jag tänker ”Kommer jag verkligen att orka
[plugga] i sex år?” Och det är ju nästan omöjligt att komma in [på läkarutbildningen] i Sverige, så jag måste flytta utomlands… vara borta från
familjen mycket. Jag vet inte, jag tänker kanske något annat [tystnad] Jag
funderar bara mycket på det… jag är inte säker än.

Då jag på nytt intervjuade Eddie strax innan sommarlovet mellan det
första och andra året av NV-programmet föreföll han ha gett upp planerna på en läkarkarriär helt och hållet. ”Jag vill fortfarande ha ett yrke
som hjälper andra människor men… inte läkaryrket”, berättade han då,
”för jag tror inte jag kommer orka sju år till efter gymnasiet”. Här ser vi
kanske som allra tydligast hur de uppåtsträvande pojkarnas klasshabitus
tenderar att operera genom dem likt en social tyngdkraft som på intet
sätt upphör i och med deras val av studieförberedande program och
härtill associerade önskan att avancera i det sociala rummet, utan som de
istället måste fortsätta bekämpa och betvinga, om och om igen, för att
lyckas nå de positioner på vilka de aspirerar. När Eddie blir varse avståndet mellan dröm och verklighet och den ansträngning som skulle
avkrävas honom för att lyckas överbrygga detsamma är det inte konstigt
att han ger efter för klasshabitus och justerar den sedan länge närda
drömmen om läkaryrket (”det har jag alltid velat bli, sen när jag var liten”) till vad han upplever som mer realistiskt för honom att uppnå
(”allt jag vet är att jag vill ha ett yrke som hjälper folk”).
Trots att de kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande uttrycker
vissa tveksamheter inför vad man ska läsa på högskolan och när man
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ska börja sina studier – och trots att det främst bland de senare också
går att urskilja en osäkerhet kring högre utbildning som ett självskrivet
inslag i karriären, liksom tvivel på den egna behörigheten och förmågan
till högre studier – förenas de likväl av tanken på att någon gång skaffa
sig en eftergymnasial utbildning – som regel en akademisk sådan och
detta förhållandevis snart. De delar med andra ord en generell orientering mot vidare studier snarare än lönearbete efter gymnasiet. För de
kulturellt kapitalsvaga råder det motsatta förhållandet. Detta kan illustreras med följande utdrag, hämtat från gruppintervjun med pojkarna från
IP på LG – ett program som de alltså valde delvis för att det ger goda
möjligheter att börja jobba direkt efter gymnasiet:
Martin: Är det någon som funderar på högre utbildning och såna saker i
framtiden eller…?
Emil: Nä!
Resten: Nä…
Olle: … inte just nu.
Martin: Du, Emil, du var snabb på att…?
Emil: Ja, hehe. Nä, jag vill ju börja och jobba direkt efter man slutat trean,
så… då blir det väl att man… inte skaffar någon högre utbildning så.
Inte direkt när man slutar skolan i alla fall, det kanske händer senare… i
så fall, om det krävs eller om man behöver…
Martin: Ja? Men det är ut och jobba i första hand som lockar, liksom?
Emil: Yes.
Martin: Hur tänker ni andra?
Olle: Ja, det är samma.
Björn: Ja. Det är ungefär samma.
Martin: Det är ingen som…? Vad säger du, Jesper?
Jesper: Nä, jag… jag har väl tänkt jobba direkt efter, tror jag.

Här framgår att högre studier för dessa pojkar förvisso inte är helt uteslutet utan kan komma ifråga i framtiden – ”om det krävs eller om man
behöver”, som Emil (-) uttrycker det. Denna påtagligt instrumentella
inställning till högre utbildning kunde skönjas även bland de uppåtsträvande och vittnar om hur pojkarna i de båda klasserna förenas genom
sin brist på kulturellt kapital och därmed i grunden kulturellt dissonanta
relation till utbildningens fält. Men till skillnad från de uppåtsträvande
behöver inte de kulturellt kapitalsvaga skaffa sig en högre utbildning för
att kunna realisera sina i regel mer modesta yrkesaspirationer. Som Fredrik (-) indikerar i det nedanstående utdraget räcker det många gånger
med en avklarad gymnasieutbildning:
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Martin: Jag tänkte på det, du har inte funderat på att plugga vidare någonting, här efter gymnasiet?
Fredrik: Nä. Det har jag inte… det känns som att jag har pluggat det jag ska.
Utan… jag kan bli det jag vill och… utan att behöva plugga vidare, så då
tycker jag inte att jag behöver det. Jag nöjer med mig med elektriker.
Martin: Ja. Du vill ut och jobba, liksom, sen då?
Fredrik: Ja. Så det… man kan ju alltid plugga lite senare då i… om man vill
gå uppåt i… systemet.

Fredriks klasskamrater på EC, Stefan (-) och Ragnar (-), resonerar på ett
liknande sätt. Båda ser fram emot att slippa skolan och komma ut i arbetslivet och därför har de inte heller några omedelbara planer på vidare
studier. Ingen av dem utesluter dock att sådana kan bli aktuella i ett
längre perspektiv. Ragnar överväger att efter lärlingstiden söka sig till en
”lite mer automationsinriktad” elutbildning på en yrkeshögskola i en
närliggande stad – såvida han nu inte ”fastnar lite i att arbeta och inte
riktigt kommer iväg att läsa då”. Stefan, i sin tur, kan tänka sig att
”plugga vidare lite senare, om det här med miljön på elsidan […] utvecklas lite”. Han berättar: ”Det kommer ju förmodligen bli elbilar eller så.
Om det blir det… så kommer man ju få sätta upp en jävla massa elstolpar överallt […] Och då kan det vara bra att vara förberedd”. Återigen
blir det tydligt att vidare studier tenderar att framträda som ett alternativ
för de kulturellt kapitalsvaga endast om omständigheterna någon gång
skulle kräva det – eller som här: om de skulle förändras på ett sådant sätt
att en återkomst till skolan hart när garanterar (lukrativa) arbetstillfällen.
Och för en del verkar eftergymnasiala studier inte utgöra något alternativ över huvud taget. ”Jag har inte ork för det”, menar Tony (-) bestämt.
När han tagit sin examen från FP på LG vill han ”köra lastbil” – ”det
har varit en dröm i många år det”, berättar han.
Om FP för Tony tycks vara det medel varmed han kan förverkliga
sina drömmar – han är nöjd med sin utbildning och berättar att han lär
sig mycket – har motsvarande program på MG inte blivit riktigt vad Nikos (-) och Jens (-) tänkt sig. Ingen av dem sökte sig till utbildningen på
grund av något direkt motorintresse utan snarare för att de var trötta på
skolan och snarast möjligt ville komma ut i arbetslivet. Under utbildningens gång har Nikos börjat ”tappa lite intresse” och ”tröttna lite”,
medan Jens insett att ”fordonsyrket är smutsigt, det är underbetalt och
det är inte så stimulerande” – något som i sin tur lett dem till att fundera
på alternativa karriärer. ”Polishögskolan tänkte jag… försöka komma in
på”, berättar Nikos, men lite senare i intervjun blir det tydligt hur han
samtidigt hyser vissa tvivel om huruvida han kommer att lyckas i denna
strävan:
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Martin: Men hur känner du nu, liksom, efter gymnasiet här? Funderar du på
att läsa vidare på högskola eller universitet, eller tänker du jobba eller
hur…?
Nikos: Eh, jag tänker… jag vill ju jobba. Alltså, jag är inte en sån som läser
så mycket, utan jag är mer praktisk och så, men jag tänkte… någon väktarutbildning […] Eller i någon sån… säkerhetsbranschen. Det verkar
vara väldigt intressant, alltså, en dag är inte den andra lik… som den är
här på fordon. Alltså, till exempel, om man kommer in på […] någon
verkstad, så gör man ju typ fem servicear varje dag… minst […] Det
händer inget speciellt. Medan jag tänker på polisbranschen eller säkerhetsbranschen… där kan det ju hända vad som helst. Och så gillar jag ju
att jobba ute… utomhus, träffa nya människor… det är ju sånt jag gillar.
Så jag tänker att den passar mig bäst.

På samma sätt som Eddies (↑) klasshabitus ledde honom att tvivla på sin
förmåga att realisera sin dröm om läkaryrket och sedermera överge densamma för en mer uppnåelig önskan om ”ett yrke som hjälper folk”, ser
vi här hur Nikos (-) – som ett resultat av samma klasshabitus – om inte
överger sina aspirationer på polisyrket så åtminstone betvivlar dem och
verkar tänka att det egentligen går lika bra med ”någon väktarutbildning”. Jens (-), i sin tur, ter sig mer bestämd i sin nyvunna strävan att
skaffa sig en högre utbildning efter gymnasiet, varigenom han utgör ett
tydligt undantag från det för klassen typiska mönstret. Intressant nog
funderar han dessutom på en utbildning vars yrkesinriktning är mer diffus än de som i synnerhet de uppåtsträvande tenderar att tänka sig. Snarare skulle hans förhållandevis konkreta utbildningsplaner kunna förstås
som sprungna ur det intresse för politik som han tydligt uttryckte under
intervjun. Yrkeskarriären tycks komma först i andra hand:
Jens: Nu, hehe, vill jag fortsätta plugga… eh, och då vill jag plugga till… eh,
statsvetare, tror jag att programmet heter… eller samhällsvetare. Jag är
inte riktigt säker på vad det är det heter […] Men det är absolut ingenting säkert än. Men det känns som att jag vill göra någon… annan bana i
livet än fordonsbranschen […] [A]ntagligen, om jag går den utbildningen, så får man något myndighetsjobb, liknande Länsstyrelsen eller Migrationsverket […] antagligen som handläggare…

Icke desto mindre rymmer utdraget spår av hur Jens kommit att inkorporera familjens relativa brist på kulturellt kapital i sin habitus: osäkerheten kring utbildningens namn antyder begränsad förtrogenhet med
det akademiska fältet och dessutom vittnar sättet på vilket han understryker planernas ovisshet om vissa tvivel på huruvida han i själva verket
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är i stånd att realisera dem. I detta avseende påminner hans beskrivning
av sina framtidsplaner om en del av de uppåtsträvandes motsvarigheter.
Jens utgör således ett undantag i sammanhanget. För det stora flertalet av de kulturellt kapitalsvaga framstår eftergymnasiala studier i allmänhet och akademiska studier i synnerhet som ett mer eller mindre
avlägset alternativ i både kulturell och temporal bemärkelse. Särskilt påfallande är detta bland de unga männen på YG, såtillvida att de befinner
sig i en position som innebär att de först måste kämpa för att skaffa sig
grundläggande gymnasiebehörighet. Framtidsplanerna för deras del ter
sig följaktligen något annorlunda från resten av de kulturellt kapitalsvaga. Framför allt tenderar de att vara mer grumliga, för medan det
stora flertalet av pojkarna på IP, EC och FP får tillträde till en tydligt
definierad och dessutom önskad yrkeskarriär efter gymnasiet – en del
har till och med redan ett jobb som väntar på dem – vet ofta inte ens
YG-eleverna med säkerhet om de kommer att kunna börja gymnasiet
nästa termin.
När jag intervjuade Patrik (-) första gången berättade han om sina
planer på att bli svetsare, men han hade samtidigt svårt att visualisera sitt
liv om fem år: ”Om fem år kanske jag fortfarande går i skolan. Jag
kanske måste vara här [på YG] i två år, jag vet inte. Det beror på hur
snabbt jag blir klar. Det kanske ser likadant ut. Vet inte”. Ett knappt
läsår senare, strax innan sommaren, hade hans framtid förvisso börjat
anta något skarpare konturer – han var redan godkänd i Engelska och
om han bara hann bli detsamma i Svenska, hoppades han kunna komma
in på den folkhögskola till vilken han sökt – men vägen till svetsaryrket
tycktes alltjämt höljd i dunkel. Det var nämligen ingen svetsutbildning
han i så fall skulle läsa på folkhögskolan utan ”det är mer bara gymnasiekompetens eller något”, berättar han. ”Man behöver liksom bara kunna
svetsa för att kunna få jobb som det [svetsare]”, fortsätter han, ”man
behöver liksom inte gå någon speciell utbildning, tror jag inte”. Denna
framtidsbild avviker genom sin oklarhet från den framtid som de kulturellt kapitalsvaga på gymnasieskolans yrkesförberedande program (liksom de kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande) tenderar att måla
upp – när utbildningen är avklarad ska merparten av dem helt enkelt ut i
arbetslivet och praktisera de yrken som de nu har lärt sig (eller om man
läser studieförberedande program: läsa vidare) – men samtidigt har scenarierna det gemensamt att eftergymnasiala studier framstår som ett avlägset alternativ. ”Inte precis”, svarar Patrik på frågan om han har övervägt högre studier framöver: ”Jag är så skoltrött nu, så jag vet inte riktigt. Det kommer väl i såna fall, ifall jag känner att jag börjar få tillbaks
min energi”.
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Precis som Patrik har även de andra pojkarna på YG en tämligen
bestämd idé om vad de vill jobba med i framtiden, men vägen dit framstår för dem som minst lika dunkel. John (-) vill helst jobba som fastighetsskötare i framtiden, men som vi har sett tror han inte att hans betyg
kommer räcka för att komma in på det härtill adekvata programmet.
Han föreställer sig därför en hel rad alternativa scenarion: ”jag [får] väl
gå kvar här något år och börja med praktik eller någonting” eller ”jag
funderar på att dra till Australien och när jag ändå är där försöka skaffa
jobb” eller ”jag ska söka jobb i hamnen när jag blir arton […] man behöver ju ingen speciell utbildning för det, för att flytta lådor liksom” eller
”om det skiter sig med det jag vill jobba som så […] kanske jag kan
jobba med [datorer] istället. Det finns ju mer jobb framför datorn än
vad det finns ute”. Vissa alternativa banor har han redan försökt komma
in på – dock med begränsad framgång: ”sen sökte jag sån mönstring nu
också [men jag] blev nekad direkt”. Framtidsbilden som John målar upp
för sig själv präglas inte bara av ovisshet utan även av en påfallande
pessimism: ”Och jag, jag får inget jobb. Det är ingen som vill anställa
mig, hehe”, säger han.
Den synnerligen långa, svåra och dunkla vägen mellan den position i
vilken pojkarna på YG för närvarande befinner sig och den som de eftersträvar i framtiden ger sig även till känna genom Simons (-) och Daniels (-) intervjuutsagor. Simon säger sig vilja ”jobba med någonting
inom data, spelprogrammering och sånt där… kanske bygga ihop datorer och sånt där”, men på frågan om man kan utbilda sig till spelprogrammerare svarar han på ett sätt som på en och samma gång antyder
en vag idé om hur han ska göra för att realisera sin önskan och exponerar hans bristande förtrogenhet med utbildningens fält. Hans uppväxt
tycks inte ha utrustat honom med det kulturella kapital som krävs för att
orientera sig och navigera bland utbildningssystemets alla nivåer, inriktningar och aktörer:
Simon: Ja, jag tror att det ska finnas något gymnasium här i Göteborg faktiskt, som man kan… ja, gå utbildning och sånt då, för att bli spelprogrammerare… något sånt i alla fall. Annars så får man väl söka det efter
man har gått klart skolan.
Martin: Mm… Hur menar du då?
Simon: Ja, jag vet inte, det kanske finns någon kurs för spelprogrammering
eller något sånt där, som man kan gå. Nybörjarkurser i spelprogrammering som man kan söka in på, det kanske är något sånt.
Martin: Ja… alltså om du inte skulle komma in på den linjen på gymnasiet
då?
Simon: Ja, då får jag väl gå där istället.
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Martin: Är det svårt att komma in på den här linjen? Är det många som söker, vet du det?
Simon: Jag tror att skolan är ganska ny här… tror jag… så det är nog ganska
många som söker in på det. Men jag… någonting med datorer i alla fall,
vill jag… ska jag jobba med.

Daniel, i sin tur, drömmer om en karriär inom e-sport. Väl medveten
om att denna dröm tenderar att avfärdas som orealistisk tillskyndar han
dock: ”Kanske! Fast då måste jag ha pengar för det. Och sponsorer”.
Svårigheterna att lyckas försörja sig på sitt datorspelande har tvingat
honom att i likhet med John (-) överväga alternativa och mer tänkbara
banor – efter det att han kommit in på och genomgått den ITorienterade gymnasieutbildning han tänker sig. En av dessa är att börja
jobba med kundservice på det utlandsbaserade spelföretaget Blizzard
och sedan försöka avancera inom detsamma (”fast jag vet inte […] det
är många som vill jobba där skulle jag tro”). En annan att börja som
snickarlärling (”det sägs ju vara ett av dom kommande jobben, som man
behöver mest av”). Lika splittrad är Daniel i frågan om vad han tror att
han kommer göra i framtiden, men det är tydligt att han – som så många
andra pojkar från de kulturellt kapitalsvaga klasserna – tvivlar på de karriärer som han önskar sig och håller för mer troligt att han blir kvar i
Sverige och jobbar i någon typ av affär:
Daniel: Antingen kommer jag att vara på en tevespelsaffär eller datorspel,
som Game eller någonting […] Annars så jobbar jag på någon spelindustri här i Sverige […] Fast det är ju mest utomlands, så jag vet inte riktigt. Eller så blir jag bara en som står vid Coop eller en mataffär […]
Men jag vill ju utomlands, eller jobba här inom… med spel.
Martin: Ja. Det är du fast besluten att göra?
Daniel: Ja, fast jag vet inte ens vad som kommer att hända, det kanske händer någonting annat.

Dessa obestämda framtidsbilder utgör alltså ett utmärkande drag för de
kulturellt kapitalsvaga pojkarna på just YG. På en punkt förefaller de
emellertid tämligen säkra – en punkt som definierar klassen som helhet
gentemot de kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande: nämligen att
högre studier knappast ingår i deras nuvarande framtidsplaner. Ytterligare en indikation på hur fjärran detta val faktiskt är för dessa pojkar –
pojkar som alltså ännu inte har skaffat sig grundläggande behörighet till
gymnasiet – får vi genom följande intervjuutdrag, också det signerat
Daniel (-):
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Martin: Men alltså, du känner att du vill börja jobba med någonting efter
gymnasiet eller? Du är inte sugen på universitet eller högskola?
Daniel: Nä, vi har inte fått information om det än. Så jag vet inte riktigt, om
det är… är bättre, eller om… För man kan ju gå vidare sen efter med,
om man vill läsa vidare typ senare.
Martin: Ja?
Daniel: Men… jag vet inte direkt, vad det finns för linjer i universitetet. Jag
har inte ens kollat det än, men jag får kolla upp det sen här… sista året
på gymnasiet då. Då får man väl information.
Martin: Men det är inte helt uteslutet i alla fall?
Daniel: Nä. För då kan man ju läsa vidare… om man blir missnöjd i gymnasiet, så kan man ju läsa bättre… kanske i annat.

För att sammanfatta analysen tenderar de kulturellt kapitalstarka och de
uppåtsträvande att vara inställda på att skaffa sig en eftergymnasial utbildning – som regel en akademisk sådan. De är inte alltid på det klara
med dess inriktning eller när de ska påbörja sina studier, men det råder
inga tvivel om att de har för avsikt att göra det. De uppåtsträvande uppvisar en märkbart instrumentell hållning till högre utbildning som emellertid gör dem mindre benägna att betrakta förvärvet av en sådan som
en självklarhet. I deras utsagor kan dessutom skönjas inslag av osäkerhet
inför den egna behörigheten och förmågan till högre studier. Såväl den
instrumentella hållningen som osäkerheten ifråga kan tolkas i ljuset av
deras relativa brist på kulturellt kapital. Högre utbildning ingår däremot
inte i de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas framtidsplaner, möjligen med
något enstaka undantag. De som går på IP, FP och EC ser i de flesta fall
fram emot att börja jobba efter gymnasiet och tycks betrakta vidare studier som ett alternativ endast ifall yttre omständigheter någon gång
skulle kräva det. Än mer avlägset framstår eftergymnasial utbildning för
pojkarna på YG, vars framtidsbilder ter sig förhållandevis diffusa – de
kan förvisso ha ett klart definierat drömyrke, men vägen dit förefaller
vara höljd i dunkel.

YRKESASPIRATIONER

Analysen av de unga männens orienteringar mot lönearbete eller fortsatta studier efter gymnasiet har vid upprepade tillfällen tangerat deras
yrkesmässiga aspirationer. Nedanstående tablå sammanfattar samtliga
pojkars yrkesaspirationer, fördelade efter klass. Det vill säga, de yrken
som de uppgav sig helst vilja utöva i framtiden – eller om man var oklar
över den saken: den eller de yrkesbanor man övervägde och därmed
kunde se sig själv ta framöver.
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Tablå 12: De unga männens yrkesaspirationer, fördelade efter klass
DE KULTURELLT
KAPITALSTARKA
IAN
Journalist/
art director
ROBIN
Journalist

GUSTAV

KARL

Diplomat

RICKARD

NILS

Journalist/frilans
Vet ej

TOBIAS

Civilekonom/
affärsjurist
Ambulanssjukvårdare
Psykolog/
forskare

JONAS

Fastighetsmäklare
Datateknik/
ingenjör
Yrkesmilitär

LARS

JOHAN
ANDRÉ
OSCAR
DENNIS

DE UPPÅTSTRÄVANDE

ANDREAS

ERIK

Läkare/
civilingenjör
Lärare/
psykolog
Vet ej

DE KULTURELLT
KAPTALSVAGA
JENS
Handläggare,
myndighet
JOHN
Fastighetsskötare
DANIEL
E-sport/spelutv./
snickare
FREDRIK
Elektriker
PATRIK

Svetsare

STEFAN

Elektriker

Sjukgymnast

JESPER

CNC-operatör

EDDIE

Läkare

SIMON

Spelutvecklare

OLIVER

Sjukgymnast*

TONY

Lastbilschaufför

CONNY

Polis

EMIL

CNC-operatör

FRANK

CNC-operatör

OLLE
BJÖRN

Underhållsmekaniker
Maskinmekaniker

KIM

Svetsare

RAGNAR

Elektriker

NIKOS

Polis/väktare

* = Som egen företagare

Tablån visar att de kulturellt kapitalstarka pojkarna, varav samtliga alltså
läser SP, tenderar att aspirera på sociala fält och positioner för vars tillträde högre utbildning utgör en tillgång (journalist) eller rentav förutsättning (diplomat, civilekonom, psykolog, forskare). I synnerhet diplomatyrket får betraktas som mycket exklusivt, men även de andra titlarna
åtnjuter hög status. 448 Överlag kan de sägas orientera mot den kulturella
snarare än ekonomiska polen av vad Bourdieu benämner ”maktens
fält”. 449 Undantaget här är Oscar (+) som emellertid var högst osäker på
vad han ville jobba med i framtiden och tycktes prata om ambulanssjukvårdare mest som en yrkesdröm han tidigare närt (”jag vet inte, jag har
alltid tänkt såhär […] jag vet inte, inte sjukvården, men alltså typ… ambulansförare”).
Även de uppåtsträvande aspirerar delvis på högt ansedda yrken som
läkare, civilingenjör och psykolog, men även på yrken som förvisso krä-
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ver högskoleutbildning men inte har lika hög status (t.ex. lärare och polis). Till de senare kan även räknas nyare yrkestitlar som sjukgymnast
(eller fysioterapeut, som det numera ska heta). 450 Klassens yrkesaspirationer utmärks förvisso av en viss heterogenitet, men pojkarnas inkorporerade brist på kulturellt kapital kan möjligen skönjas just genom deras
dragning mot yrken med något lägre status, varav flera är knutna till välfärdssektorn. I ljuset av deras klassbakgrund är det kanske inte heller en
slump att ett par av dem ser en karriär i polis- eller militäryrket framför
sig: åtminstone historiskt har ju en sådan yrkesbana, i alla fall delvis, vilat
på en typ av tillgångar – virilitet, kroppsstyrka osv. – med vilka den
manliga arbetarklassen faktiskt har kunnat konkurrera. 451
Som vi har sett aspirerar de kulturellt kapitalsvaga närapå genomgående på mansdominerade arbetaryrken, vanligtvis kopplade till deras
gymnasieutbildning, t.ex. elektriker, snickare, lastbilschaufför, maskinmekaniker, svetsare, fastighetsskötare och väktare. Med undantag för de
bägge förstnämnda handlar det om utpräglade lågstatusyrken. Ett fåtal
av pojkarna drömmer istället om att förvandla intresset för dator- och
tevespel till en karriär, men det är egentligen bara Nikos (-) och Jens (-)
som uttrycker en försiktig önskan om andra karriärer än den som deras
gymnasieutbildning (FP) stakar ut för dem – karriärer som förvisso
knappast är högt ansedda, men som i regel kräver högskoleutbildning
(polis, handläggare).

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FRITIDEN

Pojkarnas klassmässigt strukturerade relationer till skolan och föreställningar om framtiden tenderar också att generera skilda förhållningssätt
till fritiden, här definierad som tid utanför skolundervisning – dvs. tid
som pojkarna själva kontrollerar och kan ägna åt föredragna aktiviteter
eller som kontrolleras och organiseras av deras föräldrar. Det är det fritidsbaserade digitala mediebruket som i första hand utgör fokus för avhandlingen, snarare än hur internet och datorer av olika slag används i
själva skolundervisningen. Gränserna häremellan är dock inte helt tydliga; bärbara datorer kan ju även under lektionstid tas i bruk för helt
andra syften än situationen föreskriver.
Ur ett klassperspektiv är ungas fria tid, och därmed även deras fritidsbaserade digitala mediebruk, relevant att studera eftersom det utgör
en förutsättning för förvärvet av kulturellt kapital i dess förkroppsligade
tillstånd. Detta förvärvande, skriver Bourdieu, motsvarar
[…] work on oneself (self-improvement), an effort that presupposes a personal cost […] an investment, above all in time, but also of that socially constituted form of libido […] with all the privation, renunciation, and sacrifice
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that it may entail […] [T]he length of time for which a given individual can
prolong his acquisition process depends on the length of time for which his
family can provide him with the free time, that is, time free from economic
necessity, which is the precondition for the initial accumulation”. 452

Det kulturella kapitalet utgör både mål och medel i striderna på utbildningens fält. I dess institutionaliserade tillstånd fungerar det dessutom
som inträdesbiljett till diverse sociala fält och positioner. Med utgångspunkt i Bourdieus ovanstående tankegång går det således rekontextualisera pojkarnas fritid i termer av en begränsad resurs som å ena sidan kan
”investeras” i praktiker som kan ge fördelar i den fortsatta utbildningsoch yrkeskarriären (ge ”avkastning” i form av kulturellt kapital och
kanske även ekonomiskt och socialt kapital), men å andra sidan även
”förslösas” på praktiker vars potentiella ”avkastning” är mer osäker eller
rentav obefintlig.
Eftersom både de kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande tenderar att aspirera på sociala fält och positioner vars tillträde om inte kräver så åtminstone underlättas av högre utbildning, tycks de även benägna att betrakta fritiden just som en begränsad resurs som bör investeras förnuftigt och långsiktigt. Det ligger så att säga i deras intresse att
använda fritiden på ett sådant sätt att varken deras nuvarande skolprestationer eller tänkta utbildnings- och yrkeskarriärer äventyras. Särskilt
för de kulturellt kapitalstarka tycks det dessutom vara viktigt att den ägnas åt praktiker – även utöver läxläsning och annat skolrelaterat arbete –
som de uppfattar som uppbyggliga och produktiva, dvs. som kan
komma till nytta i skolan och framtida strider om tillgången till fält och
positioner som inte låter sig tillträdas hur som helst. Det gäller att ligga i
om man vill säkerställa sin nuvarande klassposition; arvet från föräldrarna måste förvaltas väl. Detta strategiska synsätt på fritiden (idén om den
”produktiva fritiden”), utmärkande alltså för de kulturellt kapitalstarka,
kommer till särskilt tydligt i följande utläggning av Karl (+): 453
Martin: Och sen kollade du på teve när du kom hem, på kvällarna och sådär. Vad brukar du kolla på för teveprogram?
Karl: Alltså, med just teve så ser jag… egentligen inte så mycket teve. Det
enda jag ser, det är egentligen när mamma ber mig kolla på nyheterna,
för hon tycker att det är bra. Så teven är nästan… borta från mitt liv nu,
känns det som […] Innan var det ju ganska mycket teve, men nu är det
väldigt lite teve.
Martin: Hur kommer det sig?
Karl: Jag vet faktiskt inte. Jag kom på mig själv… ja, för ett halvår sen, att
jag nästan aldrig ser på teve. Men det blir väl att, ja… man har mer läxor
och annat att göra och så. Det är ju också så att ”Åh, jag har inget att
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göra, på med teven”. Det är inte så att ”Åh, jag har jättemycket att göra,
jag ska göra läxor, jag ska spela gitarr och se på teve” liksom. Det är
ju… Teven är någon slags… ja, fördriva-tiden-sak, bara för att döda lite
tid. Om man inte har så mycket tid över där, då blir det ju ofta lite teve.
Sen kan jag tycka att dom flesta teveprogrammen, det är ganska tråkigt
faktiskt. Det känns som man ser andra leva sina liv och göra saker, medan man själv… tittar på […] Självklart så ser jag ju annan teve [än nyheter] också, men det är ju ganska lite faktiskt. På helgen så ser man ju
någon film och sånt. Men det är ju inte bara så att skolan tar upp tiden,
utan ju äldre man blir desto fler vänner får man hela tiden. Man bygger
upp sitt kontaktnät hela tiden så. Och det tar också tid.

Nu ska inte detta förstås som att de kulturellt kapitalstarka över huvud
taget inte använder fritiden för avkoppling, rekreation och förströelse.
Det är sättet på vilket de tenderar att uppfatta och förhålla sig till sin fria
tid som är det centrala. Samtidigt bör det understrykas att Karl – som
för övrigt inte bara ägnar fritiden åt att göra läxor, spela gitarr och
”bygga upp sitt kontaktnät” utan även åt segling (och förut dessutom
taekwondo) – knappast är ensam om att måla upp en bild av sin fritid
som synnerligen välfylld. I de kulturellt kapitalstarka pojkarnas framställningar intar skolarbetet genomgående en central position, men utöver detta ägnar sig nästan samtliga åt antingen eget musik- eller idrottsutövande under mer eller mindre organiserade former – i vissa fall alltså
båda delarna. Såväl kroppen som själen ska danas. Flera av dem engagerar sig dessutom ideellt i allt från kulturarrangemang till handbollsklubbar till simundervisning, alternativt jobbar lite då och då vid sidan av
skolan för att dryga ut studiebidraget. Härigenom skaffar de sig erfarenheter som kan tänkas utgöra en fördel inte bara i skolan utan även på
arbetsmarknaden.
Utmärkande för de uppåtsträvande pojkarnas förhållningssätt till
fritiden är snarare den upplevda konflikten mellan nytta och nöje; hur de
tenderar att slitas och ständigt balanserar mellan att göra vad de för
stunden ”känner för” och vad de ”känner att de måste” för att kunna
realisera sina mer långsiktiga aspirationer på att avancera i det sociala
rummet. Det handlar således om att sköta skolarbetet ordentligt och inte
låta smaken för fritidspraktiker i strid med skolkulturen ta överhanden.
Läxor och prov framträder i deras utsagor som en ständigt potentiell
källa till dåligt samvete över hur man utnyttjar sin fria tid, vilket inte är
fallet för de kulturellt kapitalstarka. De senare kan naturligtvis också
uppleva en konflikt mellan nytta och nöje, men den framträder inte tillnärmelsevis lika tydligt bland dem som bland de uppåtsträvande. Detta
kan av allt att döma förstås som ett resultat av deras skilda klasshabitus
och relationer till utbildningens fält. Båda klasserna erkänner skolkul-
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turen eftersom de vill bli erkända av den, men till skillnad från de kulturellt kapitalstarka har de uppåtsträvande ärvt ett underskott av de erkända kulturella tillgångar som krävs för detta erkännande. Detta sätter
sin prägel också på deras fritid, vilket framgår av hur Andreas (↑) i det
följande beskriver fritiden i termer av ”prioritering”. Det är som om han
ständigt måste påminna sig själv om att skolarbetet går först, eftersom
han inte är utrustad med den klasshabitus genom vilken denna prioritering inte uppfattas som en prioritering utan snarast faller sig ”naturlig”:
Andreas: Ja, det är viktigt så [med skolan, förf. anm.], men det är klart, det
kan ju vara… jobbigt ibland ju. Det är det ju. Ibland är det… särskilt på
gymnasiet nu, när man har mycket läxor och det gäller att prioritera. Det
blir väldigt mycket prioritering, hehe, vad man ska göra först och så. Det
blir väldigt mycket stress […] Ofta… man får tänka, liksom, göra det
[skolarbetet, egen anm.]… inte göra det… vänta till… ”Jamen, jag tar
det nästa dag”, utan: ”Gör det nu, så slipper jag stressen sen”, liksom.
Göra det så fort som möjligt […] Men där också är det ju prioritering,
för ibland hinner man ju inte göra allt, direkt.

De uppåtsträvande är således också benägna att förhålla sig till fritiden i
termer av en värdefull resurs som bör investeras med omdöme för att
inte äventyra planerna på socialt avancemang. Eftersom förvärvandet av
utbildningskapital (institutionaliserat kulturellt kapital) utgör det idag
säkraste medlet för detta, handlar det i första hand om att inte missköta
skolarbetet – något som för dessa pojkar alltså tycks utgöra en ständigt
överhängande risk, vars hantering kräver ständiga påminnelser till sig
själv om vad som bör ges företräde på fritiden och en inte oansenlig
uppoffring i termer självdisciplin:
Martin: Så skolan ska gå först, men det är inte alltid den gör det?
Lars: Ja, det är inte alltid…
Tobias: Man försöker ju ta den först så ofta man kan, men det är ju lätt
ibland att det…
Lars: Det finns ju andra mycket roligare grejer, man kan göra istället,
hehe…
Tobias: Ja. Jag tänker: ”Nä, det hinner jag göra imorgon”. Och så blir morgondagen hemsk, men det… man hade ju kul dagen innan i alla fall.
Alla: [skrattar]
Rickard: Man tänker inte på det då.
Martin: Vad är roligare då, än skolan liksom? Vad är det som lockar, som
känns roligare för stunden, så att säga?
Tobias: Jamen, typ en träning. Eller som… ja, igår då – jag har prov idag –
så tänkte jag: ”Ja, det går nog bra ändå” men… Sen var det ju fotbollsmatch igår på teven, det var ju Champions League, så kollade jag den
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istället, nittio minuter. Plus pausen där då, så det tog ju en och en halv
timme eller något… två timmar. Jag kollade på det istället […] Det blir
att prioritera vad man… tycker är bäst för stunden. Man hann ju läsa
innan, så det var ju inte så att man bara sket i provet helt hållet. Men
alltså, man kanske kunde ha läst ännu mer, om man inte hade kollat fotbollen.

Nu ägnar förstås de uppåtsträvande inte enbart sin fritid åt antingen
”nyttigt” skolarbete eller ”slösaktiga” praktiker som att konsumera televiserad fotboll. Flera spelar själva fotboll under organiserade former,
och Gustav (↑) driver ihop med ett par andra elever ett företag som de
startat inom ramen för skolan. Bägge dessa fritidspraktiker kan betraktas
som kulturellt legitima eller rentav ”lukrativa”. Jämfört med de kulturellt
kapitalstarka framstår emellertid deras fritid som mindre organiserad,
mer som tid att fördriva, inte fullt lika ”produktiv”. ”Det är inte så
mycket att jag är ute och gör grejer och så”, som Jonas (↑) uttrycker det.
Connys (↑) beskrivningar av sin fritid är visserligen ovanligt fåordiga,
men till sitt innehåll är de knappast otypiska för klassen (med undantag
då för att han inte nämner umgänget med vänner): ”På fritiden så gör
jag inte så mycket… sitter mest hemma och pluggar kanske, sitter vid
datorn” – och lite senare (än mer lakoniskt): ”läxor, dator och gymmet”.
De kulturellt kapitalsvaga, slutligen, målar inte sällan upp en bild av
fritiden som minst lika välfylld som de kulturellt kapitalstarka pojkarnas.
Det lagidrottas, körs motocross, tävlas i folkrace och skytte, jagas, mekas, styrketränas, döms handboll, tränas ungdomslag, jobbas extra – och
”sitts vid datorn” förstås, vilket för deras del allt som oftast inbegriper
att spela datorspel. Utmärkande för deras beskrivningar av sin fritid är
samtidigt att skolarbetet i princip aldrig förs på tal, varken som ett naturligt inslag eller som ett ständigt överhängande måste. För de kulturellt
kapitalsvaga är den fria tiden inte tid att investera för att utöka chanserna till symboliska vinster på utbildningens fält, utan snarare tid fri från
skolans tvång – tid att ”ha kul” och kunna odla sina egna intressen, alldeles oavsett deras potentiella utbildningsnytta. Ett slags andrum eller
frizon, om man så vill, där den dominerande skolkulturens måttstockar
inte gäller. ”Vi gör allt här i skolan, sen hemma är vi fria”, som Tony (-)
uttrycker det. Att en tydlig gräns mellan skoltiden och fritiden är viktig
att upprätthålla för de kulturellt kapitalsvaga framgår också av nedanstående utdrag. Fredrik (-), vars fritid kan betecknas som ovanligt aktiv, har
just berättat om hur han på högstadiet ”sket i läxorna” och ”bara satt
och spelade efter skolan”, men att han nu har ”vuxit till lite och skärpt
till sig” och bara spelar ”någon gång i veckan” (”lite får man ju unna
sig”, som han säger):
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Martin: Men det händer aldrig att du sätter dig och spelar, istället för att
göra läxorna eller?
Fredrik: Nä. Men jag har så… få läxor nuförtiden. Jag gör dom i skolan
istället. Så slipper jag göra dom hemma. För hemma så… är det ju oftast
någonting som distraherar en, man vill göra någonting annat. Och i skolan så har man ju ingenting speciellt att göra, så då gör man dom.
Martin: Har ni tid för det avsatt, liksom, för att göra läxorna, eller är det att
du stannar längre i skolan eller…?
Fredrik: Nä. Ja, någon gång ibl-… Åker ju buss, och då kan man få vänta
två timmar på en buss, liksom. Så sitter man och gör läxan som man har
till nästa vecka, så behöver man inte tänka på det. Det är skitskönt att…
på helgen, då kan jag göra va fan man vill bara. Supa eller… bara sova,
liksom. Bara ta det lugnt […] ”Nu har jag ingenting den här veckan, nu
är det bara att gå till skolan och göra det man ska”. Skitskönt.

Det är svårt att förstå de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas särskilda sätt
att förhålla sig till fritiden utan att ta hänsyn till deras klassmässigt strukturerade relation till skolan och yrkesaspirationer. Till skillnad från de
kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande har de genom sitt utbildningsval ställt sig utanför ”spelet” om de mer exklusiva fält och positioner på vilka högre utbildning utgör en tillgång eller rentav förutsättning. Yrkena de tänker sig istället är inte föremål för samma tävlan och
just därför behöver de inte heller förhålla sig till sin användning av fritiden i termer av ”insatser” som ska ge ”vinster” i form av starka provresultat och betyg, examina, titlar och kanske även status och pengar.
I den mån deras användning av fritiden ändå låter sig förstås i termer
av strategier och insatser handlar det snarast om spontana förberedelser
för det slags jobb som antingen redan väntar på dem efter gymnasiet
eller som de hoppas kunna ägna sig åt i framtiden – inte om investeringar av tid och energi i förvärvet av kulturellt kapital. 454 Liksom de kulturellt kapitalstarka tycks uppfatta skolarbetet som ett naturligt inslag i
fritiden och nedprioriteringen av det ”rena tidsfördrivet” som självfallen, tyder allting på att inte heller de kulturellt kapitalsvaga upplever sina
fritidsinsatser som just insatser eller uppoffringar. Fredrik (-), Stefan (-)
och Tony (-) talar om det som i det närmaste självklart att de emellanåt
gör en insats på sina pappors jobb – och som John (-) säger apropå det
arbete han gjorde för sin pappas kompis: ”hur jävla tråkigt det än var att
såga i den där jävla parkeringen, så var det ändå rätt gött om man säger”.
På samma sätt kan vi förstå Nikos (-) regelbundna styrketräning eller
Daniels (-) och Simons (-) myckna dator- och tevespelande som fritidspraktiker omedvetet orienterade mot deras önskade yrkesbanor som
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väktare/polis respektive spelproffs/spelutvecklare – inte mot vidare
studier.

KONKLUSION

Genom sin uppväxt i familjer med varierande tillgång till kulturellt kapital har pojkarna införlivat skilda klasshabitus. För de kulturellt kapitalstarka innebär denna en känsla av närhet till skolkulturen, medan den
för de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga tenderar att ger
upphov till en känsla av avstånd till densamma. Eftersom de uppåtsträvande, i likhet med de kulturellt kapitalstarka, tenderar att aspirera på
yrken som i regel kräver högre studier och officiella intyg på att de behärskar denna kultur (institutionaliserat kulturellt kapital), tycks de emellertid vara benägna att erkänna den som legitim, ta sina studier på allvar
och försöka överbrygga nyss sagda avstånd. De skiljer sig dock från de
kulturellt kapitalstarka i det att de uppvisar en mer instrumentell hållning
till högre utbildning, varvid förvärvandet av en sådan också tycks framstå som mindre självklar för dem. Likaså uttrycker de uppåtsträvande en
osäkerhet vad gäller den egna behörigheten och förmågan till högre studier, vilket även det – precis som deras instrumentella hållning – låter sig
förstås i ljuset av deras relativa underläge i termer av kulturellt kapital.
De kulturellt kapitalsvaga har kommit att hantera känslan av avstånd
till skolkulturen annorlunda. Istället för att erkänna och sträva efter att
erkännas av densamma har dessa pojkar snarast bejakat sin i grunden
konfliktfyllda relation till dess rådande ordning. Inte sällan framställer de
skolan som någonting att uthärda i väntan på arbetslivet. De som kunnat har således valt den mest uthärdliga vägen genom gymnasiet – tillika
den snabbaste vägen ut i lönearbete och det slags traditionellt manliga
arbetaryrken på vilka de aspirerar – dvs. något av de yrkesförberedande
utbildningsprogrammen. Eftergymnasiala studier i allmänhet och högskolestudier i synnerhet framträder i deras utsagor som ett avlägset alternativ, aktuellt företrädesvis ifall yttre omständigheter i framtiden
skulle tvinga dem till det.
Pojkarnas olika klasshabitus genererar inte bara skilda framtidsutsikter och relationer till skolan, utan härigenom även olika sätt att betrakta
och behandla sin fritid. De kulturellt kapitalstarkas närhet till den akademiska kulturen och aspirationer på mer exklusiva sociala fält och positioner gör dem benägna att förhålla sig till sin fria tid som en resurs att
investera strategiskt för långsiktig avkastning i form av utbildningsmeriter, examina och titlar. Det är inte bara en fråga om att sköta skolarbetet
utan tycks också handla om en ”produktiv” användning av fritiden i
stort: om organiserat idrottsutövande, om eget musicerande, om enga-
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gemang i föreningslivet osv. Härvidlag skiljer de sig från de uppåtsträvande, vars utbildningsval och önskan att avancera i det sociala rummet
förvisso tenderar att leda också dem att se på sin fritid som tid att ägna
åt ”rätt” saker, men som när läxorna väl är gjorda gärna ägnar den åt
”fel” saker, dvs. sådant som svårligen låter sig nyttiggöras på utbildningens fält och därmed riskerar att ses som ett slöseri med tid, såsom datorspel och teve. Den ”produktiva fritiden” tycks falla sig närmast naturlig
för de kulturellt kapitalstarka, medan den för de uppåtsträvande ter sig
som mer av en uppoffring. De kulturellt kapitalsvaga, däremot, vars
tänkta yrkesbanor i regel inte kräver några vidare studier, har förvisso
inte sällan en fritid som är synnerligen välfylld, men den är över huvud
taget inte orienterad mot skolan och förvärvandet av kulturellt kapital.
Snarare tenderar de att förhålla sig till sin fritid som tid fri från en påtvingad skolkultur; som en frizon i vilken de själva bestämmer – inte
lärarna.
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DEN SYMBOLISKA ORDNINGEN AV
DIGITALA GODS OCH PRAKTIKER
En central utgångspunkt för denna studie är att digitala gods och praktiker – dvs. datorer, internet och hela det universum av medierat innehåll
och medierelaterade praktiker som dessa medier gör tillgängligt – tillskrivs olika symboliskt värde inte bara på utbildningens fält och diverse
andra sociala fält, utan även i det sociala rummet som helhet. I det svepande talet om hur internet och sociala medier utgör en demokratiserande kraft är detta något som vanligtvis glöms bort. Dessvärre är det
också en dimension av de digitala medierna som forskningen om ungas
internetanvändning allt som oftast har negligerat. Detta är problematiskt, för bakom Bourdieus daterade kritik av den oreflekterade importen av kulturrelativism från etnologi till sociologi gömmer sig en viktig
epistemologisk poäng:
The sociologist who insists on ignoring the value differences that social
subjects establish between cultural products in fact performs an uncontrolled and therefore illegitimate transposition of the relativism that the ethnologist must observe when he considers cultures belonging to different
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societies. The different “cultures” that coexist in a single stratified society are objectively
situated in relation to one another, because the different groups situate themselves in relation to one another, especially when they make reference to their cultures. By contrast,
the relationship between cultures belonging to different societies may exist
only in and through the comparison performed by the ethnologist. 455

Att man som forskare förhåller sig värdeneutral och eftersträvar att inte
lägga några värderingar i de olika kulturprodukter och kulturella praktiker man studerar, betyder inte att de som utövar dessa praktiker gör detsamma. För att bättre förstå dessa praktiker måste denna insikt inkluderas i forskningspraktiken. I detta kapitel tecknas följaktligen en bild av
vad jag kallar ”den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker”. Bilden bygger på pojkarnas uppfattningar av hur olika digitala gods
och praktiker värderas i skolan och samhället, såsom de uttrycktes direkt
eller indirekt i intervjuerna.
Utgångspunkten är att det i varje givet samhälle, vid varje given tidpunkt, existerar en för närvarande rådande symbolisk hierarki av digitala
gods och praktiker inom ramen för vilken det relativa värdet av varje
enskilt gods, varje enskild praktik, bestäms av dess position i relation till
alla andra digitala gods och praktiker. 456 Denna symboliska ordning tenderar att vara kollektivt igenkänd (om än inte alltigenom erkänd), dvs.
medlemmarna i detta samhälle tenderar att identifiera värdet av olika
digitala gods och praktiker på ett likartat sätt. 457 Med andra ord igenkänner de vissa digitala praktiker som kollektivt erkända (legitima), varvid
dessa, till skillnad från icke erkända praktiker (illegitima), kan fungera
som symboliskt kapital i diverse sociala sammanhang. Som vi ska se uttryckte pojkarna snarlika uppfattningar om det symboliska värde som
olika digitala gods och praktiker tillerkänns i samhället, men innan detta
behandlas närmare krävs några klargöranden.
Till att börja med kan vare sig datorn, internet eller några andra medier förstås som frikopplade från det historiskt konstituerade sociala
sammanhang ur vilket de har uppstått och genom vilket de ständigt
formas och omformas i och med sätten på vilka de produceras, marknadsförs, regleras och konsumeras av enskilda agenter, grupper och institutioner av olika slag. 458 Att digitala medier är socialt inbäddade innebär att det symboliska värdet av olika digitala gods och praktiker i själva
verket inte avgörs av deras position i relation till andra digitala gods och
praktiker, utan snarare av deras position i en mer generell symbolisk
hierarki av kulturella gods och praktiker, både medierelaterade och icke
medierelaterade. Denna hierarkiska ordning existerade långt före tekniska innovationer som persondatorn, internet, smarttelefonen och
webb 2.0, men den är vare sig obestridlig, oföränderlig eller opåverkad
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av den tekniska utvecklingen. Att hävda detta vore med Nick Couldrys
ord att hemfalla åt ”the myth of foundational order”. 459 Däremot förändras den inte utan vidare och knappast heller med en sådan hastighet
och genomgripande kraft som emellanåt impliceras i det offentliga och
vetenskapliga samtalet om den digitala informations- och kommunikationsteknikens effekter på samhället, politiken och kulturen. Här reproduceras då snarare vad Couldry kallar ”the myth of foundational disorder”. 460
Istället för att betrakta digitala medier (och bruket av dessa) som ett
parallellt universum, vars mystiska ursprung och krafter ensidigt tvingar
sig på och kullkastar den sociala världen som vi känner den, förefaller
det rimligare att se dem som ”kristalliseringar av socialt organiserad
handling”, 461 dvs. som både sprungna ur och integrerade i ett och
samma historiskt framvuxna sociala universum, vars krafter de både formas och omformas av och bidrar till att forma och omforma. 462 Med
andra ord kännetecknas relationen mellan digital teknik och samhälle av
både kontinuitet och förändring; det nya bygger på någonting gammalt
och välbekant som därmed lever kvar i det nya, om än i delvis förändrad
form. Den historiskt framvuxna symboliska ordningen av kulturella
gods och praktiker rymmer idag inslag som förvisso är digitala (och
därmed relativt nya) till sin form och som inte hade kunnat existera utan
utvecklingen av digital teknik, men eftersom denna utveckling är historiskt konstituerad och socialt inbäddad, liksom approprieringen av de
gods och praktiker som den möjliggör, så följer inte av detta att den etablerade symboliska ordningen kastas om eller upplöses i kaos, utan snarare att digitala gods av olika slag, såväl som människors interaktioner i
och med dessa, inlemmas i denna ordning.
Mellan ”the myth of foundational order” och ”the myth of foundational disorder”, skriver Couldry, finns ”the actual levels of order (power concentrations) in contemporary societies and […] the relative degree
of social disorder and chaos that coexists with them”. 463 Exempelvis
kännetecknas nätet idag av ett sammelsurium av röster, men detta betyder inte att alla har samma chans att höras, erkännas och vinna inflytande i samhället (och än mindre att alla försöker). Mycket tyder på att
det i huvudsak är redan erkända och inflytelserika agenter, grupper och
institutioner som dominerar också online. 464
Den relativa stabilitet som kännetecknar den symboliska ordningen
av såväl digitala som ”fördigitala” kulturella gods och praktiker kommer
sig alltså av dess ursprung och integrering i en social ordning, präglad av
bestämda maktförhållanden. Den ojämlika fördelningen av kapital,
framför allt av det kulturella kapitalet, innebär på samma gång en ojämlik fördelning av tillgången på de verktyg som krävs för att appropriera
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de kulturella gods och praktiker vars position i den symboliska hierarkin
gör dem kapabla att fungera som symboliskt kapital. Följaktligen, menar
Bourdieu, tenderar sådana gods och praktiker att vara olika vanliga i
olika klasser och klassfraktioner, varvid de också tenderar att utgöra
tecken på sociala skillnader. När dessa särskilda tecken uppfattas som
sådana tenderar de även att fungera särskiljande, såtillvida att de hjälper
agenter och grupper att orientera sig och navigera i det sociala rummet.
De instiftar hos agenterna en känsla för vilka kulturella gods och praktiker som är för dem och vilka som inte är det, vilken i sin tur guidar deras handlingar enligt vissa mönster. 465
Om detta gäller även i relation till digitala gods och praktiker är förstås en empirisk fråga, kring vilken efterföljande kapitel kommer att
kretsa. Det förefaller dock rimligt att tro att så är fallet då de, ihop med
alla andra kulturella gods och praktiker (medierelaterade eller ej), utgör
en gemensam symbolisk ordning, sprungen ur och inlemmad i ett och
samma historiskt framvuxna sociala sammanhang. Det är genom denna
kollektivt igenkända ordning som olika digitala gods och praktiker erhåller sitt symboliska värde, inte inom ramen för någon form av separat
och samhälleligt separerad ordning för digital teknik. 466 Som Jonathan
Sterne uttrycker det: ”technologies do not have an existence independent of social practice, they cannot be studied in isolation from society or
from one another”. 467

TVETYDIGA DIGITALA MEDIER
För att kunna teckna en djupare bild av den symboliska ordningen av
digitala gods och praktiker, krävs följaktligen att datorn och internet
först skrivs in i det mer övergripande sociala och vardagskulturella
sammanhang som kringgärdar de unga männens bruk av dessa medier. Innan jag går närmare in på pojkarnas uppfattningar om hur diverse nätbaserade praktiker och stilar tenderar att värderas i relation
till varandra i samhället, ska jag därför börja med att belysa hur de
uppfattar det symboliska värdet av datorn, internet och bruket av
dessa medier på ett mer övergripande plan – dels i relation till ett par
så kallat ”traditionella” medieformer (televisionen och det tryckta
ordet), dels i relation till diverse vardagliga praktiker i pojkarnas liv
som inte nödvändigtvis involverar medier.

DEN VARDAGLIGA MEDIEMILJÖN

Genom intervjuerna framträdde en bild av datorn, internet och bruket
av dessa medier som någonting högre värderat än att titta på teve, men
lägre värderat än läsningen av tryckta medier i form av tidningar, tid-
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skrifter och böcker. Särskilt facklitteratur verkar av pojkarna uppfattas i
termer av hög status. I det följande ska jag dels ge prov på denna bild,
dels resonera kring hur den kan förstås. Ytterligare medieformer hade
kunnat inkluderas, men jämte de digitala medierna var teve, dagstidningar och böcker de medier som pojkarna talade i särklass mest om i intervjuerna.
Ända sedan teven gjorde entré i människors hem har den fått stå
som symbol för vad som uppfattats som det moderna samhällets kulturella förflackning och moraliska fördärv; den så kallade ”dumburken”
påstods isolera medborgarna i sina hem och leda till en allmän passivisering och fördumning. 468 Långt senare förknippas fortfarande teven med
lathet, passivitet och kulturellt förfall, vilket medför att tevetittandet –
trots alla dess variationer med avseende på innehåll, omfattning och
klockslag – tenderar att uppfattas som en onyttig praktik, intimt kopplad
till känslor av skam och skuld. Det är en praktik som man inför andra,
och i synnerhet om dessa andra inte är närstående och uppfattas som
representanter för den legitima kulturen, ofta känner sig nödgad att rättfärdiga och helst inte talar om alls. Särskilt inte ifall det sätt på vilket
man tittar – dvs. på vad man tittar, hur mycket och när på dygnet – avviker från dominerande föreställningar om det acceptabla tevetittandet. 469
Att teven och tevetittandet överlag fortfarande är negativt laddat
manifesteras i intervjumaterialet på flera olika sätt. Karl (+) berättar om
hur hans föräldrar väntade länge med att skaffa digitalteve eftersom de
var oroliga för att han skulle bli som sina vänner: ”Mina kompisar var
riktiga soffpotatisar som satt framför teven hela tiden, och då tyckte
dom att det var förfärligt och om vi skaffade digitalteve så skulle det, ja,
hända oss också liksom”. Här kan anas föreställningen om televisionen
som ett hot mot förhärskande idéer om det sunda, moraliska levernet.
Andra gånger representeras den dessutom som ett hot mot vad man
uppfattar som god kvalitet och smak. Johan (+), Dennis (+) och André
(+) i en gruppintervju:
Martin: Om man tänker på hur samhället generellt värderar olika typer av
till exempel teveprogram, sådär, eller tevekanaler… hur…? Vad anses,
så att säga, fint och vad anses lite mer fult? Vad anses bra och dåligt, liksom, när det kommer till olika medieinnehåll?
[…]
Johan: Våra värsta år är ju något program… alltså, jag gråter lite när jag ser
på det […] Det är såhär att man, ja, hör man tre minuter… så vill man
ju ha tillbaka dom tre minuterna av sitt liv, och… med ränta, liksom. Så
dåligt är det. Så det är ett väldigt lågvattenmärke, liksom, tycker jag […]
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Dom här amerikanska… vissa amerikanska serier… Two and a half
men gillar jag inte heller…
Dennis: Nä, det håller jag med om […] Dom är liksom… finns där för att
bara, liksom, fylla upp något slags tomrum. Det är liksom inget man
njuter av att kolla på. Det är bara tjugo minuter som… ja, försvinner.
[…]
André: Om man ska se det, så egentligen, om man ska vara såhär… även
fast man själv kollar på kanalerna, som såhär TV6, Kanal 5 och sånt […]
alltså, så är det ju… egentligen så är det ju bara skit, egentligen. Alltså,
du har… kvalitetsteven ligger egentligen… det enda som är kvar är ju
typ SVT, egentligen. Och det håller också på att bli lite, såhär… Alltså,
dom kör ju med förnedringsserier och sånt där på TV6 och Kanal 5 och
sånt, typ, Kungarna av Tylösand och… Paradise Hotel och… alltså,
även fast man… man kollar ju på det ändå, men… jag kollar på Paradise
Hotel, men Kungarna av Tylösand är liksom… det är helt sjukt egentligen. Och det är sånt dom, liksom, livnär sig på… dom kanalerna. Så
egentligen är det bara en massa skit på dom kanalerna. Och det som inte
är förnedringsteve, det är såhär amerikanska serier typ… som är jätte-…
alltså jättelåg humor på det, egentligen. Det är ingen kvalitetshumor direkt […] Så egentligen så är det ju… trean, femman, sexan… alla
dom… MTV hatar jag mest av allt… det är helt stört.
Johan: Ja, hehe… jag… jag tycker den ger en negativ påverkan på samhälls… normerna i allmänhet.
André: Music Television, heter det va? När är musiken på MTV nu? Det är
bara skit! Det är musik klockan typ fyra på natten, det går liksom inte att
vara vaken och kolla på […] Det är… så det är… egentligen är det bara
skit på teve känns det som.
Johan: Jag har faktiskt bara ettan… ettan, tvåan, fyran, sexan, och sen…
Kunskaps-… Barnkanalen eller va fan det heter… så det…
Martin: Håller du med Dennis, om…?
Dennis: Ja, det är mycket skit som visas på teve. Det är kanske därför jag
inte kollar så mycket. Jag liksom väljer vad jag vill se istället.

Här representerar pojkarna teven dels som någonting som tar tid från
vad vi får förmoda ses som mer värdefulla sysslor, dels som ett bidrag
till samhällets kulturella förflackning och moraliska förfall. De medger
förvisso att vissa kanaler och delar av innehållet fortfarande är av god
kvalitet och värt att titta på, något som givetvis är viktigt att beakta, 470
men överlag framställer de televisionen som en potentiellt skadlig influens. Trots att utsagorna egentligen tar formen av personliga smakomdömen säger de någonting om televisionens och tevetittandets låga position i den symboliska hierarkin av kulturella gods och praktiker. Särskilt tydligt blir detta om vi tänker oss att pojkarna i samband med intervjun identifierade mig som en representant inte bara för högskolan, utan
därmed också för en kollektivt erkänd kultur i vilken teven i allmänhet
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och särskilda kanaler och program i synnerhet tenderar att nedvärderas.
Eftersom de själva gör anspråk på denna kultur bekänner de visserligen
att de emellanåt tittar på sådana program och kanaler, men samtidigt är
de minst sagt angelägna om att framhäva sin kännedom om deras låga
värde i samhället generellt.
Med samma analytiska rörelse kan vi från nedanstående redogörelse
urskilja de tryckta mediernas höga status. Lägg här märke till hur André
(+) genomgående strävar efter att framställa sin tidningsläsning som mer
allsidig än vad den i själva verket tycks vara, och på motsvarande sätt,
sin tevekonsumtion som mindre (och framför allt mindre än andras): 471
Martin: Hur ser en typisk medievardag för dig, André?
André: Ja […] jag… alltså, jag läser inte så mycket tidningar, men jag läser
ändå… på morgonen läser jag ju alltid GP. Fast det är mest del två jag
läser, sport och… Men ändå, alltså… det händer att jag läser hela också,
men inte… alltså, jag hinner inte, jag har det ganska stressigt på morgonen. Jag brukar… jag läser tidningen varje morgon, även fast det inte
är… ja, det kanske mest är sporten jag läser. Och sen tevetittandet är väl
ganska… alltså, det… det varierar. Jag tittar ganska mycket på teve, men
inte så mycket… eh… som en del gör ändå. Alltså, jag kanske… någon
gång ibland, när jag kommer hem… på kvällen och så. Men det är mest
strunt man tittar på… alltså, såhär, komediserier och sånt, som inte är
roliga egentligen. Annars så… alltså, det jag tittar på mest är väl egentligen… alltså, när det är fotboll på teve, då kollar jag alltid. Det gör jag ju.
Rent generellt… alltså, det är ju inte fotboll varje dag, så att jag… rent
generellt så kollar jag väl inte på så mycket. Sen, eh… tittar jag ganska
ofta på SVT Play också, mest på såhär… Uppdrag Granskning, tycker
jag är rätt intressant […] Det är rätt bra, jag gillar Janne Josefsson och
så. Det är rätt kul att kolla på sånt.

Då televisionen än idag fungerar som en symbol för kulturellt och moraliskt förfall tenderar alltså tevetittandet att upplevas som en mediepraktik som behöver rättfärdigas, både inför en själv och inför andra. Vad
gäller tidningsläsning och läsande mer allmänt är det snarare bristen
därav som man upplever måste rättfärdigas. Läsningen av dagstidningar,
tidskrifter och böcker har sedan länge kommit att utgöra tecken på kultur, civilisation, karaktär, bildning och vitterhet. På ”snille och smak” –
eller om man så vill: på klass. Om det ses som en mediesynd att titta
mycket på teve fungerar det som en mediedygd att läsa mycket, och på
samma sätt kan man tänka sig att ett hushåll utan teveapparater uppfatttas som ovanligt, förvisso, men likafullt som fullt legitimt – rentav som
dygdigt och kultiverat – medan ett hem utan böcker istället symboliserar
bristande intellekt och bildning. Till skillnad från teve utgör alltså tryckta
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medier i allmänhet och litteratur i synnerhet ett kulturellt legitimt intresse, ett tecken på kulturellt kapital. Det är förvisso viktigt att betänka
hur olika tidningar och litterära verk och genrer, liksom konsumtionen
av dem, tillskrivs olika symboliskt värde, men likväl tyder intervjumaterialet på att de tryckta medierna överlag, och inte minst boken, än idag
intar en mer högtstående position än andra medier i samhällets symboliska hierarki av kulturella gods och praktiker. 472
Ian (+), vars uppväxt i ett kulturellt kapitalstarkt hem tycks ha försett
honom med en känsla för den här typen av värdehierarkier och språkliga
resurser att kommunicera sin erfarenhet av dem, elaborerar här de
tryckta mediernas status i relation till andra medieformer:
Ian: Alltså, jag tror nog att tidningar har en kanske oförtjänt hög status. Eller oförtjänt vet jag inte, men… men jag tror att det anses finare att tillskansa sig information genom att läsa tidningar, om man jämför med att
till exempel läsa på internet. Och framför allt då vilka källor man använder… om du läser det på Wikipedia till exempel, så är ju det mycket
mindre värt enligt många, än att läsa det i en uppslagsbok, oavsett hur
underbyggt det på Wikipedia är. Om det står källor, så kommer ändå alltid någon säga såhär ”jamen, du, fan, vem som helst kan ändra det där”.
Så jag tror att det väldigt oförtjänt kan vara så, att socialt så tycker man
att det är finare att få information från böcker och tidningar, fast internet kan vara minst lika bra alltså.
[…]
Martin: Teve och radio då? Etermedierna liksom?
Ian: Ja, alltså, jag menar, radio känns lite off. Alltså, jag vet inte om någon
lyssnar på radio längre, hehe […] Men det är klart att det är nog fint socialt att lyssna på P1 typ. På dom här långa utläggningarna och sånt där.
Det tror jag att… om man jämför det med […] att titta på teve, så tror
jag absolut att det är kreddigare att lyssna på radio och sådär. Och sen
P3 är ju ganska bra faktiskt. Även om… det är ju sällan man lyssnar på
radio, men när jag lyssnar så lyssnar jag på P3 och det tycker jag är en
ganska bra kanal […] Men jag tror nog att radio är lite… bättre, inom citationstecken, än teve. Och tidningar är absolut, definitivt, bättre än
både teve och internet… enligt många.

I enlighet med den generella bild som framträdde genom intervjuerna
uppfattar Ian tidningar och böcker som högre värderade i samhället än
såväl internet som televisionen. Detta, menar han, har att göra med att
tryckta medier anses mer trovärdiga än nätbaserade informationskällor i
allmänhet och det öppna uppslagsverket Wikipedia i synnerhet. Härigenom implicerar han hur det tryckta ordet i samhället överlag tenderar att
identifieras som representant för den legitima kunskapen. För tillträde
till de tryckta medierna krävs sedan länge i regel ett visst mått av kultu-
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rellt kapital i form av socialt erkända och gärna även stadfästa kunskaper
och färdigheter. En form av expertis, med andra ord, som upplevs som
en garanti för innehållets sakliga och stilistiska kvalitet. Tillträdet till internet är inte på samma sätt behäftat med sådana strukturella och formella regleringsmekanismer. Här kan ”vem som helst” sprida information, vilket gör att dess övergripande förhållande till den legitima kunskapen tenderar att uppfattas som mer osäkert. Karl (+) är inne på ett
liknande spår:
Martin: Tycker du att det känns som att vissa medier har liksom högre status i samhället än andra?
Karl: Ja, det tycker jag. Allt nytt liksom, det känns som att det måste bygga
upp ett förtroende. Alltså, internet, det… det har inte lika mycket förtroende som, ja, tidning i pappersform, för det har ju funnits sedan
1600-talet. Men internet är ju ganska nytt […] Det känns som att man
måste… det tar längre tid att publicera en tidning än en internetartikel,
och det gör att man får bearbeta den mer och sånt, känns det som då. Så
den blir mer trovärdig. Men oftast så är det ju så att det som står i tidningen står också på nätet. Fast det har ändå inte samma trovärdighetsstatus, av någon anledning.
Martin: Nä. Varför är det så då, tror du?
Karl: Det är väl gammal vana, antar jag. Tidningar har ju… det känns professionellt på något sätt, medan internet, även om det styrs av samma
personer, så ger den ett intryck av att det är en tjugoåring som haft för
mycket fritid som har knåpat ihop den där sidan och… Ja, allt som man
läser på internet sen är ju inte sant liksom. Det känns som att alla kan
göra en hemsida, men alla kan ju inte ge ut en tidning […] Officiella saker, liksom tidningar och såna saker, har mer trovärdighet än typ forum
på nätet där… vem som helst skriver…

I likhet med Ian identifierar Karl tryckta medier som särskilt högt värderade i samhället, eftersom de betraktas som mer trovärdiga än t.ex. internet. Han antyder dessutom att orsaken till det förtroende som de åtnjuter står att finna i professionaliseringen av journalistyrket, vilket i
grund och botten motsvarar den historiska etableringen av ett ”journalistiskt fält” med särskilda mekanismer som reglerar tillträdet till detsamma. 473 ”Tidningar känns professionellt”, säger han, medan mycket
på nätet snarare påminner om någonting som ”en tjugoåring som haft
för mycket fritid […] har knåpat ihop”. Och: ”alla kan göra en hemsida,
men alla kan ju inte ge ut en tidning”. Och: ”officiella saker […] har mer
trovärdighet än typ forum på nätet där vem som helst skriver”.
Såväl Ian (+) som Karl (+) använder kategorin ”vem som helst” för
att illustrera de tryckta mediernas symboliska värde i relation till internet.
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Det är för att ”vem som helst” kan sprida information på nätet, men
inte via tryckta medier, som de senare tillerkänns en högre status i samhället. Vem är då denne ”vem som helst”? I så måtto att det är en person utan erkänd individualitet, en i mängden, kan beteckningen tolkas
som en omskrivning av det numera månne omoderna ”massan” eller
”massorna”. I så fall blir det onekligen svårt att undgå, hur nätets underordnade position visavi tryckta medier i den symboliska ordningen av
kulturella gods och praktiker, verkar ha sitt ursprung i en sedan länge
etablerad och alltjämt levande avsmak och rädsla i de övre samhällsskikten för den smaklösa, smutsiga och obildade ”massan” – ”the perpetual
threat to culture”, som Raymond Williams summerar bilden. 474
Beständigheten som tycks prägla inte bara de tryckta mediernas dignitet utan även den mer generella symboliska hierarkin av kulturella gods
och praktiker, låter sig knappast förstås utan hänsyn till de nationella
utbildningssystemens officiella auktoritet att klassificera och officialisera
bilden av kulturella gods, praktiker och förhållningssätt som mer eller
mindre legitima/illegitima. Med tanke på den centrala roll som det
tryckta ordet och förmågan att läsa och skriva har haft för den historiska
framväxten och institutionaliseringen av dessa system, kommer det inte
som någon överraskning att litteraturen och därtill kopplade praktiker än
idag åtnjuter en särskild status, inte bara på utbildningens fält utan i det
sociala rummet generellt. 475 Inte heller förvånar det att boken och andra
tryckta medier för Ian (+), Karl (+) och de andra pojkarna alltjämt fungerar som symboler för den legitima kunskapen och kulturen.
I jämförelse med såväl teven som tryckta medier möjliggör och karaktäriseras datorn och internet av en större spännvidd av symboliskt
innehåll och praktiker. Som tekniker betraktade är de ovanligt ”öppna” i
så måtto att de kan tas i bruk på en mängd olikartade sätt, vilket gör det
svårt att på ett meningsfullt sätt tala om dem i samma allmänna ordalag
som om teven och de tryckta medierna. För medan television och
tryckta medier produceras och konsumeras på relativt tydligt avgränsade
sociala fält, existerar på nätet inte bara traditionella medier och sedan
länge etablerade medieföretag, utan dessutom – sida vid sida och i en
mängd olika kombinationer – digitalt material i form av skrift, bild och
ljud som produceras, distribueras och konsumeras på olika sätt, med
olika intentioner och i olika sammanhang av såväl privatpersoner som
myndigheter, organisationer och företag av olika slag. Med andra ord
kännetecknas nätet av både nya och välbekanta kulturella element med
varierande symboliskt värde, som kan existera såväl parallellt som i olika
föreningar och som kan ha sitt ursprung i mer eller mindre organiserade/oorganiserade och professionella/amatöristiska sammanhang. 476
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Nätet kan alltså knappast förstås som ett socialt fält i sig. Men inte
heller presenterar det sig för dess användare som ett fullständigt kaos.
Mer fruktbart torde då vara att betrakta nätet som en förlängning av det
sociala rummet – inbegripandes hela dess mångfald av sociala fält och
subfält, deras inbördes gränser och relationer, såväl som alla förhållanden mellan agenter, grupper och institutioner på de olika fälten. 477
Följaktligen är internet att betrakta som ett socialt snarare än virtuellt
rum, åtminstone om man i enlighet med den bokstavliga betydelsen av
”virtuell” avser ett slags skenverklighet. I den mån det alls är meningsfullt att tala om nätet i singular bestämd form, så är det under alla förhållanden – inklusive dess tekniska möjligheter att experimentera med
sin sociala identitet och låtsas vara någon annan än offline – socialt i sitt
ursprung, sitt uttryck och sin appropriering. 478
Det faktum att datorn och internet både möjliggör tevetittande och
ger tillgång till såväl svenska som internationella dagstidningar, tidskrifter och i allt större utsträckning även böcker, indikerar på sätt och vis
ensamt den oklara position som (bruket av) digitala medier tillskrivs i
relation till andra medier (och mediebruk) inom ramen för den för närvarande dominerande symboliska ordningen. Mot bakgrunden att detta
utgör blott en bråkdel av alla tänkbara digitala gods och praktiker är det
inte förvånande att pojkarna uppfattar digitala medier överlag, och det
härtill relaterade bruket, som positionerat någonstans mittemellan teven
och tryckta medier i denna ordning.
Televisionen och de tryckta medierna har kommit att stelna över tid
och tillskrivas betydelser som är tämligen stabila. Datorn och internet,
däremot, befinner sig fortfarande i en ständigt pågående förändringsprocess på såväl det tekniska som designmässiga planet; en process som
ackompanjeras av kontinuerliga förhandlingar – på allt från transnationell till vardagspolitisk nivå – om betydelsen och värdet av dessa medier.
Det finns med andra ord en ovisshet gällande innebörden av digitala
medier, om vad datorn och internet symboliserar: Isolation, moralisk
upplösning och kulturell förflackning som televisionen? Social gemenskap och jämlikhet? Eller kanske som det tryckta ordet, kunskap och
bildning? Denna ovisshet, som alltså bottnar i den digitala teknikens
osedvanligt öppna, heterogena och snabbt föränderliga karaktär, kan
exemplifieras genom följande utdrag:
Nils: Om man säger internet då, till exempel… ingenting har ju enbart fördelar, allt är liksom… ja, okej, fred har kanske bara fördelar… i viss
mån… Men det är ju svårt att säga såhär… det finns… internet är en
sån sjuhelvetes stor grej alltså, för att det finns ju så extremt mycket. För
jag menar, det finns ju så himla mycket bra, men ändå så extremt myck-
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et dåligt […] Det beror ju på hur man… att säga att man är för eller
emot internet är snarare en globaliseringsfråga än att [suckar]… vad ska
man säga? Att vara för eller emot internet, det är ett alldeles för stort
ämne att vara enbart kritisk mot eller positiv mot, tycker jag på något
sätt.

Det är tydligt att Nils (+) har svårt att tänka och tala om internet som
vore det en särskild medieform i likhet med t.ex. teven eller dagstidningen. Lika svårt har han därför att förstå det i termer av någonting (relativt) värdefullt eller värdelöst. Nätet är helt enkelt alldeles för vidsträckt
och brokigt för att låta sig betecknas genom generaliserade omdömen.
Dock finns det åtminstone en betydelse som pojkarna urskiljer som gemensam för den digitala tekniken överlag. Till skillnad från de tryckta
medierna, inte minst, utgör datorn och internet symboler för utveckling
och förändring, ungdomen och framtiden. De betecknar ett nytt tillstånd; morgondagen snarare än gårdagen. Härav följer emellertid inte att
det symboliska värdet av datorn och internet skulle bli mindre tvetydigt.
Det tekniska framåtskridandet uppfattas som både eftersträvansvärt och
hotfullt, ungdomen likaså, och som vi har sett existerar utopiska och
dystopiska framtidsbilder sida vid sida. Med andra ord, den förändring
som associeras med de digitala medierna kan föreställas i termer av både
gott och ont, såväl högt som lågt.
Så kan å ena sidan icke-tillgång på digitala medier (och för all del
även icke-användning) symbolisera stillastående, bakåtsträvande, ovilja
att förändras, samt andra negativa värden. Eddie (↑) menar exempelvis
att ”om man inte har en dator, så kanske man blir retad eller någonting”.
Å andra sidan kan tillgång på den allra senaste digitala tekniken och bruket av densamma utgöra tecken inte bara på ungdomlighet, framåtsträvande, rörlighet och flexibilitet – kort sagt, på att man är i fas med sin
tid. Det kan likaväl tolkas som ett tecken på omdömeslöshet och i termer av en taktlös och därmed kontraproduktiv jakt efter status, åtminstone då intresset för att äga de nyaste produkterna bedöms som
överdrivet. Detta kommer till uttryck genom följande utdrag (intervjun
gjordes i slutet av 2009):
Martin: Framtiden då? Tror du att du kommer att ha nytta av den nya tekniken framöver också?
Oscar: Ja, det tror jag. Det kommer ju ny teknik hela tiden. Jag tyckte det
var roligt… alltså, jag stod och väntade på bussen idag, så var det två
damer, äldre damer, som stod och pratade om sånt. Och det var väldigt
såhär: ”Ja, mina barnbarn tyckte att det var konstigt att jag inte hade någon diskmaskin eller tvättmaskin när jag var liten” och såhär. Och det
känns liksom att tekniken går ju väldigt snabbt framåt. Och man undrar
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ju hur det kommer att se ut i framtiden […] Det ska bli spännande. Jag
vill gärna hänga med så bra det går också […] I så fall så borde jag i och
för sig ha en iPhone, men det har jag ju inte nu […]
Martin: Men du vill ha en iPhone eller?
Oscar: Nä [tystnad] Nu har jag en iPod så då behöver jag ju inte ha en
iPhone, det är ju samma sak… eller, det är det ju inte… men, ja […] Nä,
det är en cool telefon, men dumt att lägga ut så mycket pengar om man
redan har en mobil liksom, tycker jag.
Martin: Plus en iPod också…
Oscar: Ja, precis, då har jag ju musiken och mobilen, så då behöver jag ju
inte ha… två grejer.
Martin: Vad kostar en sån där iPhone egentligen?
Oscar: Jag har ingen aning faktiskt […] Men jag tycker att ännu onödigare
är den här… vad heter den? Inte iPhone, utan Touch-… iPod, eller vad
heter den? […] Jamen, det är en likadan fast det är ingen telefon, utan
det är bara iPod, typ, med touchscreen. Vad heter den? […] Nä, jag vet
faktiskt inte, men det är, alltså, det är som iPhone, likadan, fast det är
bara musik istället […] Och det tycker jag är sjukt ovärt. Men det finns
väl folk som tycker det är bra.
Martin: Men, alltså, generellt sådär, så försöker du att hänga med liksom…?
Oscar: Ja, eller kanske inte såhär att jag ska köpa allting, men veta vad som
finns och så.

Oscar (+) kopplar här samman digital teknik med förändring och med
framtiden. För honom representerar detta positiva värden, men samtidigt pekar han på hur ett reservationslöst omfamnande av den tekniska
utvecklingen och den strida strömmen av nya produkter riskerar att
nedvärderas som omdömeslöst och slösaktigt. Det nya måste snarare
förvärvas med förstånd och efter noga övervägande för att uppfattas
som värdefullt snarare än vräkigt. Samma dubbeltydighet kommer till
uttryck genom hur Oscar (+) å ena sidan identifierar som högt värderat
att ”ha en fin dator, en fin laptop”, å andra sidan menar att en MacBook
ses ”lite som en sån skrytsak”. Förvärvet av ”en fin laptop” signalerar
högt värderade egenskaper (ungdomlighet, framåtsträvande, rörlighet
och flexibilitet), varigenom den blir kapabel att fungera som ”en sån
skrytsak”, men i så måtto att den används som en sådan riskerar den att
förvandlas till en symbol för lågt värderade egenskaper (skrytsamhet,
arrogans, vulgaritet och taktlöshet).

VARDAGEN I STORT

Det symboliska värdet av datorn och internet förhandlas och bestäms
inte bara i relation till andra, mer traditionella medieformer. Det avgörs
även i förhållande till praktiker som existerade före spridningen av tele-
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visionen och de digitala medierna, och som därför kan sägas vara i
grunden oberoende av deras existens (”fördigitala” praktiker). Det kan
handla om högt värderade praktiker som att studera, umgås med vänner
och motionera – praktiker som anses kulturellt och moraliskt danande –
men även om praktiker som anses moraliskt oacceptabla för ungdomar,
såsom bruket av våld, alkohol, tobak och droger. Intervjuerna visar att
pojkarna identifierar den i samhället rådande synen på bruket av digitala
medier som å ena sidan ett hot mot högt värderade praktiker som de
ovan nämnda, å andra sidan ett skydd från moraliskt förkastliga praktiker som inte nödvändigtvis inbegriper några medier över huvud taget.
Datorn och internet kan naturligtvis användas för såväl skolarbete
som för att kommunicera med vänner och bekanta, likaväl som de kan
tas i bruk på sätt som understödjer praktiker som anses oacceptabla. Det
centrala här är dock att pojkarna tycks uppleva det som att det digitala
mediebruket i sig, mer eller mindre oavsett inriktning, tillskrivs en särskild status i relation till den fysiska världen. Högt värderade praktiker,
antyder de, som att göra läxorna eller umgås med kompisar, tenderar att
tillskrivas lägre värde när de realiseras online istället för offline.
Det mellanmänskliga fysiska mötet, till att börja med, förknippas
med ursprunglighet och autenticitet och tycks betinga ett högre värde i
de ”symboliska tillgångarnas ekonomi” än att kommunicera via nätet,
vilket betraktas som mindre äkta. 479 Erik (↑) och Jonas (↑) identifierar
bruket av Facebook som en i samhället legitim kulturell praktik, men
bara så länge umgänget där inte går ut över det sociala umgänget vid
sidan av nätet:
Martin: Hur upplever du att samhället – till exempel i form av skolan eller
[…] familjen eller politiker, sådär – vill att unga ska använda datorer och
internet?
Erik: Alltså, ja… hur upplever jag det? Det känns bara som att politiker
tycker det är ganska okej att… sitta på Facebook, för att… dom tycker
väl att då får man en viss gemenskap. Men samtidigt så, som sagt, vill
dom ju inte att man ska sitta för mycket, för det leder ju till… kanske att
man sitter för mycket, och liksom blir osocial och… bara för det. Istället
för att vara social på Facebook så blir du… en värre människa, liksom
[…] Dom vill väl att man ska vara… två timmar om dagen kanske.
Martin: Men dom är positivt inställda till Facebook då, lärarna eller?
Jonas: Ja, så är det väl egentligen, till viss del, men egentligen skulle det väl
vara bättre om man träffades ute, tror jag nog, så […] Annars blir det ju
så att man bara sitter stilla och inte gör någonting med sina kompisar,
såhär bara ”Hej, ja, vad gör du?”.
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Och Andreas (↑), i sin tur, indikerar att födelsedagsgratulationer tillerkänns ett högre symboliskt värde ifall de framförs personligen offline
istället för via nätet, på Facebook eller bloggledes:
Andreas: Facebook känns så himla… vad ska man säga? Eh, automatiserat,
som en maskin, liksom… man skriver ”Grattis!”. Enter. Det är inte så
personligt, så att säga, i att det st-… Jamen, på deras [kompisarnas]
blogg, då står det såhär, typ… massa i rad, såhär, alla skrev ”Grattis”,
utropstecken […] Det är ju inte… nä, det är inte… Jamen, då är det
bättre att säga: ”Grattis, Lina! Vad fick du idag? Fick du något?” eller
sådär liksom…

På samma sätt förhåller det sig när det kommer till skolarbete. För pojkarna åtnjuter det tryckta ordet i allmänhet och boken i synnerhet ett
högre anseende i samhället än det öppna, föränderliga och emellanåt
också motstridiga nätet där ”vem som helst” kommer till orda. I egenskap av det sedan länge dominerande mediet i skolundervisningen symboliserar boken den legitima kunskapen. Detta innebär att även faktasökning till skoluppgifter, en praktik som tvivelsutan betraktas som socialt önskvärd, tenderar att värderas högre ifall den företas genom böcker
snarare än på nätet. Karl (+) menar att ”dom har ju Wikipedia-fobi, alla
lärare”, medan Gustav (↑) säger:
Martin: Men om man tänker på […] skolan och politiker, eller vuxenvärlden
sådär generellt, hur dom ser på ungas sätt att använda internet… Hur
vill dom att man ska använda det? Och hur vill dom att man inte ska
använda det?
Gustav: Man ska ju såklart vara jättekällkritisk, tycker dom. Man ska inte tro
på ett enda ord, ungefär, som står på internet. Så, Wikipedia, det tycker
ju dom, det… Alltså, det är ju ett väldigt bra sätt att lära sig mycket, för
det… det mesta stämmer ju, men kanske inte allt, och det är väl just det
dom tycker är… sådär […] Så dom kanske tycker det är mycket bättre
att man går in på Nationalencyklopedin eller något sånt.

Utsagor som dessa pekar på att det i samhället tycks finnas en framträdande föreställning om bruket av digitala medier per se som ett allestädes
närvarande hot mot vardagskulturella praktiker som genom den rådande
symboliska ordningen klassificeras som mer värdefulla, som t.ex. att
motionera, träffa vänner och bekanta eller ta del av läroböcker och annan litteratur. Den digitala tekniken uppfattas då som en otyglad främmande kraft som kommit att penetrera människors vardagsliv och som
måste ”tämjas” för att inte ta över tillvaron. 480 Bruket av datorn och
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internet får inte gå till överdrift, och härvidlag tycks det vara av underordnad betydelse vilka digitala gods och praktiker man ägnar sig åt.
Precis som teven ackompanjerades av kollektiva farhågor om hur
den skulle isolera, passivisera och fördumma inte minst de unga, åtföljs
också datorn och internet av snarlika föreställningar. De digitala medierna befaras ersätta det personliga mötet och genuina gemenskaper med
lösa, artificiella förbindelser, såväl som den fördjupade kunskap och förståelse som erbjuds av litteraturen (och värderas på utbildningens fält)
med ytlig och snabbt tillgänglig information. Karl (+) berättar om hur
hans familj väntade länge med att skaffa bredband eftersom de var oroliga för att han då skulle ”sitta vid datorn hela tiden”, ”tappa alla kontakter” och ”inte göra någonting vettigt” med sitt liv. ”Dom var försiktiga
med det… dom var ganska rädda för det”, säger han. Att döma av detta
föreställer (eller föreställde) sig hans föräldrar datorn och internet som
ett slags hotfulla krafter som måste hållas i schack för att inte förstöra
sådant som verkligen betyder någonting, det i längden värdefulla: sociala
kontakter samt utbildning och karriär (vilket man får förmoda är vad
som avses med att ”göra någonting vettigt” med sitt liv).
Den här bilden av de digitala medierna återkommer gång på gång i
intervjumaterialet. Karl (+) själv menar exempelvis att den minskade
konkurrensen om familjens gemensamma dator sedan han fått en egen
laptop genom skolan inte enbart varit av godo. Han berättar: ”Det blir
ofta så att man liksom sitter någon timme för länge på dagen, liksom,
man glömmer bort tiden och bara ’Åh shit! Nu måste jag göra det!’ […]
Men samtidigt är det ju kul att hålla sig uppdaterad. Det är väl på gott
och ont”.
Härigenom blir det tydligt hur den ökade internettillgången också
innebär ökade krav på självdisciplin ifall man inte vill falla offer för det
förföriska nätet och försaka kulturella gods och praktiker offline som i
samhället betraktas som värdefulla. Än tydligare blir detta mot bakgrund
av nedanstående utdrag från en gruppintervju med Johan (+), Dennis
(+) och André (+). Notera hur de gång på gång representerar de digitala
medierna som en på samma gång skrämmande och lockande kraft som
för att kontrolleras fordrar självbehärskning och en disciplinering av det
egna jaget:
Johan: Jag har lite fobi för det där… använda dator en längre tid, och sen
upptäcka att det var helt meningslöst. Jag spelade lite datorspel när jag
var yngre… så höll pappa på och skrika på en att man inte fick sitta för
länge, så det sitter väl… kvar som nåt trauma typ, hehe…
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Martin: Känner ni igen det där? […] Du, André, var inne på det här, och du,
Dennis, kände igen dig i det här, att man sätter sig vid datorn istället för
att göra saker som man […] borde, så att säga…
Dennis: Ja…
André: Ja, jag… man kan få lite ångest ibland. Fast det är mest på helger jag
får ångest typ, såhär söndagar […] Man går upp såhär… ja, säg, klockan
12, så tänker man ”ja, jag har en hel dag kvar”…
Dennis: Och så finns det inget att göra…
André: Nä… så sitter man, så är klockan helt plötsligt fyra, och sen är
klockan helt plötsligt sex… och så käkar man, och sen så är det typ… är
dagen slut…
Dennis: Skola dagen efter med…
André: Så […] det är mest på… alltså, det är söndagar. Söndagar får jag
ångest på, när jag sitter vid datorn, typ. Söndagar försöker jag alltid […]
göra något såhär […] alltså, jag vet inte vad man ska säga, men… hitta
på nåt stort.
Dennis: Ja, precis.
Johan: Det finns ju alltid nåt att göra egentligen, men… Facebook och det
här, det är […] ett lätt alternativ, nåt sånt här standardval, typ, som man
gör, hehe…
Dennis: Jag tror vädret har mycket att göra med saken också […] Om den
här intervjun hade varit på sommaren, så tror jag inte att vår datoranvändning hade varit likadan […] Det finns ju mycket mer att göra när
det är bra väder ju […] Nu tänker man: ”Ska man gå ut? Nä, det är för
kallt, man måste ta på sig sin jacka och…”
André: Det är faktiskt sant.
Martin: Men du har ju en iPhone nu, så du kanske även i sommar bär med
dig Facebook ut?
Dennis: Jo, sant. Men […] det är väldigt sällan jag använder Facebook i
mobilen. Då känner jag mig väldigt fast, liksom. Och det är jag inte.
Martin: Är det viktigt att, liksom, känna att man har kontroll över det, så att
säga?
Dennis: Ja, det är viktigt att inte bli, liksom, helt förlorad i det. Men… det
kanske är för sent […] Det vet man ju inte, om man är […] inne i det,
liksom. Men… jag försöker hålla kontroll.

Då den digitala tekniken föreställs som en kraft som hotar värdefulla
”fördigitala” gods och praktiker, fungerar en ovanligt omfattande användning av den som ett tecken på oförmåga att kontrollera inflytandet
av de digitala medierna och på att stå emot de digitala lockelserna. Som
ett tecken på bristande självkontroll och karaktär, annorlunda uttryckt.
Härvidlag föreligger ingen skillnad mellan bruket av t.ex. sociala nätverkssajter, dator- och tevespel eller diskussionsforum av olika slag, för
även om värdet av dessa praktiker varierar och ett överdrivet utövande
av dem således kommer att uppfattas som mer eller mindre illegitimt, så
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innebär själva överdriften i sig att praktiker vid sidan av nätet äventyras,
vars besynnerliga status som mer verkliga också gör dem mer viktiga
och värdefulla.
Det måttfulla, behärskade bruket av digitala medier utgör det i samhället högt värderade. Det är därför som pojkarna ovan fäster sådan vikt
vid att begränsa datorbruket i allmänhet och det mobila bruket av Facebook i synnerhet, dvs. vid att ”hålla kontroll” och inte känna sig ”fast”
eller bli ”helt förlorad i det”. De har till och med utvecklat strategier för
att inte fastna i det lika begärliga som bedrägliga nätet och istället kunna
ägna sig åt aktiviteter som uppfattas som mer betydelsefulla (på ”söndagar försöker jag alltid […] hitta på nåt stort”). Det måttfulla digitala mediebruket erhåller nämligen sitt höga symboliska värde just genom att
lämna utrymme för kulturella gods och praktiker som inte omedelbart
inbegriper medier och som värderas högre i den rådande symboliska
ordningen.
Utöver skolarbete, litteratur och vänrelationer ger de båda nedanstående utdragen vid handen att det även handla om att motionera eller om
att umgås med familjen:
Erik: Samhället tjatar mycket om att […] man inte ska sitta så mycket vid
datorn, tror jag. Men det är väl lite svårt att veta vad definitionen på
mycket är, men… jag vet inte riktigt… Jag tror inte att samhället skulle
tycka att jag har någon ohälsosam datorvana, så att säga. Men, ja, dom
ser väl på det som lite… ja, vad ska man säga? Risk för övervikt om
man sitter för mycket vid datorn, och… ohälsosamhet i allmänhet […]
Men jag kan säga det, att det är ändå vissa man känner, dom tar ju… liksom när det är mat, så […] går dom och hämtar sin mat och sitter vid
datorn och äter. Det händer inte hemma hos mig.
Martin: Men tror du dom [lärarna] bryr sig om hur elever […] använder internet på fritiden, sådär, när dom kommer hem från skolan? Och hur
vill dom att man ska använda det då?
Jonas: Det tror jag väl dom… ja, dom vill väl att man använder det till måttlig mängd egentligen, tror jag nog. Att dom inte vill att man ska sitta där
hela dagarna. Men jag vet ju inte om dom gör det hela dagarna så, om en
del lärare sitter så, hela dagarna, sitter inne på Facebook. Så det kan ju
inte jag svara på, men […] det är ju… ja… [paus]…
Martin: Måttlig mängd sa du…
Jonas: Ja, alltså, lite såhär…
Martin: Vad vill dom att man ska…?
Jonas: ”Ut och röra på sig” [sarkastiskt] nä, hehe! […] Det ska man ju göra
ändå, men alltså… Man ska väl använda allt till måttlig mängd egentligen så, men det är väl… det är ju egentligen internet som tar över det
mesta nu så […]
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Allt sammantaget innebär detta att de som riskerar högt värderade ickedigitala praktiker genom ett digitalt mediebruk som anses måttlöst, har
alla förutsättningar att nedvärderas som irrationella och styrda inte av
förnuftet utan av känslor och begär, utlösta av datorn och internet. Som
individer vars omdömesförmåga och suveränitet har gått förlorad under
inflytandet av de digitala medierna. Som ociviliserade, okultiverade och
smaklösa individer, oförmögna att handla i enlighet med det av allt att
döma än idag gångbara moraliska credot ”måttlighet är en dygd”. Sedermera ska vi se att detta är giltigt inte bara vad gäller tiden som ägnas
åt digitala medier utan även i andra avseenden som snarare har att göra
med hur man uppträder på nätet. Dessutom har vi redan sett hur också
det legitima förvärvet av ny digital teknik tycks vägledas av föreskrifter
om måttfullhet.
Nu vilar den rådande synen på datorn och internet inte bara på föreställningar om dessa medier som en hotfull yttre kraft som måste ”domesticeras” för att den symboliska och moraliska ordningen i samhället
ska kunna upprätthållas, dvs. för att ”fördigitala”, kulturellt högtstående
praktiker – skolarbete, bokläsning, fysisk aktivitet och andra praktiker
som anses kultivera kropp och själ – ska kunna bibehålla sin dignitet. 481
Intervjuerna visar att den också vilar på föreställningar om bruket av
digitala medier som ett skydd från praktiker som anses moraliskt fördärvliga och mer eller mindre oacceptabla, inte minst för unga människor.
Det kan handla om att dricka alkohol, till exempel, men även om så kallade ”pojkstreck” eller lagöverträdelser av grövre karaktär.
De digitala medierna har blivit alltmer mobila, men länge var ungas
bruk av datorn och internet intimt förbundet med hemmet och skolan. I
mångt och mycket är detta fortfarande fallet, särskilt för vissa typer av
användningar (allt låter sig inte göras med smarttelefoner och surfplattor). Detta innebär att föräldrar och lärare kan ha de unga under kontroll
när de befinner sig vid datorn. Inte så att de alltid känner till vad ungdomarna ägnar sig åt på nätet, men de vet i alla fall att de inte är ute och
festar och ”lever rövare”. I hemmet framför datorn föreställs de unga
som skyddade från gatans eller det offentliga rummets risker.482 Nikos () säger sig uppfatta det som att samhället vill att unga ska använda nätet
”på ett positivt sätt”, vilket enligt honom innebär att ”istället för att vara
ute någon kväll, så är man hemma vid datorn”. ”Jag tror det är så. Det
är så dom vill ha det”, säger han.
Emil (-) noterar hur bruket av digitala medier kan uppfattas antingen
som ett hot eller som ett skydd i förhållande till ”fördigitala” praktiker,
beroende på vilken position de senare intar i den övergripande symboliska ordningen. Detta gäller även lågt värderade digitala praktiker som
datorspelande:
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Emil: Det är ju som… vad heter det? På vardagarna så vill dom [föräldrarna] ju att man inte ska sitta [vid datorn]. Då vill dom att man ska göra
sina läxor och kanske vara ute med kompisar och så. På helgerna tycker
dom att det är bra att man sitter där och spelar, för då kanske man
inte… dom vill ju inte att man ska ut och festa och dricka alkohol och
så […] Så på helgerna går det bra, men på vardagarna… lite mer skeptiska…

Här blir det tydligt hur bruket av digitala medier i allmänhet (och datorspel i synnerhet) tenderar att uppfattas å ena sidan som en oacceptabel
praktik (som ett hot) i relation till samhälleligt högt värderade praktiker
som läxläsning eller sociala utomhusaktiviteter, å andra sidan som en
acceptabel eller rentav eftersträvansvärd praktik (som ett skydd) visavi
aktiviteter som anses (desto mer) olämpliga för unga människor, exempelvis att ”festa och dricka alkohol och så”.
Sålunda finns både dygdiga och syndiga sätt att bruka digitala medier.
Domesticerade och rätt utnyttjade är de kapabla att bidra till upprätthållandet av den rådande ordningen; otämjda äventyrar de densamma. Det
digitala mediebruket kan alltså fungera som tecken inte bara på moralisk
upplösning utan även på skötsamhet, och detta åtminstone delvis oberoende av det symboliska värdet av enskilda digitala gods och praktiker.
Att spela våldsamma datorspel utgör en i samhället lågt värderad praktik, men likväl kan den symbolisera skötsamhet ifall den innebär att man
avstår från att involvera sig i praktiker offline som klassificeras som moraliskt och/eller juridiskt illegitima.
I likhet med alla kulturella gods och praktiker är följaktligen det symboliska värdet av digitala medier, liksom bruket av dem, kontextuellt
villkorat. Det är alltid avhängigt det relativa värdet av de praktiker som
därmed försakas i vardagslivets symboliska ekonomi. Exempelvis kan
tevetittande, trots att det i allmänhet utgör en lågt värderad praktik, betraktas som fullt legitimt om det rör sig om en nyhetssändning och läxorna för dagen är gjorda. Och på samma sätt kan den privata gitarrlektionen eller ett rikt socialt umgänge uppfattas som problematiskt ifall det
innebär frånvaro från skolundervisningen, trots att bäggedera ses som
önskvärda fritidsaktiviteter.
Likafullt innehar bruket av datorn och internet en ovanligt svårtolkad
status eftersom det kan inrymma en mängd olika praktiker med varierande symboliskt värde. Dess ställning är oklar inte bara i förhållande till
bruket av traditionella medier utan snarare i relation till kulturella gods
och praktiker överlag. Ett tecken på detta är att det kan beteckna såväl
bristfällig karaktär som skötsamhet. För att kunna teckna en mer nyanserad bild av den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker
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krävs följaktligen att vi går närmare in på hur de unga männen upplever
att dessa värderas i relation dels till varandra, dels till diverse andra kulturella praktiker.

HÖGA OCH LÅGA DIGITALA GODS OCH
PRAKTIKER

Den kollektiva föreställningen om digitala medier som både hot och
skydd existerar delvis oberoende av det digitala mediebrukets innehållsliga och stilmässiga orientering; likaså rangordningen av datorn och internet i relation till andra medieformer. Likväl betraktas vissa digitala
gods och praktiker som ett större hot än andra mot högt värderade
praktiker som att läsa skönlitteratur, idrotta och göra läxorna, på samma
sätt som en del ses som ett lämpligare skydd än andra från oönskade
aktiviteter och beteenden offline. Det måttlösa digitala mediebruket kan
betraktas som mer eller mindre illegitimt; det måttfulla som mer eller
mindre legitimt. Olika digitala gods och praktiker tillerkänns olika symboliskt värde.

DEN LEGITIMA DIGITALA KULTUREN

Till den legitima digitala kulturen räknar pojkarna digitala gods och praktiker som understödjer praktiker som i grund och botten är oberoende
av de digitala mediernas existens och som av tradition har kommit att
betraktas som kulturellt och moraliskt värdefulla. Hit hör bruket av internet som en resurs för (a) upplysning och utbildning (nyhetskonsumtion
och informationspraktiker), (b) socialt umgänge, dvs. för att underhålla och
skapa kontakter (e-post, snabbmeddelanden, sociala nätverkssajter osv.),
samt (c) medborgerliga praktiker av olika slag (som att följa och/eller bidra
till diskussioner på debattforum och bloggar orienterade mot offentliga
angelägenheter). Dessa kategorier är givetvis inte ömsesidigt uteslutande.
Som vi ska se gäller detsamma för gränsen mellan den legitima och illegitima digitala kulturen.
UPPLYSNING OCH UTBILDNING. Oavsett klassbakgrund identifierar pojkarna som högt värderat i samhället att konsumera nätbaserade
nyheter samt att söka, tillägna sig och använda nätbaserad information i
utbildningssyfte. Eddie (↑) tror att samhället ”vill att man ska läsa nyheterna på internet”, medan Simon (-), med en rejäl dos sarkasm, uppfattar
bruket av nyhetssidor som en ”fin” digital praktik som bara ”dom fina
personerna” ägnar sig åt. Att ta del av nyheter online ses som kultiverat,
värdefullt och önskvärt.
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När pojkarna talar om nyheter på nätet åsyftar de inte vilka nyheter
som helst utan nästan alltid den professionaliserade nyhetsförmedlingen,
dvs. nyhetstexter producerade av utbildade journalister och publicerade
av redan väl etablerade nyhetsorganisationer enligt bestämda ideal, former och rutiner. Mer specifikt är det alltså konsumtionen av sådana nyheter snarare än nyheter i allmänhet som de uppfattar som en i samhället högt värderad digital praktik. Stefan (-) säger sig uppleva att samhället vill att unga människor ska göra bruk av internet ”till ett bra
syfte”, med vilket han bl.a. menar att ”läsa nyttiga grejer kanske, och
Aftonbladet och såna där saker”.
Konsumtionen av nyheter online tycks därmed erhålla sin höga position i den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker via sin
förbindelse med de tryckta nyhetsmedierna och deras historiskt förvärvade förtroende hos allmänheten. Olika dagstidningar kan betraktas som
olika trovärdiga, men genom sina fältgemensamma anspråk på saklighet
och opartiskhet har den professionella journalistiken överlag kommit att
bli den i samhället erkända och legitima – även på nätet. 483
Till skillnad från merparten verklighetsskildringar signerade ”vem
som helst” (agenter och grupper utan tillträde till journalistikens fält) på
t.ex. personliga bloggar, tenderar de personer, händelser och skeenden
som inkluderas i den professionellt organiserade nyhetsrapporteringen
att uppfattas som viktiga och värda att känna till. De blir så att säga en
del av den legitima kunskapen i samhället, en del av allmänbildningen.
Intervjumaterialet rymmer flera exempel på hur denna ordning tenderar
att uppfattas som nästintill naturlig, även om det ska sägas att det på sina
håll också förekommer ansatser till kritik av vad Nick Couldry kallar för
”the myth of the mediated centre” – dvs. av mediernas privilegierade
position att representera och definiera (den sociala) verkligheten. 484
Som en del av gruppintervjun med IP-eleverna (-) på Lilleredsgymnasiet bad jag dem klassificera sammanlagt femton digitala praktiker
med utgångspunkt i deras uppfattning av dem som högt eller lågt värderade i samhället. Utfallet redovisas på nästa sida.
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Tablå 13: Översikt över hur IP-elever på LG klassificerade digitala praktiker som
högt eller lågt värderade i samhället.
KLASSIFICERING AV DIGITALA PRAKTIKER
I TERMER AV HÖGT OCH LÅGT
Höga digitala praktiker










Låga digitala praktiker

Ta del av nyheter online (tidningar, radio, tv)
Umgås med vänner och lära
känna nya människor
Söka fakta till skoluppgifter



Spela dator- och tevespel



Läsa bloggar om dator- och tevespel



Besöka sajter med pornografiskt
innehåll
Besöka debattforum om politik
och samhällsfrågor
Själv diskutera politik och samhällsfrågor i debattforum
Läsa bloggar om politik och
samhällsfrågor
Själv blogga om politik och samhällsfrågor
Själv blogga om dator- och tevespel



Fildelning/nedladdning (musik, film,
tv-serier, osv.)
Spela om pengar online (poker, casino, tips)
Besöka sajter med högerextremt innehåll
Besöka sajter med knark-/bombrecept




Pojkarnas klassificering fick sedan ligga till grund för ett samtal om hur
de resonerat sig fram till densamma. En av de digitala praktiker som
pojkarna identifierade som högt värderad i samhället var konsumtionen
av nyheter på nätet. När de ombads berätta om varför de klassificerat
denna praktik som de gjort, framträdde tydligt hur den professionaliserade nyhetsförmedlingens privilegierade position gentemot andra
former av verklighetsskildringar online, tenderar att presentera sig för de
unga männen som självfallen. Det tycks framstå för dem som någonting
fullkomligt naturligt att den etablerade journalistiken är värd att följa:
Björn: Ja, det [ta del av nyheter online] är väl positivt…
Martin: På vilket sätt då?
Björn: För att se vad som händer om i världen och så.
Olle: Ja, det är samma, det finns ju… Aftonbladet är det ju och… går ju läsa
vad som har hänt i världen, om man säger…
Martin: Ja? Men på vilket sätt är det liksom… är det bra eller viktigt att…?
Olle: Ja, man hänger med.
Martin: Ja? Men jag menar, varför är det viktigt att hänga med? […] Varför
har man det behovet? Eller varför känns det viktigt?
Emil: Nä, men det är väl…
Björn: Nyfikenhet.
Emil: … en vana, liksom, eller så. Jag vet inte riktigt.
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Av utdraget att döma uppfattar pojkarna det som alldeles självklart att
det i samhället anses positivt eller viktigt att ta del av nyheter online och
hålla sig ajour med ”vad som händer i världen och så”. Synbarligen har
de inte funderat mycket kring varför det är viktigt att ”man hänger med”
i nyhetsflödet via nätet. ”Det är väl en vana eller så. Jag vet inte riktigt”,
säger Emil (-), varigenom det blir tydligt hur den professionella journalistikens prominenta position i den i samhället rådande symboliska ordningen tenderar att tas för given och just därför kan reproduceras.
Om dagstidningen och den etablerade journalistiken också på nätet
fungerar som bärare av den legitima kunskapen i den meningen att den
förmedlar sådant som anses värt att känna till om världen, bildar istället
facklitteraturen, eller kanske snarare biblioteket, förlaga till ytterligare en
apprecierad digital praktik: att använda internet för att söka och tillägna
sig information och kunskap mer generellt, dvs. även bortom det dagliga
nyhetsflödet. Robin (+) tänker sig att lärare ser internet ”som en stor
faktabok”. Det är som en sådan pojkarna upplever att samhället vill att
unga människor ska använda sig av nätet. ”Som ett slags kunskapskälla”,
som Johan (+) uttrycker det. ”Det är väl det dom vill att man ska använda det till. Få ut så mycket som möjligt av det, typ”.
En avgörande skillnad mellan nätet och biblioteket (eller ”en stor
faktabok”) är dock att det förra inte bara rymmer socialt erkända fakta
kopplade till respektabla ämnesområden, utan allt från tvivelaktiga uppgifter och rena osanningar till information som visserligen kan vara korrekt men faller utanför ramen för det i samhället respektabla och önskvärda. Som John (-) säger: ”Man kan koppla upp sig och man kan ta
reda på vad som helst, typ. Det finns inget som inte är med nätet”.
Bruket av internet för att söka information utgör inte en högt värderad praktik i sig. Snarare bestäms dess värde av den sökta informationens innehåll och potentiella avkastning. Den i samhället gångbara informationen och kunskapen definieras i hög grad av utbildningssystemet
och sammanfaller inte bara med gällande läroplaner och de läroböcker
som används i skolan, utan till stora delar även med facklitteraturen och
biblioteksutbudet mer generellt. Detta innebär att ju mer den sökta digitala informationen motsvarar den som finns lagrad i dessa dokument,
publikationer och institutioner, desto troligare är det att den kommer att
apprecieras på utbildningens fält och därmed också utgöra en gångbar
tillgång för pojkarna i både skolan och kommande strider om tillträde till
olika sociala fält och positioner. 485
Närmare bestämt är det alltså bruket av internet för att söka och
tillägna sig i utbildningssyfte som de unga männen igenkänner som en i
samhället högt värderad digital praktik. Nikos (-) upplever att samhället
vill att man ska använda nätet ”på ett positivt sätt, så man lär sig något,
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så man har någon nytta av det”, med vilket han mer precist avser ”hjälp
med skolan”. Det är inte vilket lärande som helst som han identifierar
som positivt eller nyttigt, utan bruket av nätet för att tillägna sig kunskaper som tillerkänns värde inom ramen för skolan (och därmed även i
samhället mer generellt).
Tillgången på nätet till uppgifter och kunskaper på varierande avstånd från de i samhället erkända och gångbara, innebär nu inte att skolan som institution är fientligt inställd till den digitala tekniken och enträget håller fast vid de medier som av tradition har fungerat som bärare
och förmedlare av den legitima kunskapen. Boken spelar fortfarande en
viktig roll i undervisningen, men samtidigt står det klart att skolan
kommit att se möjligheterna som de digitala medierna erbjuder elever
(och för all del även lärare) att söka och tillägna sig information och
kunskap i linje med dess egna mål och värden. Exempelvis ger TG och
LG sina elever tillgång till varsin bärbar dator med förhoppningen att
den ska brukas som ett verktyg i det legitima lärandet.
Däremot har den samtidiga förekomsten på nätet av såväl legitim
som illegitim information och kunskap inneburit att skolan tvingats utveckla olika strategier för att maximera de möjligheter och minimera de
risker som följer av detta, inte minst sedan en allt större del av elevernas
lärande tenderar att ske utom lärarens tillsyn i och med tillhandahållandet av personliga skoldatorer. En sådan strategi är de ökade inslagen av
källkritik i undervisningen, vilka således kan tolkas som ett försök att
lära eleverna att på egen hand urskilja socialt erkända fakta från mer
osäkra uppgifter, lögner och propaganda:
Martin: Nämen, jag tänker skolan, liksom, om dom…? […] Till exempel då
om man jämför… skolan, hur dom ser på att använda internet för till
exempel att söka information eller […] ta del av nyheter, jämfört med
till exempel… kolla på klipp på YouTube. Hur vill dom att man ska använda internet, tycker du?
Jonas: Ja, dom vill att man ska kolla… ja, alltså, om det gäller skoluppgifter
och så, så […] ska man ju kolla väldigt källkritiskt på all fakta som man
hittar då. Men, ja […] vet ju inte riktigt egentligen, men alltså […] på
såna faktasidor och så ska man ju kolla på källkritiskt, och sen… vill
dom väl inte att man ska vara inne på såna här […] ja, dom vill ju inte
att man ska vara inne på sidor under lektionen så, som inte har med saken att göra så […] Som Facebook vet jag väl inte om det har så mycket
att göra med skoluppgifter och så.

Utdraget illustrerar inte bara hur pojkarna uppfattar som en hög digital
praktik att söka, tillägna sig och källkritiskt använda information i utbildningssyfte. Det visar även hur värdet av olika digitala gods och prak-
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tiker delvis är situationellt villkorat. I vissa situationer finns inskrivet en
korrekt användning av datorn och internet på ett sätt som förvandlar
alla andra digitala praktiker till orätta, mer eller mindre oavsett deras mer
övergripande symboliska värde. Dessa situationer sägas vara vigda åt ett
särskilt slags digitalt mediebruk, varigenom de användningar som faller
utanför detta blir syndfulla oberoende av vilket värde de tillerkänns utanför dessa situationer. 486 Att använda digitala medier för socialt umgänge uppfattas i regel som en legitim kulturell praktik av pojkarna, men
som ovanstående exempel antyder kan sådana praktiker ändå utgöra en
mediesynd när de utgör ett brott mot klassrummets ordning. I denna
föreskrivs snarast bara skolrelaterade digitala praktiker som informationssökning och ordbehandling som de rättfärdiga.
SOCIALT UMGÄNGE. Som en del av den i samhället legitima digitala
kulturen, såsom den uppfattas av pojkarna, ingår alltså att upprätthålla
och utvidga sitt befintliga sociala nätverk. Nikos (-), till exempel, identifierar som en del av det digitala mediebruk som i samhället definieras
som positivt ”att hålla kontakt med andra”, medan Eddie (↑), i sin tur,
tror att samhället vill att nätet ska ”ha någon social funktion” för människor. Ännu tydligare framträder det nätbaserade sociala umgänget som
en apprecierad digital praktik i nedanstående utdrag, i och med att John
(-) här kontrasterar det mot andra former av internetanvändning:
Martin: Tycker du att du, som det ser ut idag, har någon nytta av internet
personligen?
John: [tystnad] Det är väl mest kommunicera med folk då, som är nytta.
Resten är väl bara skit jag gör, haha, bara för skojs skull.
Martin: För skojs skull, är det skit eller?
John: Ja, det är typ… om jag inte går in och kollar upp någonting eller pratar med folk, då sitter jag ju ändå bara och spelar och laddar ner saker.

Jämte informationssökning definierar John (-) som en nyttig digital praktik att ”kommunicera med folk”. Detta till skillnad från att ”bara spela
och ladda ner saker” som han istället identifierar som ”skit”, något han
gör ”bara för skojs skull”. Klassificeringen av det sociala umgänget online som nyttigt motsvarar mer än blott en personlig ståndpunkt. För att
någonting ska kunna urskiljas som nyttigt eller värdefullt krävs att det är
kollektivt erkänt som sådant. En kulturell praktik kan omöjligtvis vara
till någon nytta om inte nyttan i densamma erkänns av andra än en själv.
När John talar om bruket av internet för socialt umgänge som nyttigt
och om datorspelande och fildelning i termer av ”skit” implicerar han
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samtidigt en viss relation dessa praktiker emellan i en kollektivt igenkänd
symbolisk hierarki av kulturella gods och praktiker.
Det bör emellertid framhållas att på samma sätt som den nätbaserade
konsumtionen av nyheter, såväl som bruket av internet för att söka och
tillägna sig information och kunskap, utgör en symboliskt vinstgivande
digital praktik endast under vissa betingelser, villkoras på olika sätt värdet också av det socialt inriktade digitala mediebruket. För det första har vi
redan sett att det sociala umgänget online inte får ske på bekostnad av
dess motsvarighet offline. Det personliga mötet innehar en särdeles hög
position i den symboliska ordningen av kulturella gods och praktiker.
Det tenderar att tillerkännas ett högre värde än det digitala i allmänhet,
och ställt jämte nätbaserade sociala kontakter tenderar det att upphöjas
som någonting autentiskt och meningsfullt snarare än artificiellt och
ytligt. Således utgör i princip samtliga digitala praktiker ett potentiellt hot
mot det personliga mötet ifall de inte domesticeras och begränsas, inklusive sådana som inbegriper eller rentav syftar till olika former av social
samvaro. Bruket av sociala nätverkssajter fungerar som en helt och fullt
legitim digital praktik endast när den understödjer snarare än riskerar det
sociala umgänget vid sidan av nätet.
För det andra är värdet av det sociala umgänget online avhängigt de
sociala kontakternas identitet. Om detta umgänge ska betraktas som
legitimt krävs alltså inte bara att det understödjer det sociala livet offline
utan dessutom att de nätbaserade kontakterna klassificeras som legitima
och önskvärda. Att ta i bruk de digitala medierna för kontakter med personer som enligt rådande kulturella överenskommelser definieras som
olämpliga betraktas som illegitimt, nästan som ett hot mot den rådande
ordningen. Det kan handla om kontakter med personer i fel ålder eller
med vanor och beteenden som betraktas som skadliga för samhället:
Nikos: Ja […] dom flesta vill ju inte att man ska ha kontakt med såna som
är… typ missbrukare av någonting… att… dom är typ fyrtio-femtio år
gamla och har kontakt med dig. Utan man ska vara på sin åldersgräns.
Man ska hålla kontakt med dom som är i samma ålder, så man vet hur
det är.

Här framträder återigen hur tunn linjen är mellan den legitima och illegitima digitala kulturen. Digitala praktiker som tenderar att igenkännas
som värdefulla och tillerkännas värde kan alltid utövas å ena sidan på
legitima och socialt gångbara sätt, å andra sidan på sätt som anses illegitima och som därmed urholkar deras potentiella värde. Denna nära relation mellan det legitima och illegitima genomsyrar också den sista ty-
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pen av digitala praktiker som pojkarna identifierar som högt värderad i
samhället.
MEDBORGERLIGA PRAKTIKER. Bruket av internet för att bilda sig
en åsikt och dela med sig av denna i frågor av gemensamt intresse, uppfattas av pojkarna som högt värderat i samhället. Utöver nyhetskonsumtion och informationssökning kan det även handla om att besöka
(och bidra med innehåll till) webbsajter för samhällsdebatt, diskussionsforum, politiska och samhällsorienterade bloggar, och hemsidor för politiska organisationer. Även bruket av sociala nätverkssajter och videosajter kan naturligtvis inbegripa inslag av medborgerligt engagemang.
Det centrala här är dock inte mängden digitala rum och verktyg genom
vilka medborgerliga praktiker kan realiseras; snarare att pojkarna tenderar att urskilja detta slags praktiker som högt värderade, kapabla att generera symboliska vinster åt de som investerar i dem – inte bara på utbildningens fält, journalistikens fält, ”politikens fält” och på en rad andra
sociala fält, utan också i det sociala rummet mer generellt.
Tablå 14: Översikt över hur SP-elever på LG klassificerade digitala praktiker som
högt eller lågt värderade i samhället.












KLASSIFICERING AV DIGITALA PRAKTIKER
I TERMER AV HÖGT OCH LÅGT
Höga digitala praktiker
Låga digitala praktiker
Ta del av nyheter online (tidningar,
 Besöka sajter med pornografiskt
radio, tv)
innehåll
Umgås med vänner och lära
 Fildelning/nedladdning (musik,
känna nya människor
film, tv-serier, osv.)
Söka fakta till skoluppgifter
 Spela om pengar online (poker,
casino, tips)
Spela dator- och tevespel
 Besöka sajter med högerextremt
innehåll
Besöka debattforum om politik och
 Besöka sajter med knarksamhällsfrågor
/bombrecept
Själv diskutera politik och samhällsfrågor i debattforum
Läsa bloggar om politik och samhällsfrågor
Själv blogga om politik och samhällsfrågor
Läsa bloggar om dator- och tevespel
Själv blogga om dator- och tevespel

Simon uppfattar (-) bruket av ”sidor där man ska berätta sin åsikt eller
vad man tycker om politiker” i termer av hög status. Precis som kon-
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sumtionen av nätbaserade nyheter ser han detta som en ”fin” digital
praktik, reserverad för ”dom fina personerna”. SP-eleverna på LG (↑) är
av en liknande uppfattning att döma av den klassificering de fick göra av
diverse digitala praktiker i samband med gruppintervjun.
Tablå 15: Översikt över hur SP-elever på LG rangordnade ett urval
höga digitala praktiker efter deras inbördes värde.
INBÖRDES RANGORDNING AV HÖGA
DIGITALA PRAKTIKER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Själv diskutera politik och samhällsfrågor i debattforum
Läsa bloggar om politik och samhällsfrågor
Själv blogga om politik och samhällsfrågor
Besöka debattforum om politik och samhällsfrågor
Själv blogga om dator- och tevespel
Läsa bloggar om dator- och tevespel
Spela dator- och tevespel

Följande utdrag är hämtat från samtalet om deras rangordning av ett
urval av de digitala praktiker som de dessförinnan klassificerat som högt
värderade i samhället (se Tablå 14 på föregående sida). I fokus står det
faktum att pojkarna tycks uppfatta allting som har med politik och samhällsfrågor (plats 1-4 i Tablå 15) som högre värderat (”mer positiva”) än
praktikerna kopplade till dator- och tevespel (plats 5-7):
Martin: Så dom här fyra är mer positiva än…?
Conny: Ja.
Tobias: Ja, det känns som det här – politik och sånt – är bättre för samhället, än vad det är med dator- och…
Rickard: För det är ändå Sveriges utveckling, politiken…
[…]
Martin: Det anses finare, eller bättre – eller samhället värderar högre då –
att man är intresserad av politik och samhällsfrågor, snarare än datorspel?
Samtliga: Ja.
Martin: Oavsett vad det är…? Om man själv producerar material om datorspel, så är det ändå bättre att läsa om politik, liksom, eller så…?
Conny: Ja.
Tobias: Mm. Sen kanske det inte är roligare […] men det känns ändå som
att samhället tycker det är finare.

Att samtliga praktiker kopplade till politik och samhällsfrågor, både konsumtions- och produktionsorienterade sådana, uppfattas av pojkarna
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som högt värderade i samhället, och därtill som högre värderade än
motsvarande praktiker kopplade till dator- och tevespel – till och med
då de senare inbegriper egen produktion, vilket tenderar att urskiljas
som högre värderat än konsumtion av digitalt material – kan ses som ett
tydligt uttryck för det kulturellt legitima och önskvärda i att intressera sig
för offentliga angelägenheter i största allmänhet. 487 Digitala medborgerliga praktiker ses som samhällsnyttigt, eller som Tobias (↑) uttrycker det:
som både ”bättre för samhället” och ”finare” än digitala praktiker associerade till datorspel. Till skillnad från de senare, implicerar Rickard (↑),
är det medborgerliga engagemanget online en fråga om ”Sveriges utveckling”.
De unga männen uppfattar alltså det medborgerliga bruket av nätet i
termer av någonting oegennyttigt och altruistiskt. Som en form av handling som överskrider det vardagliga, individuella och det rena egenintresset, och istället förkroppsligar upphöjda, högaktade värden som demokrati och yttrandefrihet. Emil (-) härleder de medborgerliga digitala praktikernas dignitet till vad han uppfattar som samhällets önskemål om ”att
alla ska komma med sina egna åsikter, som alla kan göra samhället bättre
och så”. Kim (-) håller med: ”Ja. Alla får säga vad dom tycker”. Sammantagna tyder dessa utsagor på att det förknippas med att vara en god
medborgare att ge uttryck för sin åsikt på nätet; en medborgare som
tillvaratar den digitala teknikens demokratiska potentialer och sina demokratiska rättigheter för att ta ansvar för ”Sveriges utveckling” och
bidra till att ”göra samhället bättre och så”.
Inte alla former av medborgerligt engagemang online uppfattas dock
som i samhället legitima och eftersträvansvärda. En del politiskt intresserade och samhällsengagerade medborgare hyser t.ex. politiska åsikter
som avviker från grundläggande demokratiska värden och principer. Att
besöka webbsajter där sådana åsikter dryftas, liksom att själv bidra till att
sprida dem med hjälp av internet, uppfattas snarast som illegitima och
oönskade digitala praktiker. För att det medborgerliga bruket av digitala
medier ska igenkännas som någonting värdefullt och tillerkännas värde i
samhället (och därmed kunna fungera som symboliskt kapital), krävs att
det vägleds av och syftar till demokratiska värden. Återigen, det är en
tunn linje mellan den legitima och illegitima digitala kulturen.
Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till hur även det kulturellt legitima och önskvärda bruket av datorn och internet i medborgerliga syften
– dvs. det bruk som inte bara orienterar mot offentliga angelägenheter
utan dessutom ligger i linje med grundläggande demokratiska värden
och principer – tillerkänns olika värde. Detta bruk äger rum i en mängd
olika kontexter online och pojkarna tenderar att uppfatta dessa som hie-
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rarkiskt ordnade på ett sätt som innebär att det symboliska värdet av en
och samma praktik är avhängigt var på nätet som den realiseras.
Ian (+) antyder till exempel att Newsmill – en webbsajt för samhällsdebatt med nära band till de etablerade medierna – tillskrivs högre status
i samhället än det mer allmänna diskussionsforumet Flashback, vilket
emanerar ur och representerar en alternativ, mer amatöristisk medietradition. Forum som huvudsakligen kretsar kring vad som i regel nog måste
beskrivas som personliga intressen snarare än offentliga angelägenheter,
och vars grogrund för medborgerliga praktiker därmed är mer oviss,
uppfattar han också som lägre värderade. Deras värde kan förvisso variera sinsemellan beroende på om ämnet som diskuteras är kulturellt legitimt eller inte, men för Ian tycks det inte råda några tvivel om att debattsidor som Newsmill – med rötterna i det journalistiska fältet och inriktning mot frågor av relevans för samhällets utveckling snarare än den
enskildes – står allra högst i kurs:
Martin: Men finns det vissa sajter då, skulle du säga, som är högt och lågt
värderade? Som har hög status och låg status? Jag tänker kanske mer på
hur det ser ut i samhället rent generellt…
Ian: Ja, jomen, jag förstår vad du menar […] Newsmill tror jag har en väldigt hög status bland dom som bestämmer vem som har hög status. Eh,
jag tror att en sån sida som Flashback, kanske, alltså att den har väldigt
låg status bland… tyckareliten […] Och sen vet jag inte riktigt vad nördiga killar är inne på för sidor, hehe. Men jag kan tänka mig […] att forum om datorspel och sånt kanske inte är så högaktade. Jag kan också
tänka mig att forum om fotbollslag inte heller är jättehögt värderat,
haha! […] Det är kanske så att allting som indikerar ett extremt särintresse som inte är typ musik eller mode eller någonting sånt, som är
ganska kreddigt att vara intresserad av… tror jag kanske kan vara lite…
lite negativt.

Karl (+) ger uttryck för snarlika tankegångar då han gör gällande att det i
samhället genererar ett högre symboliskt värde att ”få in en debattartikel
till en internettidning, som Aftonbladet” än att ”skriva ett inlägg i ett
forum” eller ”starta trådar i forumet”. Härigenom synliggörs hur den
symboliska hierarkin av olika onlinekontexter för medborgerligt engagemang, bidrar till att organisera värderingen av det medborgerliga engagemanget i sig. Både Ian och Karl låter med sina utsagor påskina en
uppfattning om att det symboliska värdet av dessa kontexter ökar ju
svårare det är tillträda dem och där kunna yttra och få gehör för sina
åsikter. Att ”skriva ett inlägg i ett forum” kan ”vem som helst” göra,
men det är avsevärt mycket svårare att ”få in en debattartikel” på t.ex.
Aftonbladet. På Newsmill är det förvisso fritt för ”vem som helst” att
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skriva (att bli läst kan däremot bli svårare), men i praktiken innebär sajtens kopplingar till det etablerade mediesystemet, och det faktum att den
i huvudsak befolkas av samma slags personer som skulle kunna få debattartiklar publicerade i Aftonbladet, att få tycks göra det. Man selekterar så att säga bort sig själv (”vem är väl jag att…?”). Således tycks pojkarna uppfatta det som att vissa medborgares engagemang och röster
värderas högre eller räknas mer än andras i samhället, nämligen de medborgare vars röster räknas i de sammanhang som räknas och som räknar
sig själva till dessa sammanhang – dvs. de som syns på Aftonbladet och
på sajter som Newsmill. 488

DEN ILLEGITIMA DIGITALA KULTUREN

Med utgångspunkt i intervjumaterialet har jag identifierat som element
av den illegitima digitala kulturen (a) praktiker kopplade till dator- och
tevespel, (b) illegal fildelning, samt (c) diverse oacceptabla gods och praktiker:
pornografiskt material, högerextrem propaganda, knark- och bombrecept, samt spel om pengar. Gemensamt för dessa är således att pojkarna
urskiljer dem som kollektivt deprecierade i samhället, som mer eller
mindre kulturellt och moraliskt fördärvliga och oönskade – inte minst
för barn och unga. 489 Återigen tål att poängteras att gränsen mellan den
legitima och illegitima digitala kulturen på intet sätt är absolut. Som vi
har sett kan digitala praktiker som överlag tenderar att betraktas som
värdefulla utövas på illegitima sätt och för illegitima ändamål, vilket då
bidrar till att depreciera det symboliska värdet av dem. På samma sätt
kan en del av de digitala praktiker som här klassificeras som kulturellt
illegitima uppvärderas i den mån som de inbegriper element av den legitima digitala kulturen, såsom socialt umgänge och förvärvandet av socialt erkända kunskaper och färdigheter.
DATOR- OCH TEVESPEL. Det har redan indikerats att de unga
männen tenderar att identifiera (bruket av) dator- och tevespel som ett
element av den icke erkända digitala kulturen. Samtidigt har vi även sett
exempel på motsatsen (se t.ex. Tablå 14). Det symboliska värdet av dator- och tevespel synes följaktligen vara tvetydigt för pojkarna, vilket
sannolikt har att göra med den mångfald av spel, spelgenrer och former
av spelande som existerar och att det i denna mångfald dessutom gömmer sig potentialer för bildandet av socialt erkända och gångbara kontakter och färdigheter. Likafullt träder en övergripande bild fram i vilken
dator- och tevespel och därtill kopplade praktiker identifieras som lågt
värderade i samhället. Och den gör det kanske som allra tydligast i och
med det sätt på vilket pojkarna allt som oftast tycktes känna sig nödgade
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att rättfärdiga sitt spelande genom att peka på dess potentiella associationer med den legitima kulturen (som de rimligen tänkte sig att jag företräder). Sålunda kom det att stå klart att pojkarna igenkänner (om än inte
alltid erkänner) den i samhället dominerande synen på dator- och tevespelande som en digital praktik utan eget värde – en värdelös eller onyttig praktik, om man så vill, som inte är god nog i sig utan måste berättigas på samma sätt som t.ex. tevetittande.
Hur pojkarnas strategier för att rättfärdiga sitt dator- och tevespelande bidrar till att avslöja det begränsade symboliska värdet av denna
praktik behandlas mer ingående längre fram i analysen. Detta är trots allt
inte det enda sätt på vilket deras upplevelse av dator- och tevespelande
som en i samhället lågt värderad digital praktik kommer till uttryck i
materialet. Många gånger tar den sig mer direkta former, som i följande
utdrag från en intervjun med de pojkar som läser IP på LG (-). Samtalet
tar sin utgångspunkt i deras klassificering av ett antal digitala gods och
praktiker. Mer specifikt tar det fasta på att de klassificerade som lågt
värderat i samhället inte bara att spela dator- och tevespel utan dessutom
att läsa bloggar på detta tema:
Martin: Vad säger samhället om spelande då, liksom sådär…? Vad är…?
Kim: Ja, att ”det går väl bli kriminell genom att spela datorspel”. Dom tror
väl att man kan göra samma saker i verkligheten […] gå och döda folk
och så… allt möjligt…
Martin: Ni var lite tveksamma där om dator- och tevespel. Emil, du var inne
på att lägga den som positiv, sådär, vet jag […] Hur tänkte du?
Emil: Nä, men det är väl mittemellan liksom […] tror jag väl. För, liksom,
negativt med spel, dom förstör ju liksom väldigt mycket inom skolan
och det. Som, liksom, vissa spel blir ju ganska beroende, som… vad heter det? World of Warcraft och Counter-Strike […] Då blir det ju så liksom, att man kommer hem och sätter sig, och så kanske man har läxor:
”Nä, skitsamma, det gör jag imorrn” liksom, säger man då. Så skjuter
man upp det så hela tiden och så blir det bara mer och mer. Så ligger
man efter jättemycket sen.
Kim: Ja, World of Warcraft tar ju upp tid…
Frank: Det är ju sjukt tidskrävande…
Kim: Jävligt beroende är det…
Frank: Till slut blir man… det förstör psyket på en faktiskt…
Martin: Såna tidskrävande spel som World of Warcraft eller?
Frank: Just World of Warcraft gör ju det. Eftersom man vill prestera mer
och mer på spelet så tar man ännu mer tid och sen mår man bara dåligt
efter sen.
Martin: Är det någonting som du, Kim, känner också liksom?
Kim: Nä, jag har inte upplevt det än i alla fall. Inte direkt.
Martin: Vad säger du, Jesper, om spel?
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Jesper: Ja, det är väl inte direkt bra. Det är ju inte bra för hälsan […] är det
väl inte…
[…]
Martin: Men du spelade en hel del ändå?
Jesper: Ja, hehe.

Här kan skönjas två delvis olika orsaker till varför pojkarna upplever
bruket av dator- och tevespel som förhållandevis lågt positionerat i den
rådande symboliska ordningen av digitala gods och praktiker. För det
första uppfattar de att det i samhället finns en oro vad gäller dator- och
tevespelens potentiellt skadliga effekter. Kim (-) pekar på kollektiva föreställningar om att man riskerar att bli kriminell och våldsam av att
spela dator- och tevespel, medan Frank (-) och Jesper (-) uppmärksammar de negativa hälsoeffekterna av vissa spel (”det förstör psyket på en
faktiskt”, ”man mår bara dåligt efter sen”, ”det är ju inte bra för hälsan
är det väl inte”).
För det andra ges en antydan till den samhälleliga synen på dator- och
tevespelande som en ofördelaktig kulturell praktik. Genom att kontrastera bruket av dator- och tevespel mot skola och skolarbete indikerar
Emil (-) att det rör sig om en praktik som i regel inte erkänns vare sig på
utbildningsfältet eller bortom detsamma, och som därmed är av begränsat värde i samhället överlag. Till skillnad från läxläsning och andra praktiker som värderas av skolan, implicerar han, motsvarar dator- och tevespelande en praktik som inte förmår generera någon större nytta för
dess utövare. Dess potentiella symboliska vinster torde vara begränsade
till högst lokala sammanhang. Med andra ord, dator- och tevespelande
kan möjligen fungera som symboliskt kapital i avgränsade sociala kretsar, men utgör knappast en del av det mer generellt erkända och gångbara kulturella kapitalet.
Uppfattningen om samhällets syn på (bruket av) dator- och tevespel
som någonting skadligt och ofördelaktigt – med ett ord: onyttigt – löper
som en röd tråd genom materialet. I det följande antyder Daniel (-) att
vuxenvärlden i allmänhet och lärare, föräldrar och politiker i synnerhet
tenderar dels att bekymra sig för de eventuella hälsoriskerna kopplade
till dator- och tevespelande (”datorberoende”), dels att betrakta denna
praktik som ett slöseri med tid – tid som istället hade kunnat investeras i
socialt erkända praktiker med större chans till avkastning (t.ex. läxläsning):
Martin: Jag tänkte på det här med spel, hur upplever du att vuxna - typ lärare, föräldrar, politiker och sådär - ser på datorspel?
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Daniel: Slösar bort tid, antagligen. Den gamla skolan jag gick på tyckte det,
att man skulle läsa mer till läxor. Fast det var ju det som var det tråkiga,
jag gillar ju mer att […] spela spel och det, så… Fast här så […] får man
ju arbeta med datorer och så [tystnad]… Och sen min mamma eller det,
dom har ju försökt att kolla lite vad det är jag gör och så, få en blick
över det, spelet. Och dom tycker ju att det är okej och så, men… Sen
vet jag inte vad politikerna, Reinfeldt eller vad dom heter, tycker om datorer. Dom måste ju använda en dator någon gång i alla fall. Men jag
tror att dom inte tycker att det är bra att ungdomar spelar för mycket…
datorberoende… Och det är ju såna som har dött av att spela det där
spelet, World of Warcraft. Det var ju någon som satt uppe två dygn och
sen dog han eller någonting […] Och sen är det någon som har svimmat
av för att han drack en Red Bull och spelade spel på natten eller vad det
var. Fast då var det ju Red Bulls fel, antagligen, för det är inte nyttigt
heller då, men…

Många gånger framhäver pojkarna endast den ena eller den andra
aspekten av det deprecierade dator- och tevespelandet, dvs. antingen
dess föreställt skadliga inflytande eller synen på det som en kulturell
praktik av begränsad nytta. Ragnar (-) lägger tonvikten på det förstnämnda när han konstaterar att ”många spel är ju mycket våld och
mycket svordomar i och sånt där”, varför det ”nog blivit mer att folk
tycker att det är ganska fult att spela datorspel, och man blir lätt våldsam
av det och såna grejer”. Simon (-) är inne på ett liknande spår. Apropå
samhällets syn på datorspel säger han att ”dom har ju definitivt hittat sitt
svarta får i GTA-serien” (Grand Theft Auto), eftersom dessa spel innehåller ”sex och typ väldigt mycket… svär väldigt mycket, action, riktigt
blodigt och sådär”. Även här kan skymtas vad pojkarna uppfattar som
en utbredd rädsla för dator- och tevespelens fördärvliga effekter. Våldsamma spel som GTA hade knappast kunnat bli till det ”svarta fåret”
om det inte vore för en kollektiv tro på att de kan ge upphov till våldsamma beteenden och andra oönskade effekter.
Andra pojkar fäster istället vikt vid det ringa värde som bruket av
dator- och tevespel betingar i förhållande till andra kulturella praktiker i
de symboliska tillgångarnas ekonomi. Vi har redan sett hur John (-) betraktar dator- och tevespelande som ”skit” snarare än ”nytta”, varigenom han implicerar just detta begränsade symboliska värde. Eftersom
bruket av dator- och tevespel inte igenkänns som värdefullt och tillerkänns värde och således utgör en kulturell praktik av vilken man inte har
någon större användning – härtill kopplade kunskaper och färdigheter är
t.ex. av begränsad nytta på utbildningsfältet – upplever pojkarna att
samhället hellre ser att de investerar sin tid och kraft i praktiker som kan
ge högre avkastning och som äger en mer generell gångbarhet. Dator-
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och tevespelande betraktas som slöseri med tid, eller som John (-) uttrycker det: ”en onödig jävla sak”. Också Stefan (-) upplever den rådande synen på praktiken ifråga, åtminstone bland vuxna, som någonting ”onödigt”.
Påfallande ofta indikerar de unga männen en konfliktfylld relation
mellan skolans värden, normer och förväntningar å ena sidan, och ungdomars användning av dator- och tevespel å den andra. För pojkarna
tycks den i samhället rådande uppfattningen vara att det senare snarast
utgör ett hot mot den högaktade skolgången (och för all del även mot
andra högt värderade praktiker, som t.ex. att motionera eller ”gå ut i
luften”):
Martin: Datorspel och datorspelande då? Hur skulle du beskriva samhällets
syn på det? Eller skolan och politiker…?
Eddie: Ja […] jag tror inte att dom vill att folk ska… spela för mycket spel.
Dom vill typ… att man ska gå till skolan bara, och plugga […] Jag vet
inte… Om man […] spelar datorspel så är man instängd och… istället
för att gå ut i luften och… ute… få frisk luft. Det borde man göra när
man är liten, passa på.

En förutsättning för att bruket av dator- och tevespel ska kunna uppfattas som ett hot mot skolarbetet är att det förra inte tillerkänns något
högre värde på utbildningsfältet. Visserligen ryms i dator- och tevespelandet element av det slags lärande som uppskattas inom ramen för
utbildningssystemet (t.ex. utvecklingen av språkfärdigheter), men att
döma av följande utdrag är en betydande del av det lärande som sker
genom spelandet av begränsad nytta i skolan:
Martin: Om du tänker på när du använder datorer och internet och sådär,
känner du…? Eller kan du beskriva hur du lär dig då?
Patrik: Jag lär ju mig engelska ifall jag spelar […] Man lär ju sig ändå att
tänka snabbt med, för det måste man göra ibland när man spelar. Men
annars är det väl inget speciellt så…
Martin: Men känner du att du har nytta av det i skolarbetet och sådär?
Patrik: Att tänka snabbt?
Martin: Ja, det och engelskan då…
Patrik: Ja, engelskan är ju bra, men att tänka snabbt, det har väl… det är en
annan sak liksom. Det är någonting som man bara använder när man
spelar, tror jag […] För det är på ett annat sätt då liksom, än att… ja,
tänka snabbt i skolan typ.

Som Patrik (-) antyder, tenderar bruket av dator- och tevespel att kultivera praktiska färdigheter snarare än teoretiska kunskaper. Det handlar
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om att lära sig att ”tänka snabbt”, som han säger – om att snarast möjligt gå från tanke till handling. Detta är någonting annat än det slags lärande som är förknippat med t.ex. bokläsning och som än idag är den
dominerande lärandeformen på utbildningens fält: en intellektuell snarare än kroppslig process genom vilken mening och förståelse långsamt
och stegvis byggs upp. Förmågan att tänka snabbt ”är någonting som
man bara använder när man spelar”, tror Patrik, ”för det är på ett annat
sätt då liksom, än att… ja, tänka snabbt i skolan typ”. Här synliggör han
det begränsade värdet i skolan av många av de färdigheter som kan växa
i och med bruket av dator- och tevespel.
Den begränsade nyttan av dator- och tevespel och därtill kopplade
praktiker på utbildningens fält måste beaktas för att kunna förstå deras
låga position i den övergripande symboliska ordningen av kulturella
gods och praktiker. Skolan har nämligen den officiella auktoriteten att
definiera och auktorisera denna ordning, dvs. det relativa värdet och
därmed den potentiella avkastningen i samhället av olika kunskaper, färdigheter och praktiker. Det är förvisso möjligt att ta höga samhällspositioner i besittning utan en lång och framgångsrik skolgång, men i regel
krävs någon form av legitimation utfärdad av skolan för att kunna tillträda de fält (”maktens fält”) på vilka sådana positioner återfinns; ett
slags intyg på att dess innehavare genom sin utbildning har tillägnat sig
kunskaper, färdigheter och vanor som räknas på utbildningsfältet och
därmed räknas som legitima. 490
Med andra ord, såtillvida att dator- och tevespelande är en praktik
som inte (åtminstone inte i sig) tillerkänns något högre värde på utbildningens fält, kommer den inte heller att kunna generera någon större
nytta för dess utövare vare sig på eller bortom detta fält. Att de unga
männen känner detta framgår exempelvis av nedanstående utdrag, där
Fredrik (-) talar om varför han numera spelar betydligt mindre än tidigare:
Fredrik: Ja, va fan […] jag blir ju ingenting om jag håller på och… spelar tevespel eller datorspel. Får ju… koncentrera sig lite på vad man ska bli…
i världen så. Man blir ju inte känd… om man får någonting bra på något
tevespel eller datorspel. Så att då sa jag: ”Nä, jag lägger ner det”. Spelar
någon gång ibland om jag… har tid över. Det kan ju hända att man…
loggar in och pratar med polarna, som man har fått då. Men det är ju
minimalt.

När Fredrik säger att ”jag blir ju ingenting om jag håller på och spelar
tevespel och datorspel” uttrycker han en insikt om hur den allmänna
deprecieringen av denna praktik innebär att investeringar av tid och
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kraft i densamma sannolikt inte kommer att ge någon vidare avkastning
i form av symboliskt kapital. Idag kan visserligen skönjas framväxten av
ett professionellt dator- och tevespelande i form av så kallad e-sport,
och därtill kan kunskaper och färdigheter associerade med bruket av
dator- och tevespel utgöra en tillgång också på en del andra sociala fält,
men Fredrik har nog ändå rätt i att den möjliga avkastningen av att ”få
någonting bra på något tevespel eller datorspel” är osäker och relativt
begränsad, jämfört med att prestera väl i skolan (att ”få någonting bra”
på proven och läxförhören). Investeringar i skolarbetet utgör en mer
tillförlitlig och bärkraftig strategi i striden om sociala positioner.
Samtidigt identifierar en del av de unga männen dator- och tevespelande som en del av den legitima digitala kulturen. Gemensamt för dessa
utsagor är dock att de tenderar att anta formen av en ”bikt” genom vilken pojkarna söker ”rättfärdiga” sitt spelande och därmed avslöjar spelandets i grunden ”syndfulla” status. Strategier för att legitimera det egna
spelandet kan urskiljas genomgående i materialet och de är således inte
exklusiva för de pojkar som på den manifesta nivån identifierar praktiken som en del av den legitima digitala kulturen. Fredrik (-), till exempel,
som i citatet ovan uttrycker en insikt om dator- och tevespelandets begränsade symboliska värde, söker legitimera sitt (förvisso begränsade)
spelande dels genom att poängtera att han endast ägnar sig åt det när
han ”har tid över” (dvs. när göromål av större vikt är avklarade), dels
med hänvisning till det sociala utbyte som han grundlagt genom sitt spelande och som alltså utgör en kontaktyta med den legitima digitala kulturen (”det kan ju hända att man loggar in och pratar med polarna, som
man har fått då”).
SP-eleverna på LG (↑), däremot, klassificerade dator- och tevespelande och därtill kopplade praktiker som högt värderade i samhället. I det
efterföljande samtalet kom det emellertid att stå klart att denna position
är långtifrån självskriven utan snarare beroende av de potentiella kontakter med den legitima digitala kulturen som kan realiseras genom vissa
former av spelande:
Martin: Ni har lagt spela dator- och tevespel […] i den högen som…? Ni
upplever att samhällets syn på dator- och tevespel är ganska positiv sådär?
Tobias: Det blir väl mer och mer positivt i alla fall…
Rickard: Det finns ju stora communities och allt.
Lars: Ja. Det är ju mer vanligt nu. Alltså, nu spelar ju en sju-åttaåring datoroch tevespel. Det gjorde man ju inte själv, när man… var så gammal.
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Tobias: Men sen finns det ju också väldigt mycket folk som är negativa till
det, att det är dåligt för människor och […] det här… forskningssaker,
att man blir våldsam och…
Rickard: Men det är ju inte bara krigsspel. Det finns ju både utvecklingsspel
för små…
Conny: Ja.
Lars: Det är ju inte lika negativt längre […] som det var…
Conny: … förr.
Rickard: För dom ger ju ut spel, gör dom ju… som hjälper en att utvecklas…
Conny: Mm […] Det finns även spel där man lär sig köra bil idag.
Martin: Ja? Så det beror lite på vad det är för spel egentligen […] som man
pratar om?
Samtliga: Ja.
Tobias: Det här… rena krigsspel och sånt, det är väl det som dom är mest
negativ till då. Att man […] sitter timmar och bara skiter i allt annat och
så. Får en sned samhällsbild och sånt…
Lars: Ja, våldsamma blodspel och såna där grejer.

Att döma av utdraget utgör dator- och tevespelande en högt värderad
digital praktik endast om den inbegriper inslag av socialt umgänge och
gemenskap, bidrar till att utveckla socialt erkända kunskaper och färdigheter, och varken innehåller våldsamma inslag eller utövas på ett sätt
som innebär att mer värdefulla gods och praktiker riskeras. Trots att
pojkarna klassificerade dator- och tevespelande som en i samhället högt
värderad digital praktik, antyder de här att dess grundläggande värde är
lågt.
Under vissa förhållanden följaktligen kan bruket av dator- och tevespel tillerkännas värde, men i grund och botten rör det sig om en praktik
som tenderar att uppfattas som onyttig och potentiellt skadlig och som
därför behöver rättfärdigas på ett sätt som knappast avkrävs höga digitala praktiker.
Materialet rymmer flera exempel på hur pojkarna söker legitimera sitt
bruk av dator- och tevespel genom att peka på dess associationer med
olika element av den legitima digitala kulturen. Gustav (↑) och Kim (-)
lyfter fram de sociala aspekterna av spelandet. Gustav berättar att han
förut nästan alltid spelade själv, men numera, säger han, ”spelar jag
mycket hellre med andra, och ringer och pratar med dom och så. Det
blir ju ett socialt utbyte på sitt sätt, även om kanske inte många vuxna
ser det som det”. Kim, i sin tur, hävdar att han inte skulle ha spelat om
det inte vore för kompisarna: ”Jag spelar ju bara om någon kompis spelar”, säger han, ”vi pratar ju hela tiden… liksom, tillsammans”.
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Andra gånger söker de unga männen rättfärdiga sitt bruk av datoroch tevespel med hänvisning till de lärpotentialer som inryms i detsamma och som både Rickard (↑) och Conny (↑) tangerar när de i utdraget ovan talar om ”spel som hjälper en att utvecklas” och ”spel där man
lär sig köra bil”. Inte sällan är det möjligheterna att genom spelandet
utveckla sin engelska som de framhäver, sannolikt eftersom det är en
färdighet som tillerkänns värde på utbildningsfältet och som de därför
kan uppleva som nyttig:
Tobias: Man kan ju utveckla engelskan ganska bra också. Alltså, om man
spelar med […] andra, från utomlands då, om man pratar engelska så…
då kan man ju utveckla den också, genom att spela […] Liksom, sen är
det ju upp till var och en, vad man tycker, egentligen. Det är väl
många… det har ju fått stämpeln, som sagt då, att det är ju ändå lite, att
spela dator är ju: ”Han är datornörd” […] Men det är ju så pass vanligt
nuförtiden. Det är ju så många som gör det.

Visserligen, menar Tobias, tenderar dator- och tevespelande att betraktas som nördigt, men ”man kan ju utveckla engelskan ganska bra också”
och dessutom är det ”ju så pass vanligt nuförtiden” (vilket kan förstås
som ytterligare en legitimeringsstrategi). På motsvarande sätt menar
Emil (-) att bruket av dator- och tevespel å ena sidan ses som någonting
negativt i och med att det riskerar mer värdefulla gods och praktiker
(”dom förstör ju liksom väldigt mycket inom skolan och det”), men å
andra sidan, säger han, ”det positiva med […] onlinespel och sånt, där
man […] chattar mycket och så, det är väl att man lär sig mycket engelska med”. Såväl Tobias som Emil igenkänner således den samhälleliga
deprecieringen av dator- och tevespelandet, men utan att för den sakens
skull nödvändigtvis erkänna densamma. Detta mönster kommer till uttryck också genom Gustavs (↑) utsagor. Han antyder att vuxenvärlden
inte ser de värden som han menar kan skapas genom bruket av datoroch tevespel. Som framgår av följande citat handlar det inte bara om det
sociala utbytet av spelandet utan även om möjligheterna att genom detsamma utveckla sina färdigheter i engelska:
Gustav: Ja, alltså, spel är ju väldigt givande så också, som… med engelska,
till exempel. Jag har alltid haft väldigt lätt för engelska för att jag började
spela… Pokemon då kanske, jättetidigt […] Så då måste man ju… förstå
lite. Så då lär man ju sig. Och då har man ju stor nytta av det i framtiden
också […] Alltså, det är ju väldigt givande, så, så länge man inte… sitter
tolv timmar om dygnet och spelar World of Warcraft.
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Här tangerar Gustav ännu en strategi med hjälp av vilken pojkarna söker
rättfärdiga sitt eget utövande av en digital praktik som i samhället överlag tenderar att deprecieras som skadlig eller onyttig. Utöver att som
ovan konstruera dator- och tevespelandet som en potentiell katalysator
för bildandet av socialt erkända kontakter och färdigheter, vilket de
emellanåt gör i kombination med hänvisningar till dess ökade utbredning och popularitet, händer det också att de lokaliserar det skadliga och
kulturellt ofördelaktiga spelandet – dvs. det spelande som antas ha
oönskade effekter av olika slag och som betraktas som ett hot mot praktiker som anses mer nyttiga och värdefulla – hos någon vagt definierad
annan snarare än sig själv. 491 ”Spel är ju väldigt givande”, säger Gustav,
”så länge man inte sitter tolv timmar om dygnet och spelar World of
Warcraft”. Han antyder här att han är en av dem som förmår göra bruk
av dator- och tevespel på ett ”givande” sätt, medan det är någon annan
(det diffusa ”man”) som spelar World of Warcraft tolv timmar om dygnet och därmed äventyrar mer värdefulla praktiker. Erik (↑), som själv
spelar World of Warcraft, söker legitimera sitt spelande på ett snarlikt
sätt:
Erik: Alltså, det har ju rätt så nyss släppts ett nytt World of Warcraft, och då
var det många […] som har stannat hemma från skolan för att spela […]
För… jag vet det, för när jag spelade så… liksom… sju timmar efter att
det hade släppts eller något, så kom det ett meddelande på min skärm
att den första spelaren har nått level 85 [den högsta nivån] […] Så, liksom, det tog sju timmar för honom. Och jag gjorde det på en vecka eller
någonting […] Så […] det är många som stannar hemma från skolan
när… men… då är det ju ganska ohälsosamt med datorspel, men sådan
nivå ligger inte jag på.

Här bekänner Erik att han förvisso ägnar en hel del tid åt dator- och
tevespel (eller närmare bestämt åt World of Warcraft), men han är samtidigt mån om att understryka att han inte låter spelandet inkräkta på
skolrelaterade förpliktelser. Till skillnad från många andra, menar han,
som ibland stannar hemma från skolan för att spela och som därmed
symboliserar det ”ohälsosamma” spelandet, förmår han använda tiden
på ett förnuftigt sätt och prioritera det slags praktiker som tillerkänns
värde i samhället (”men sådan nivå ligger inte jag på”). Således, menar
han, finns det ingenting ohälsosamt med hans spelande utan det är snarare helt och fullt legitimt.
Gemensamt för de olika legitimeringsstrategier som pojkarna använder för rättfärdiga sitt bruk av dator- och tevespel är att de blottlägger
deras föreställningar om hur denna digitala praktik i samhället överlag
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tenderar att betraktas som i grund och botten orättfärdig – som någonting onödigt, onyttigt och värdelöst, rentav ohälsosamt. Som ett slöseri
med tid, om man så vill, vilket fordrar ett rättfärdigande som enbart kan
åstadkommas genom att åberopa antingen sitt i övrigt rättfärdiga handlande (investeringar av tid och kraft i erkända och symboliskt vinstgivande gods och praktiker) eller de element av dator- och tevespelandet
som på olika sätt kan sägas understödja detsamma (det sociala utbytet
och utvecklingen av socialt gångbara språkliga färdigheter).
ILLEGAL FILDELNING. Om de unga männen identifierar dator- och
tevespelandets position i den symboliska hierarkin av kulturella gods och
praktiker som aningen tvetydig, har de desto enklare att lokalisera fildelning till den illegitima digitala kulturen. Detta ter sig föga förvånande i
ljuset av att mycket av den fildelning som äger rum via nätet kriminaliserades för några år sedan. 492 Tobias (↑) talar här om varför han – tillsammans med Rickard (↑), Lars (↑) och Conny (↑) – klassificerade ”fildelning/nedladdning” som lågt värderat i samhället:
Martin: Vad tror ni det beror på, liksom, att…?
Tobias: Fildelning är väl bara för att det är olagligt, liksom. Det är ju inte
bra, för… jag vet inte riktigt. Det är ju också då… den yngre generationen tycker ju bättre om det än den äldre. Det är ju mycket yngre som
fildelar ändå…

För Tobias framstår fildelning som någonting dåligt (eller lågt värderat i
samhället) på grund av att det är olagligt, men det är tydligt att han har
svårt att förstå, eller åtminstone att artikulera, själva den moraliska grunden för dess illegala status (”det är ju inte bra, för… jag vet inte riktigt”).
För honom är fildelning dåligt eftersom det är olagligt – inte olagligt för
att det är dåligt. Följaktligen tycks det som att han inte erkänner som
legitim vad han igenkänner som den i samhället dominerande – för att
inte säga officiella (det är ju straffbart!) – synen på fildelning som någonting illegitimt. Tobias är långtifrån ensam om att se på fildelning på det
här sättet. Rickard, Lars och Conny tycker också att ”det är okej”. Att
det är ett lagbrott, menar de, ”tänker man inte på” eftersom ”det är inte
så grovt”.
Även IP-eleverna på LG (-) klassificerade fildelning som en lågt värderad digital praktik i samhället. Också dessa pojkar gav uttryck för en
diskrepans mellan den officiella synen på fildelning som någonting illegitimt och den egna inställningen till praktiken ifråga – en diskrepans som
dessutom tvingar fram försök att i stil med ovan rättfärdiga sitt lagstridiga utövande av densamma. Att fildela, menar Björn (-), anses negativt
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eftersom ”det går ju inte så bra för dom då, om vissa laddar ner istället… gratis då”, varigenom han åtminstone tangerar den moraliska
grunden för fildelningens illegala status. ”Plus att det är olagligt med”,
fyller Emil (-) i på ett sätt som minner om Tobias (↑) och som än en
gång blottlägger lagens bristande förankring i de sociala normer som
tycks råda bland en del av pojkarna (dvs. fildelning är negativt eftersom
det är olagligt snarare än tvärtom). ”Jag skulle aldrig köpa en film”, säger
Kim (-), vilket han söker rättfärdiga med att han kan få bättre bildkvalitet på filmer som han laddar ned och tittar på i datorn än om han tittar
på televiserade filmer. Dessutom, menar Frank (-), finns inte alltid filmerna som man vill se tillgängliga på annat sätt än genom att ladda ned
dem, och därtill ”finns så många som laddar ner mycket mer än oss”.
Exemplen från dessa bägge gruppintervjuer åskådliggör glappet mellan det kulturellt och juridiskt legitima i frågan om fildelning. Inte minst
bland unga men också bland vuxna finns många som anser att fildelning
är kulturellt legitimt och önskvärt. 493 Det ska emellertid sägas att inte alla
unga betraktar fildelningens illegala status som illegitim – inte heller i
den här studien. Jens (-), exempelvis, som i likhet med övriga identifierar
fildelning som en låg digital praktik – eller närmare bestämt: som något
samhället inte vill att ungdomar ska ägna sig åt på nätet (”nedladdning
av filmer och musik och allting, det skickar ju skivbranschen och filmindustrin rakt ner i avgrunden”) – säger:
Jens: Jag tycker att folk får för mycket frihet med internet… liksom, dom
anser att dom har rätt att ladda ner filmer och såna grejer för att internet
ska vara fritt […] Jag ställer mig liksom inte bakom att folk säger att
FRA-lagen är felaktig, för att […] folk inte ska, liksom, kolla vad man
gör och inte gör och liksom såna… grejer. Jag anser att internet ska vara
en bevakad plats som… var annars som helst […] Sen så… visst laddade jag med ner filmer, men… jag, alltså, jag gör inte rätt i något avseende, så jag stör mig som fan på folk som anser att dom gör rätt i att
ladda ner filmer och liksom… tycker att dom ska få skriva va fan dom
vill och att ingen ska kunna bevaka vad dom skriver…

Oavsett hur pojkarna själva ser på saken menar de samfällt att fildelning
anses vara en illegitim praktik, vilket av allt att döma hänger ihop med
att den till skillnad från många andra låga digitala praktiker utgör ett lagbrott. Den officiella synen på fildelning som någonting illegitimt tar sig
dessutom konkreta uttryck i pojkarnas vardagsliv, genom de regler som
kringgärdar deras skolbaserade nätbruk och genom de sätt på vilka skolorna på teknisk väg försöker hindra vissa digitala praktiker. Flera av
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pojkarna på LG talar om hur skolan söker blockera bruket av olika fildelningsprogram på elevdatorerna.
Samtidigt är det tydligt att detta knappast hindrar pojkarna från att
fildela på vare sig dessa datorer eller några andra. Eftersom skoldatorerna kan tas med hem, berättar Tobias (↑), kan man utan svårigheter ladda
ned något av de fildelningsprogram som ännu inte är spärrade och använda det också på skolans nätverk. ”Det finns ju så många olika såna
här program”, säger han, ”det är ju alltid någonting som dom inte har
hittat”. ”Vi kan ju kringgå det om vi vill. Ifall vi bara försöker”, säger
Rickard (↑), medan Stefan (-) säger följande om LG:s försök att på teknisk väg stävja fildelning: ”Men det finns ju… alltså, på internet så kan
man ju ladda ner andra grejer som gör att man kan ladda ner, i skolan
också då. Så dom kan aldrig stoppa det. Men dom försöker”.
Fram träder här bilden av en konflikt mellan skolan å ena sidan, som
har i uppdrag att fostra goda medborgare och som därför söker stoppa
elevernas lagstridiga förehavanden, och skolungdomen å den andra, som
långtifrån alltid erkänner legitimiteten i den lag som skolan företräder,
och som därför utvecklar strategier för att undkomma densamma. Det
senare tycks vara ett gemensamt projekt där man utbyter upplysningar
om hur man kan använda skoldatorn för att fildela trots gällande skolregler och tekniska hinder:
Olle: Den stationära är väl hela familjens, om man säger. Den använder
dom [föräldrarna] hemma till banken och allt möjligt och det dom behöver ha. Och sen brukar jag ladda hem i den datorn, för att… dom har
ju spärrat nedladdningsprogrammet i den bärbara här på skolan […]
Man kan ju inte ha någon…
Emil: Inte BitComet.
Olle: Går det?
Martin: Vad sa du att det hette, Emil?
Emil: BitComet.
Frank: Alltså, det är ett speciellt nedladdningsprogram som funkar.
Olle: Så då laddar jag hem i den stationära då och så för jag över det till min
bärbara och så.
Martin: Men det funkar inte hemma heller då, att ladda ned, utan…?
Olle: Jo, ladda hem funkar hemma. Men det är bara det att i den bärbara
fungerar inte…
Emil: Det går inte starta […] vissa nedladdningsprogram…
Olle: … nedladdningsprogram, i den bärbara som vi har fått av skolan, dom
har spärrat…
Emil: Så det är bara BitComet nu som…
Olle: BitComet går nu, fick jag reda på nu…
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Förbudet mot att använda skoldatorn för fildelning och de ackompanjerande försöken att på teknisk väg stoppa denna praktik bekräftar visserligen dess officiella illegitimitet för pojkarna, men allt talar för att varken
det ena eller det andra förändrar deras informella inställning till fildelningen som legitim.
Avslutningsvis ska det också sägas att pojkarnas uppfattning om fildelning som lågt värderat i samhället inte bara tycks ha sitt ursprung i
det faktum att det är olagligt. Materialet rymmer även spår av föreställningar om att det i samhället råder en syn på fildelning som en onyttig
digital praktik. Fildelningens låga position i den symboliska ordningen av
digitala gods och praktiker hänger då snarare ihop med att den inte
tillerkänns något högre värde vare sig på utbildningsfältet eller mer allmänt och därmed inte heller förmår generera symbolisk avkastning annat än möjligen i ytterst begränsade sociala sammanhang. Naturligtvis
beror detta på innehållet i de filer som delas (det kan ju vara en del av
den socialt erkända kulturen), men som John (-) antyder tenderar fildelning överlag att betraktas i termer av ”skit” snarare än ”nytta”. Utdraget
kommer från uppföljningsintervjun med John:
Martin: När vi snackade om vilken nytta man kunde ha av nätet sist, så
nämnde du det här med att kommunicera med folk och så […] Men sen
sa du såhär, att resten du gjorde på nätet, det var mest skit egentligen
[…] bara för skojs skull och så […] du spelade och laddade ner och sådär liksom. Men på vilket sätt är det skit, tycker du?
John: Ja, det är ju inget såhär speciellt med det, liksom. Jag går in, kommunicerar med folk… laddar ner saker… nu har jag världens jävla
hightech-dator för att göra det också, hehe [tyst] Jag gör ingenting speciellt egentligen. Jag bara gör en massa onödiga saker.
Martin: Fast vem är det som bestämmer vad som är onödigt och…?
John: Ja, det är man väl själv att döma egentligen, men… det är bara för
skojs skull, liksom, hehe…
Martin: Mm. Men, ja, jag menar… jag tänker, liksom, att varför är det bättre
att kommunicera med folk än att ladda ner, liksom? Eller vem är det
som bestämmer att det ena är bättre än det andra?
John: Det är ju inte bra att ladda ner alltså. Jag menar, jag har säkert tretusen
låtar… jag lyssnar på hundra av dom. Helt onödigt, hehe…

Här beskriver John fildelning i termer av någonting ”onödigt”. Således
implicerar han att det rör sig om en (digital) praktik som man kan klara
sig utan – om någonting oviktigt, om man så vill. Och eftersom fildelning inte tillskrivs någon större vikt (eller högre värde), har investeringar
av tid och kraft i denna praktik alla förutsättningar att uppfattas inte
som investeringar utan istället som en form av slöseri. Fildelning är

245

Kapitel 7

bortkastad tid – tid som från skolans och samhällets horisont, såsom
John urskiljer den, istället hade kunnat ägnas åt den legitima (digitala)
kulturen: böcker, läxor, nyheter, faktasökning, medborgerliga praktiker,
socialt umgänge osv.
OACCEPTABLA GODS OCH PRAKTIKER. Vid sidan av fildelning
existerar på nätet en uppsjö gods och praktiker som förvisso inte (nödvändigtvis) klassificeras som kriminella men som utan tvivel tenderar att
uppfattas som moraliskt dubiösa eller oacceptabla. Bland intervjuutsagorna märks spel om pengar, såväl som (konsumtion av) pornografi, högerextrem propaganda, och knark- och bombrecept. Klassificeringen av aktuella
digitala gods och praktiker som oacceptabla innebär inte att deras status
som sådana är oberoende av diverse kontextuella villkor. I grunden betraktas de som kulturellt illegitima, oönskade och potentiellt skadliga,
men kanske mindre så under vissa förutsättningar.
Till att börja med är det inte utan betydelse hur de approprieras, dvs.
om approprieringen av dem uppfattas som måttfull och balanserad eller
måttlös och obalanserad. Att spela om pengar (på nätet), till exempel,
kan ses som fullt legitimt – kanske rentav som ett tecken på självdisciplin och rationalitet – om det sker någon gång då och då, och om insatserna inte är för höga och riskabla.
Inte heller är det utan betydelse vem det är som ägnar sig åt dessa
gods och praktiker och med vilka syften. Att ta del av högerextrem propaganda torde t.ex. uppfattas som en önskvärd praktik om den syftar till
att identifiera luckor i densamma och utveckla motargument, såtillvida
att detta då snarast faller inom ramen för det demokratiskt orienterade
och därmed samhälleligt legitima medborgerliga engagemanget. Och
eftersom barn och ungdomar tenderar att vara sämre rustade än vuxna
när det gäller källkritik, tenderar det också att uppfattas som särskilt oacceptabelt och skadligt för dem att ta del av den här typen av antidemokratisk propaganda. Detsamma gäller resten av de här aktuella praktikerna, något som bl.a. kommer till uttryck genom att man från offentligt
håll strävar efter att reglera vissa av dem genom åldersgränser. Privata
försök till lösningar existerar också i form av diverse filter som hjälper
föräldrar att blockera åtkomsten till vissa typer av innehåll för sina barn.
Därmed inte sagt att digitala gods och praktiker av det här slaget betraktas som acceptabla eller önskvärda för vuxna människor, oberoende
av hur de approprieras och med vilka syften. Poängen är snarare att det
tenderar att ses som ett mindre problem när vuxna spelar onlinepoker
eller tittar på porr än när unga människor gör detsamma. Det betraktas
så att säga som mindre oacceptabelt.
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Dessa reservationer till trots: de unga männen upplever fortfarande
den digitala kulturen som hierarkiskt ordnad och just dessa gods och
praktiker som oacceptabla inom ramen för denna ordning. Så hur, mer
konkret, kommer detta till uttryck i intervjuerna? Tobias (↑) säger följande varför han ihop med de andra i gruppintervjun klassificerade aktuella digitala praktiker som lågt värderade i samhället: ”Men det är ju liksom… saker som inte samhället tycker är bra, liksom, det är ju… egentligen allt det där, eller så”. Rickard, i sin tur, tycker att ”det är ganska
självklart”. Dessa utsagor indikerar tydligt hur den symboliska ordningen
av digitala gods och praktiker är kollektivt igenkänd (om än inte nödvändigtvis erkänd) – dess gemensamma eller samfällda karaktär, om man så
vill. För det är just på grund av det kollektiva igenkännandet av denna
ordning som de aktuella praktikernas låga position i densamma kan
framstå för pojkarna som ”självklar” (Rickard), och därmed även som
svår att kommentera annat än genom repetitioner av det redan självklara
(Tobias). Mönstret är detsamma som när IP-eleverna på LG (-) skulle
kommentera det faktum att de klassificerat bruket av internet för att ta
del av nyheter som högt värderat i samhället och försöka förklara varför
det är viktigt att ”hänga med” i det dagliga nyhetsflödet.
Att den rådande symboliska ordningen av digitala gods och praktiker
tenderar att framträda för pojkarna som självklar, och att de utan svårigheter igenkänner vissa gods och praktiker som högt värderade och andra
som lågt värderade enligt ett till stora delar likadant mönster, innebär
inte nödvändigtvis att de erkänner denna ordning eller delar den i samhället dominerande värderingen av olika typer av internetbruk. Intervjumaterialet rymmer ansatser till ifrågasättande av de digitala mediernas
symboliska ordning. Lars (↑) pekar på vad han uppfattar som det något
märkliga förhållandet att det anses mindre legitimt att spela om pengar
online än offline (”men typ som tips och såna grejer […] så fort det är
på internet, då känns det som att det är inte riktigt lika okej på något
sätt”). Ifrågasättanden av det här slaget bekräftar dock snarast existensen
och inflytandet av den rådande ordningen.
Möjligen har den uppmärksamme läsaren redan noterat att IPeleverna på LG (-), till skillnad från SP-eleverna på samma skola (↑), har
klassificerat som högt värderat i samhället att besöka sajter med pornografiskt innehåll (se Tablå 13 och 14). Härvidlag avviker de inte bara
från SP-eleverna på LG utan från studiedeltagarna mer generellt. ”Samhället tycker att man inte ska gå in på porr”, säger Eddie (↑), till exempel,
medan John (-), som svar på en fråga om vilka sätt att använda datorn
och internet som inte anses bra, uttrycker det som att ”porr är jävligt
dumt att gå in på på internet”. Jens (-), i sin tur, menar att porr ger en
”skev bild av allting vad sex heter” och ”det är väl inte någonting som
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samhället vill bidra till”. Exemplen är många. Det efterföljande samtalet
om IP-elevernas klassificering av pornografikonsumtion som en i samhället högt värderad digital praktik, gav dock vid handen att vi i själva
verket inte har att göra med en radikalt annorlunda läsning av den rådande symboliska ordningen. Snarare bör klassificeringen, som drevs
igenom inte minst av Kim (-), förstås som en drift med denna ordning
som ytterst bidrar till att bekräfta dess existens:
Martin: Upplever ni det så, liksom, att samhället ser det som någonting positivt med porr?
Björn: Nä, hehe…
[fnissningar]
Kim: Joho.
Martin: Hur tänker du då?
Kim: Nä, det finns väl porr som hjälper på både och […] som hjälper på
brudar […] Då kan man gå in och kolla lite…
Martin: Håller ni andra med, eller ser ni det som mer tveksamt, eller…?
Kim: Ja, Olle borde väl hålla med!
Olle: Nej [generat]…
[skratt]
Kim: Vadå nej? Hela datorn höll ju på att krascha för han…
Olle: Hehe, nej, det har den ju inte gjort! Haha!
Kim: Jo. Han är så jävla seg av alla […] virus på den…
Martin: Men jag tänker […] är det fritt fram att gå in på porrsajter här på
skolan, liksom, eller …?
Björn: Ja.
Kim: Ja, det har jag kommit in på.
[spridda skratt]
Emil: Om det var förbjudet, så borde dom väl ha blockat dem i så fall…
Kim: Jamen, det finns så jävla många sidor, så det kan dom inte blocka.
[…]
Martin: Så samhället tycker det är helt okej då, upplever ni det som? Att
man går in på porrsajter?
Björn: Ja. Alla tänker väl olika om det.
Martin: Ja […] Så är det ju. Alltså, personligen kan man ju tycka att det är
helt okej med porr. Men, liksom, hur man upplever att samhället ser på
det så…
[tystnad]
Kim: Ja. Alla har ju varit inne på porrsidor.
Martin: Men som politiker och såna grejer […] hur tror ni att dom ser på
det här med porr?
Kim: Dom säger nog något annat bara för att… ja, för att dom andra inte
ska tycka dåligt om dom. Men dom sitter väl där hemma och kollar på
det själv.
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Utdraget gör tydligt att dessa unga män uppfattar bruket av internet för
att ta del av pornografi som en i samhället lågt värderad digital praktik,
trots att de alltså klassificerade den som högt värderad. För det första är
det viktigt att poängtera att denna klassificering i mångt och mycket var
ett resultat av Kims påstridighet och att övriga pojkar var mer tveksamma. I utdraget tar Björn också avstånd från den ursprungliga klassificeringen. För det andra framträder pojkarnas upplevelse av den aktuella
praktiken som kulturellt illegitim genom de mer eller mindre besvärade
skratt och fnissningar som Kims flagranta brott mot den rådande ordningen föranleder och genom Olles omedelbara dementi av dennes försök att utmåla honom som en storkonsument av nätpornografi. Hela
samtalet genomsyras av att föremålet för detsamma är tabu. För det tredje,
som en final på sin drift med den rådande symboliska hierarkin av digitala gods och praktiker – för att inte säga hela den etablerade ordningen
– framställer Kim representanterna för den politiska makten som en
samling hycklare: de tittar också på porr, menar han, men erkänner det
inte ”för att dom andra inte ska tycka dåligt om dom”. Härigenom bekräftar också han den rådande ordningen och pornografins låga position
i densamma. Att konsumera pornografi är i vårt samhälle en kulturell
praktik som man döljer snarare än exponerar, eftersom det senare innebär en risk att bli illa ansedd (inte minst om man är politiker eller innehar andra höga positioner).
Det kanske vanligaste sättet på vilket de här aktuella digitala praktikernas status som oacceptabla kommer till uttryck är emellertid genom
intervjuutsagor som behandlar försök av olika slag att hindra eller reglera ungas utövande av dem. Dessa försök antar inte bara formen av
formella åldersgränser utan pågår dessutom kontinuerligt i pojkarnas
vardagsliv, såväl i skolan som i familjen. De kan vara av tekniskt slag
(t.ex. innehållsfilter), men kommer också till uttryck genom såväl regler
och sanktioner som mer informella normer. På skolorna tycks det inte
ovanligt att en kombination av dessa verktyg tillämpas för att hindra
eleverna från att ägna sig åt spel och dobbel eller från att ta del av pornografiskt material, högerextrem propaganda, knark- och bombrecept
och dylikt.
På MG, berättar Nikos (-), blockerar man tillgången till webbsidor
som möjliggör spel om pengar, och dessutom markerar man från lärarhåll att det anses olämpligt för eleverna att ägna sig åt spel och dobbel
även om insatserna i själva verket inte består av pengar:
Nikos: Här i skolan så… här kan man ju inte gå in så mycket. Det finns ju
några datorer, men det är ju… såna hemsidor man vill gå in på är ju
blockerade, hehe…
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Martin: Hehe, okej, vad är det för hemsidor då? […] Poker eller?
Nikos: Ja, poker. Och sen när man är inne på Facebook och spelar poker,
och sen läraren går förbi… så säger han ju till att stänga av. Så då är vi ju
tvungna att göra det. Annars så, Svenska Spel och sånt… alltså, vad som
har hänt på matcher, det kan vi heller inte se. Svenska Spel är helt
blockerad. Dom tror vi loggar in och satsar pengar och sånt […] Det är
ju blockerat. Men annars så, tidningar och sånt… allt är fritt.

I samband med att Nikos identifierar konsumtionen av drogrecept som
en del av den i samhället illegitima digitala kulturen, noterar han dessutom att webbsidor också med den här typen av innehåll är blockerade på
MG:
Nikos: Dom [flesta] vill ju inte att man ska typ… kolla droger och sånt, hur
man tillverkar och… för dom tror ju själva att han eller hon också
kommer att göra det… ”Varför är han annars inne på den hemsidan?
Då måste han ha ett intresse för det.” Det är sånt som dom inte vill att
man ska vara inne och sånt på. Det är väl säkert därför dom har blockerat det på denna skolan, hehe.

John (-), som går på YG, uppger att det även där är förbjudet att använda skolans datorer för spel och dobbel (”man får inte använda riktiga
pengar här”), medan Simon (-), som läser på samma skola, uppger att
man på rasterna får använda datorn och internet till vad man vill –
”utom, ja, du vet… erotiska sidor, om vi säger så”. Detsamma tycks
gälla också för LG, även om det finns en del som tyder på att skolans
försök att på teknisk väg blockera tillgången till vissa typer av innehåll
knappast är heltäckande. Tobias (↑) och Lars (↑) berättar att det går bra
att använda vissa spelsajter, medan andra är blockerade. Och som Kim
(-) säger apropå möjligheterna att konsumera nätporr i skolan: ”det finns
så jävla många sidor, så det kan dom inte blocka”. Denna ofullständighet tycks dessutom ge upphov till skilda uppfattningar om huruvida det
är tillåtet eller inte att via skolans nätverk ta del av webbsidor med pornografiskt material. ”Om det var förbjudet, så borde dom väl ha blockerat dem i så fall”, säger Emil, medan Ragnar bestämt menar att ”porrsidor får du ju inte gå in på”.
Skolan må vara den kanske viktigaste institutionen för upprättandet
och upprätthållandet av en gemensam symbolisk ordning, såtillvida att
skolplikten medför att mer eller mindre alla medborgare kommer i kontakt med den och nästan alltid i tidig ålder. Den är dock inte den enda.
Trots dess alltmer fragmenterade karaktär spelar även mediesystemet en
central roll. 494 Därtill kommer också familjen; även i den privata sfären
reproduceras den symboliska ordning genom vilken vissa digitala gods
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och praktiker kommer att betraktas som oacceptabla i allmänhet och för
unga människor i synnerhet. Även om det finns en stor privat marknad
för diverse tekniska lösningar som är tänkta att bistå föräldrarna i denna
reproduktionsprocess, främst i form av olika innehållsfilter, får man
förmoda barnen lär sig vilka användningsmönster som apprecieras och
deprecieras i samhället framför allt genom föräldrarnas mer eller mindre
avsiktliga kommunikation av normer och värderingar.
I vissa familjer formaliseras också dessa som en uppsättning regler
för barnens digitala mediebruk. Rickard (↑) berättar till exempel om hur
han tidigare hade så kallad ”datortid”, och Tobias (↑) uppger att han
måste stänga av datorn ”innan typ halv tolv”. Sådana normer och regler
existerar också på den innehållsliga nivån:
Martin: Men vad har dina föräldrar för syn på internet och ny teknik sådär i
allmänhet, skulle du säga?
Oscar: [tystnad] Jag vet inte, hon blev sur när min lillebror spelade låtsaspoker på nätet då. Det är ju inte med några riktiga pengar, utan bara ett
spel liksom. Men det tyckte hon inte om. Eh… jag vet inte, hon har liksom inte sagt så jättemycket, hon är mer såhär ”Ni vet vad ni inte får gå
in på”… Det är mer sånt, tror jag.

Här står det klart att bruket av internet för spel och dobbel konstitueras
som en oacceptabel praktik inte bara i skolan utan även i den privata
sfären. Trots att det inte var spel om pengar som Oscars (+) lillebror
ägnade sig åt utan ”låtsaspoker” betraktade hans mamma detta som en
oönskad och potentiellt skadlig digital praktik, vilket hon också gjorde
klart för pojkarna genom att ”bli sur”. Detta kan förstås som en mildare
form av sanktion, varigenom den symboliska och många gånger outtalade ordningen, mot vilken Oscars lillebror brutit, manifesterar sig för
honom.
För att göra sig gällande som socialt strukturerande kraft behöver
emellertid inte den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker
explicitgöras, vare sig genom regler eller genom sanktioner av olika slag i
samband med att ordningen kränks. Även när den förblir outtalad (”jag
vet inte, hon har liksom inte sagt så jättemycket, hon är mer såhär ’Ni
vet vad ni inte får gå in på’…”) känner Oscar (+) och de andra pojkarna
på sig den i samhället rådande värderingen av digitala gods och praktiker: de erfar vissa gods och praktiker som acceptabla och andra som
oacceptabla, och detta utan att för den sakens skull med nödvändighet
kunna artikulera eller ens vara direkt medvetna om den ordning genom
vilken deras status som sådana konstitueras. Utan att egentligen veta,
med andra ord, vet de vilka element som ryms i det olämpliga digitala
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mediebruket. Härvidlag krävs inga ständiga påminnelser, inga explicita
regler och sanktioner, inga innehållsfilter; den symboliska ordningen av
digitala gods och praktiker existerar och opererar också genom pojkarna
som en förkroppsligad erfarenhet eller praktisk känsla som på olika sätt
bidrar till att forma deras förhållningssätt till och bruk av de digitala medierna:
Martin: Har dom [föräldrarna] några synpunkter på hur du använder internet då, på […] fritiden?
Tony: Inte vad dom har sagt.
Martin: Nä… det är liksom…?
Tony: Så länge jag inte är inne på några olämpliga sidor så är det okej.
Martin: Och vad är det då? Olämpliga sidor?
Tony: Det är om man sitter och porrsurfar eller nåt, men det gör jag inte.

Att den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker kan förbli
outtalad men ändå upplevas och bidra till att forma pojkarnas digitala
mediebruk, blir här tydligt genom att Tony (-), trots att föräldrarna inte
har uttryckt några synpunkter på hur han använder internet, känner till
vad som räknas som ”olämpliga sidor” för honom att besöka. Möjligen
har han blivit varse detta just genom det faktum att pornografikonsumtion är tabu och därmed inte gärna talas om offentligt. Kanske uppenbarar sig nätpornografins status som oacceptabel lika mycket genom tystnaden som kringgärdar densamma som den gör genom explicita förbud,
sanktioner och tekniska inskränkningar.
Det händer dock att de familjebaserade försöken att upprätthålla den
symboliska ordningen tar sig mer handgripliga uttryck. När de mer subtila och konsensusorienterade strategierna som föräldrar har att tillgå
visar sig otillräckliga för att forma sina barns digitala mediebruk i linje
med det i samhället acceptabla – dvs. när barnen ägnar sig åt oacceptabla digitala gods och praktiker fastän de känner till deras status som
sådana – kan avvikelsen ifråga komma att åtföljas av betydligt hårdare
sanktioner från föräldrarnas sida än när Oscars (+) mamma ”blev sur”
på hans lillebror för att han spelat ”låtsaspoker” på nätet. Om detta vittnar exempelvis följande utdrag, vilket även illustrerar konsumtionen av
högerextrem propaganda som en illegitim och oönskad digital praktik i
samhället överlag:
Martin: Mm. Hur skulle du beskriva din mammas syn på internet och sådär?
Jens: Min mammas syn på internet… alltså, en ganska pinsam historia eller
så, men… Det var typ förra våren, då var det så att jag surfade på… för
ett år sen så kan jag själv säga att jag var väldigt högerextrem […] och då
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surfade jag en del på, liksom, nazistsidor rakt av, som Info 14 och Patriot.nu och liknande grejer. Och det fick hon kännedom om, så att hon
tog internet hemifrån […] och det accepterade inte jag. Men så en kväll
så satt jag och lyssnade på jättehög musik, och då sa hon ”Sänk!” och jag
bara ”I helvete heller! Du har tagit mitt internet!” Så det slutade med att
hon tog ut proppen ur mitt rum, hehe […] och då tog jag ut alla proppar, hehe, ur hela lägenheten [skrattar]…

I och med sitt bruk av internet för att konsumera innehåll som genom
den rådande symboliska ordningen betraktas som oacceptabelt, begick
Jens (-) ett brott mot denna ordning på samma sätt som Oscars (+) lillebror gjorde när han ägnade sig åt ”låtsaspoker”. Bägge dessa brott ledde
till sanktioner från föräldrarnas sida, men om de i det sistnämnda fallet
tycks ha varit tämligen milda och främst syftat till att klargöra att onlinepoker inte är acceptabelt ens med virtuella insatser, var de desto mer
kraftfulla mot Jens: när hans oacceptabla digitala mediebruk uppdagades
avslutade mamman familjens internetuppkoppling helt och hållet. Som
bärare av den symboliska ordning mot vilken Jens brutit i och med sina
besök på högerextrema webbsidor får man förmoda att hennes sanktion
syftade till att upprätthålla ordningen ifråga genom att få honom att
upphöra med sina oacceptabla mediepraktiker och istället foga sig till
den legitima digitala kulturen. Istället kom sanktionen att fungera som
ett första steg i upptrappningen av den familjekonflikt som utlöstes i
och med avslöjandet av Jens brott mot den rådande symboliska ordningen, och som enligt Jens ledde till att polisen kom på besök. Detta
säger onekligen någonting om det digitala mediebrukets symboliska och
emotionella laddning.
Den i samhället dominerande synen på vissa digitala gods och praktiker som oacceptabla kan alltså uppenbara sig för de unga männen på
ytterst olika sätt: å ena sidan genom den påfallande tystnad som kringgärdar en del av dem eller genom de outtalade men icke desto mindre
kännbara normer och värderingar som kommuniceras inom familjen
och skolan; å andra sidan genom de mer eller mindre kraftfulla sanktioner som tenderar att följa på pojkarnas mer eller mindre medvetna
brott mot den rådande symboliska ordningen av digitala gods och praktiker, såsom den upprättas och upprätthålls inom såväl familjen som av
statsmakten, utbildningssystemet och medierna.

HÖGA OCH LÅGA DIGITALA STILAR

Vi har nu sett att pojkarna tenderar att uppfatta olika digitala gods och
praktiker som olika högt eller lågt värderade i samhället. Vissa gods och
praktiker identifieras som legitima, andra som illegitima. Vi har även sett
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att det symboliska värdet av en viss praktik delvis hänger ihop med hur
den utövas. Även högt värderade praktiker riskerar att deprecieras, inte
minst ifall de utövas på sätt som uppfattas överdrivna, exempelvis i termer av tid. På motsvarande sätt kan lågt värderade praktiker anses legitima ifall de utövas med måtta och mer allmänt på ett sådant sätt att de
inte inkräktar på mer värdefulla praktiker. Eftersom varje digital praktik
går att utöva på flera olika sätt kan de sägas inrymma en stilmässig dimension, delvis fristående från det innehåll kring vilket de kretsar.
Ytterligare en aspekt av detta är det faktum att de digitala medierna
gör det möjligt för dess brukare att inte bara konsumera utan även producera och framför allt publicera symboliskt innehåll av olika slag. De
unga männen tenderar att uppfatta själva produktionen och offentliggörandet i sig – dvs. oavsett om det handlar om att göra sin röst hörd i
frågor av samhälleligt intresse eller om att publicera egenhändigt monterade videoklipp som i första hand syftar till skratt – som högre värderat i
samhället än att ”bara” ta del av andras åsikter och digitala produktioner.
Exempelvis identifierar IP-eleverna på LG att ”själv blogga om datoroch tevespel” som en legitim digital praktik, men att ”läsa bloggar om
dator- och tevespel” som kulturellt illegitimt. Skillnaden härvidlag, menar Emil (-), är att den senare, precis som spelandet i sig, kan uppfattas
som ett hot mot såväl läxorna som hälsan, medan den förra snarare kan
anses understödja förvärvandet av socialt erkända färdigheter, kapabla
att ge fördelar i skolundervisningen: ”när man bloggar själv, liksom, då
kanske man lär sig att skriva mer, liksom… detaljrikt och lite såna där
saker, som kanske hjälper till och med i svenskan, om du ska skriva ett
arbete”. Och dessutom, inflikar Björn (-), ”man lär sig nya ord och lite
sånt där med”.
Karl (+), i sin tur, upplever också han att det är högre värderat att
”skicka information själv” än att ”bara ta emot”, men detta, antyder han,
bottnar då inte i praktikens potentiella bidrag till verbalspråkliga färdigheter ”som kanske hjälper till och med i svenskan” – dvs. inte i dess
möjligheter att omvandlas till kulturellt kapital – utan snarare i de mer
diffusa symboliska vinster i termer av erkännande, status och kanske
även inflytande som görs möjliga genom själva offentliggörandet. I dess
potential att rendera dess utövare ett mer generellt symboliskt kapital,
om man så vill. Samtidigt antyder Karl att produktionen och publiceringen av digitalt innehåll på nätet, närmare bestämt att göra sin mening
hörd, även inbegriper vissa risker och inte per automatik utgör en kulturellt apprecierad praktik:
Martin: Finns det vissa sätt att använda internet på som har högre status än
andra sätt att använda internet?
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Karl: Ja. Det finns det. Att, ja, skicka information själv, tycker jag har högre
status än att bara ta emot. Att om […] man skulle skriva ett, ja, inlägg i
ett forum, så skulle det vara mer status än att bara läsa forumet. Och
starta trådar i forumet, det är ju ännu större… ja, status. Och sen finns
det ju… om man skulle få in en debattartikel till en internettidning, som
Aftonbladet, så skulle det vara hur stor status som helst liksom. För mig
då. Och sen att, ja, skapa en egen hemsida, det kan vara ännu högre status, för då har man verkligen skapat allting själv […] Det är just skapa
istället för att bara ta del av, som jag ser… är status […] [Men] om man
skapar någonting själv, fast om det är riktigt riktigt dåligt, då förlorar ju
den status jättemycket. Då är det lägre än att bara ta emot […] Det är ju
det att om man väl skriver något som någon uppfattar som dåligt, så blir
det verkligen låg status. Då får man en massa såna här… elaka ögon på
sig.

För att den digitala praktiken ifråga ska kunna generera symboliskt kapital, indikerar Karl, måste den följaktligen utövas på ”rätt” sätt – det vill
säga, på ett sätt som är kollektivt erkänt. Annars har dess värde alla förutsättningar att devalveras eller rentav omintetgöras och leda till ett förkastande av dess utövare. Karl antyder också en uppfattning om att de
potentiella symboliska vinsterna är större ju mer exklusivt sammanhanget är för själva publiceringen, något som redan har tangerats i det
ovanstående.
Vad som anses vara det legitima och erkända sättet att synas online
är förstås delvis kontextuellt avhängigt. Nils (+) upplever att det på
Youtube premieras att producera och publicera videoklipp som tenderar
att uppfattas som ”roliga”, vilket sannolikt är av underordnad betydelse
för att vinna gillande i offentliga debatter om politik och samhällsfrågor
på nätet. Det legitima och socialt gångbara deltagandet på nätet förutsätter med andra ord ett slags kulturell takt- och tonkänsla; en förmåga att
dechiffrera de rådande koderna i ett givet sammanhang och anpassa sitt
uttryck därefter. Relaterat till detta är tendensen bland pojkarna att uppfatta det ”överdrivna”, ”omåttliga” eller ”gränslösa” som nedvärderat
även när det gäller att synliggöra sig själv på bloggar och sociala nätverkssajter (på vilka det för övrigt också tycks utgöra en tillgång att uppfattas som just ”rolig”):
Ian: Alltså, det är klart att det finns ett sätt att… alltså, om man tänker någon som uppdaterar sin status tråkigt eller om någon uppdaterar den
ofta eller något sånt, så är det ju klart att du får en viss bild av den personen, som en ganska… uppmärksamhetsjagande person kanske, eller
så […] Men jag tror inte […] att det är något man dömer folk helt och
hållet utifrån […] Hoppas jag i alla fall!
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Ian (+) antyder här att den som genom sina frekventa statusuppdateringar förefaller alltför intresserad av andras intresse och erkänsla, istället
riskerar att tappa sin heder – ungefär på samma sätt som överdådiga
konsumtionsvanor, uppenbart orienterade mot distinktion, har alla förutsättningar att betraktas med avsmak. 495 I det Bourdieu benämner ”de
symboliska tillgångarnas ekonomi” vilar de symboliska vinsterna – dvs.
själva det erkännande som möjliggör symboliskt inflytande (symboliskt
kapital) – på att egenintresset i handlingarna förblir dolt. Med andra ord,
de som alldeles uppenbart (illa dolt, om man så vill) anstränger sig för
att ”vara roliga” eller ”jagar uppmärksamhet” på nätet, bryter mot det
tabu på vilket denna ekonomi vilar – ”tabut mot det fullt uttalade” (eller
”tabut mot beräkning”) – varvid de samtidigt försätter sina chanser till
symboliskt inflytande och istället riskerar att vanhedras. Erkännandet
kräver så att säga att strävan efter detsamma förnekas och förskönas. 496
För att med framgång kunna göra sina åsikter, reflektioner och produktioner offentliga på nätet, upplever pojkarna, krävs vidare att man
uppfattas som professionell och kompetent – eller i varje fall inte amatörmässig. 497 Som Karl (+) uttryckte det: ”Det är ju det att om man väl
skriver något som någon uppfattar som dåligt, så blir det verkligen låg
status. Då får man en massa såna här… elaka ögon på sig”. Karl avser
här offentliga debattforum på nätet, men av allt att döma tenderar det
vara viktigt att framstå som kompetent även i andra sammanhang. Nils
(+) antyder att det inte bara handlar om att ”vara rolig” på Youtube: de
personligt producerade videoklippen som ska locka till skratt – mer specifikt talar han om så kallade ”misheard lyrics” och ”dubbningar av typ
Sagan om Ringen eller Beck” – måste också vara ”bra” gjorda. Patrik (-),
i sin tur, menar att det i första hand är skickliga spelare som publicerar
videoklipp från sina spel på nätet, och han säger att en nybörjare som
gör detsamma ”kanske inte får så många som kollar på dom då, för dom
vill ju se när någon är bra liksom”. Och såväl Robin (+) som Daniel (-)
förknippar amatörbyggda hemsidor – ”såna som man har gjort själv för
någonting som inte… är stort nog”, som Daniel uttrycker det – med låg
status. Allt detta tyder på att internet må ha förändrat de tekniska förutsättningarna för ”vanliga medborgare” att göra sin röst hörd och visa
upp sina digitala produktioner offentligt, men knappast – vilket ofta
glöms bort i den allmänna hyllningskören om internets påstådda vitalisering av demokratin – de kulturella föreställningarna om de kompetentas självklara företrädesrätt till och i offentligheten (”the monopoly of
the professionals”, som Bourdieu har kallat det) – vare sig det handlar
om politiska diskussioner eller uppvisandet av de egna spelkvaliteterna. 498
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Samtidigt vore det ett misstag att likställa deltagandet i nätbaserade
diskussioner om politik och offentliga angelägenheter med att publicera,
säg, humoristiska klipp på Youtube. Pojkarna tycks uppleva detta som
två vitt skilda digitala praktiker, förenade med olika krav på kompetens
och därmed exklusivitet och status. Tablå 15 ger ju exempelvis vid handen att SP-pojkarna på LG betraktar det som högre värderat i samhället
att diskutera och blogga om politik och samhällsfrågor än att själv
blogga om dator- och tevespel. I samtalet kring denna rangordning lät
Rickard (↑) meddela att ”man måste ha en grund” för att blogga om politik, medan Lars (↑) tyckte att man måste informera sig innan man börjar blogga i ämnet, exempelvis genom att involvera sig i politiskt orienterade debattforum. För ”där är dom väl kanske rätt snabba på att neka en
med, om man är helt ute och cyklar”, som han säger. ”Det känns lite
mer seriöst däruppe”, fortsätter Rickard apropå den politiska bloggsfären, varpå Tobias (↑) konstaterar att ”en blogg om politik och samhällsfrågor är ju mer seriös än en blogg där man får följa en tjejs liv och vad
hon köper för kläder och vad hon gör i helgen. Det är ju liksom inte
riktigt samma sak”.
För att produktionen och offentliggörandet av symboliskt innehåll på
nätet ska kunna rendera i symboliska vinster upplever pojkarna att den
måste utövas på det ”rätta” sättet, dvs. diskret och kompetent snarare än
iögonfallande och amatörmässigt. Detta kräver ett visst mått av symboliskt kapital i form av kollektivt erkända kunskaper, färdigheter och preferenser; givetvis inom ramen för de specifika onlinekontexter där man
deltar, men ännu hellre i det sociala rummet överlag. Eftersom olika
klasser och klassfraktioner besitter olika symboliska tillgångar med varierande gångbarhet, och inte minst olika mycket av det kulturella kapitalet,
har olika former av deltagande online alla förutsättningar att fungera
som tecken på klass. Vi har redan sett hur Simon (-) förknippar det politiska talet på nätet med ”dom fina personerna”. Ian (+), i sin tur, säger:
Ian: Jag antar att det ger dig en högre status om du skriver saker själv och
[…] liksom visar dig, än om du bara är en person som läser vad andra
gör. Men så är det väl med alla… alltså, för att få en viss status eller position i samhället, så… måste du producera något eget och inte bara leva
på andra. Det är väl samma sak som att du har en högre status om du är
författare än om du bara är någon som står på ICA liksom, och ställer
upp varor. För att få en hög status så tror jag att du måste producera
något eget som folk minns, på något sätt.

Här framgår att det inte nödvändigtvis bara är deltagandet i offentliga
diskussioner om just politik som för pojkarna kan fungera som tecken
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på klass. Ian (+) tycks ju uppfatta den symboliska produktionen överlag
– eller rättare sagt: det symboliska kapital som förlänas dem vars symboliska produktioner, vilka som helst, blir väl mottagna (de som lyckas
”producera något eget som folk minns”) – som koncentrerat till vissa
yrken (författare) snarare än andra (”någon som står på ICA och ställer
upp varor”).

KONKLUSION

I kapitlet har tecknats en bild av den symboliska ordningen av digitala
gods och praktiker. Bilden bygger på pojkarnas uppfattningar, såsom de
direkt eller indirekt har kommit till uttryck i intervjuerna, om hur olika
innehåll, praktiker och förhållningssätt på/med/i relation till internet
tillerkänns olika symboliskt värde i samhället – dels i förhållande till
varandra, dels till andra medierelaterade praktiker, och dels till vardagliga
praktiker som inte omedelbart inbegriper medier. Det står klart att pojkarna, oavsett klass och i det närmaste helt samstämmigt, uppfattar sin
vardagliga mediemiljö som hierarkiskt ordnad. De identifierar vissa digitala gods och praktiker som legitima och potentiellt ”lukrativa” både på
och bortom utbildningens fält, medan de urskiljer andra gods och praktiker som illegitima och onyttiga i såväl skolan som det sociala rummet
överlag. I praktiken är gränserna mellan det jag har kallat för den legitima och illegitima digitala kulturen inte fasta och fixerade utan ofta
kontextuellt villkorade och föremål för förhandling – kom ihåg att den
symboliska ordningen ifråga är trögrörlig, inte oföränderlig – men skillnaden häremellan kan i grova drag ändå sammanfattas enligt följande.
Tablå 16: Den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker – en översikt
DEN SYMBOLISKA ORDNINGEN AV DIGITALA GODS OCH PRAKTIKER
Legitim digital kultur


Upplysning och utbildning (information, nyheter)

Illegitim digital kultur


Dator- och tevespel



Socialt umgänge



Illegal fildelning



Medborgerliga praktiker (t.ex.
politisk debatt)



Oacceptabla gods och praktiker (t.ex.
pornografi, högerextrem propaganda)



Att producera och publicera



Att endast konsumera



Måttfullhet, självdisciplin



Måttlöshet, brist på självdisciplin



Professionalitet, kompetens



Amatörmässighet, inkompetens
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Kapitlet har även visat att pojkarnas kollektiva igenkännande av den
symboliska ordningen inte nödvändigtvis innebär att de genomgående
erkänner den rådande värderingen av olika digitala gods och praktiker.
Att flera av dem ifrågasätter nedvärderingen av t.ex. dator- och tevespelande, fildelning och bruket av Wikipedia utgör emellertid ytterst en bekräftelse på praktikernas illegitima status och låter sig många gånger
även förstås som ett uttryck för att de betraktar ordningen som helhet
som legitim och har ett intresse av att själva bli legitimerade av den. I de
härpå följande kapitlen behandlas närmare de sätt på vilka de kulturellt
kapitalstarka, de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga pojkarna
orienterar sig och navigerar i relation till den legitima och illegitima digitala kulturen.
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DIGITALA MEDIER I FAMILJEN:
TILLGÅNG OCH
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Avhandlingen vilar på ett antagande om att de skilda existensbetingelser
under vilka pojkarna har vuxit upp och lever sina dagliga liv, bidrar till
att forma deras relation till digitala medier på olika sätt. Innan vi i nästföljande kapitel går närmare in på hur klass gör skillnad i och med de
sätt på vilka pojkarna orienterar sig och navigerar i relation till element
av den legitima och illegitima digitala kulturen, vill jag med detta kapitel
teckna en bild av några grundläggande förutsättningar för den process
varigenom dessa skillnader växer fram och antar vissa former. Mer specifikt ges först en översikt av hur dator- och internettillgången ser ut i de
tre klasserna. Med utgångspunkt i denna översikt och pojkarnas intervjuutsagor spåras och identifieras därefter två olika typer av processer
som bidrar till att forma deras tillgång till digitala medier. Dessa kan benämnas ”klassförankrade familjeprocesser” respektive ”utomfamiljära
processer”. De senare behandlas först och tämligen kortfattat; kapitlets
analytiska fokus ligger på att ge en inblick i de förstnämnda. I detta
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kommer också klasskillnader i såväl föräldrarnas som pojkarnas övergripande relation till de digitala medierna att synliggöras och tolkas.

POJKARNAS TILLGÅNG TILL DIGITALA MEDIER –
EN ÖVERSIKT

Oavsett klass måste pojkarnas internettillgång beskrivas som god. De
har alla tillgång till åtminstone en dator i hemmet, med vilken de på ett
eller annat sätt – nästan alltid via bredband – kan koppla upp sig mot
internet. I regel finns mer än en dator i hemmet och det är inte ovanligt
att pojkarna har tillgång till både en och två egna datorer. Som vi har
sett förser två av gymnasieskolorna (TG och LG) sina elever med varsin
bärbar dator som de också har rätt att ta med hem. Därtill har flera av
pojkarna smarttelefoner och kan således nyttja internet varhelst de befinner sig. Dessa pojkar återfinns i samtliga klasser. 499
En översiktlig beskrivning av pojkarnas internettillgång ges i Tablå
17 på nästa sida. Eftersom alla pojkar har bredband i hemmet – undantaget Simon (-) som istället använder internet via mobilt bredband – har
dessa uppgifter utelämnats från tablån. Likaså har uppgifter om internettillgången i skolan utelämnats: på gymnasieskolorna som inte förser sina
elever med bärbara datorer finns istället (mer eller mindre tillgängliga)
datorsalar och/eller stationära datorer i klassrummen.
Trots att internettillgången för pojkarna är att betrakta som god
överlag, gör tablån gällande att den inte ser likadan ut för samtliga. Snarare än att konceptualisera internettillgång i dikotoma termer som
någonting man antingen har eller saknar, bör vi förstå den som någonting av vilket man kan ha mer eller mindre – även om vi som här endast
tar hänsyn till dess materiella och spatio-temporala dimensioner. 500 Att
behöva dela en stationär dator med övriga familjen innebär en begränsning av internettillgången jämfört med att förfoga över en egen. Dessutom framgår inte av tablån de variationer som föreligger vad gäller kvaliteten på pojkarnas bredbandsuppkoppling i hemmet. Intervjumaterialet
ger emellertid vid handen att vissa pojkar har bredbandsuppkopplingar
som är av en sådan kvalitet att de begränsar pojkarnas möjligheter att
göra bruk av internet, åtminstone på vissa sätt.
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De kulturellt
kapitalsvaga

De uppåtsträvande

De kulturellt
kapitalstarka

Tablå 17: Översiktlig beskrivning av klassernas materiella och
spatio-temporala tillgång till internet.

Ian
Robin
Karl
Nils
Johan
André
Oscar
Dennis
Gustav
Andreas
Rickard
Tobias
Erik
Jonas
Lars
Eddie
Oliver
Conny
Jens
John
Daniel
Fredrik
Patrik
Stefan
Jesper
Simon
Tony
Emil
Frank
Olle
Björn
Kim
Ragnar
Nikos

Datorer i hushållet
(varav egna, inkl. ev.
elevdator)
… (1)
2 (1)
3 (1)
3 (2)
4 (2)
1 (0)/1 (0)
4 (1)
1 (0)
6 (4)
3 (2)
… (2)
… (2)
1 (0)/… (1)
… (2)
2 (1)
3 (2)
3 (2)
3 (1)
6 (4)
2 (1)
1 (0)
… (≥1)
3 (1)
… (1)
4 (1)
1 (1)
3 (2)
3 (2)
4 (2)
2 (1)
2 (0)
4 (2)
5 (2)
2 (1)

Egen dator, typ
(inkl. ev. elevdator)

Smarttelefon

…
Stationär
Laptop
Laptops (2)
Stationär, laptop
Nej
Stationär
Nej
Stationära (3), laptop (1)
Laptops (2)
Stationär, laptop
Stationär, laptop
Nej/laptop
Stationär, laptop
Laptop
Stationär, laptop
Stationär, laptop
Laptop
Stationära (2), laptops (2)
Stationär
Nej
…
Stationär
Laptop
Laptop
Stationär
Laptops (2)
Stationär, laptop
Stationär, laptop
Laptop
Nej
Stationär, laptop
Stationär, laptop
Laptop

…
…
…
…
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
…
Ja
Ja
Ja
…
Ja
…
…
Nej
Ja
Nej
…
Ja
Nej
Ja
…
Ja
…
…
…
…
…
…
…
…

Kommentarer: Med ”egen dator” menas en dator som man förfogar över helt själv, dvs. som
man inte behöver dela med någon annan familjemedlem. Tre punkter (…) innebär att uppgift
saknas. Om informanten regelbundet residerar i två olika hushåll och det finns uppgifter om
hur datortillgången ser ut i bägge dessa, markeras skillnaden dem emellan medelst snedstreck (/).

Om vi tar hänsyn till de gradskillnader som finns i pojkarnas internettillgång, och genom intervjumaterialet spårar de processer som ligger till
grund för dessa skillnader, uppenbarar sig också vissa mönster som låter
sig förstås i termer av klass. Emellertid tycks inte betydelsen av klass i
sammanhanget vara av det slag som man måhända skulle kunna förvänta sig i ljuset av den tidigare, företrädesvis internationella och statist-
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iskt orienterade forskningen om digitala klyftor bland unga – åtminstone
inte enbart. Med andra ord är det inte så enkelt att de kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande har större tillgång till internet än de kulturellt kapitalsvaga, vilket man skulle kunna tänka sig mot bakgrund av
nätets alltmer framträdande position som utbildnings- och arbetsredskap
och det faktum att pojkarna i de bägge förstnämnda klasserna antingen
har högutbildade föräldrar med datorintensiva yrken eller själva aspirerar
på högre studier och yrken som i flera fall genomsyras av digitala medier
– eller bägge delarna. Inte heller är det så enkelt att tillgången till internet
med nödvändighet är större för pojkar i familjer vars approximerade
tillgång till ekonomiskt kapital placerar dem längre ifrån ”den krassa
nödvändigheten”. 501 Den tekniska utrustning som krävs i form av dator
och internetuppkoppling kostar visserligen pengar, men i den svenska
kontexten är den på intet sätt att betrakta som en exklusivitet.
De kulturellt kapitalstarka har alltså inte någon entydig fördel gentemot de kulturellt kapitalsvaga med avseende på tillgången till den utrustning som behövs för att använda internet, t.ex. för att söka, tillägna sig
och använda information i utbildningssyfte. 502 Det faktum att ett par av
skolorna förser samtliga elever med varsin bärbar dator spelar givetvis in
i sammanhanget, men inte heller om vi bortser från detta kan de kulturellt kapitalstarka karaktäriseras som särskilt privilegierade i termer av
dator- och internettillgång. De sätt på vilka klass tar sig uttryck i detta
sammanhang synes helt enkelt vara mer komplexa än så. För att kasta
ljus över detta krävs att vi söker oss bortom den ovanstående tablån och
identifierar de processer som gör att den ser ut som den gör. Relativt
snart blir det då tydligt – inte minst i relation till de pojkar vars internettillgång kan beskrivas som antingen ovanligt stor eller särskilt begränsad
– hur en och samma situation i fråga om tillgång tycks kunna vara ett
resultat av vitt skilda processer, sprungna ur olika klasshabitus. Det vore
därför ett misstag att omedelbart likställa, låt säga, den relativt begränsade hemtillgången till internet för vissa av de kulturellt kapitalstarka,
med motsvarande begränsning bland en del av de kulturellt kapitalsvaga
pojkarna.

PROCESSER BAKOM POJKARNAS
INTERNETTILLGÅNG

Två olika typer av processer bidrar till att strukturera pojkarnas datoroch internettillgång. Fokus för detta kapitel ligger på hur den formas
som ett resultat av familjens kapitaltillgångar, familjemedlemmarnas korresponderande klasshabitus, och emellanåt även av de spänningar som
kan uppstå i familjen till följd av pojkarnas minskade ekonomiska bero-
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ende av sina föräldrar och skillnader dem emellan med avseende på deras individuella habitus (t.ex. till följd av deras skilda generationstillhörigheter). Innan dessa klassförankrade familjeprocesser analyseras närmare ska jag dock säga någonting kort om den andra typen av processer,
det jag kallar ”utomfamiljära processer”, som också bidrar till att forma
de unga männens möjligheter att dra nytta av internet i vardagen.
För det stora flertalet svenskar utgör hemtillgången till internet inget
bekymmer. Detsamma gäller för pojkarna i den här studien. I den mån
deras internettillgång kan betecknas som begränsad är detta framför allt
ett resultat av strategier, konflikter och förhandlingar inom familjen – en
dynamik som strax ska belysas ur ett klassperspektiv. Likväl rymmer
intervjumaterialet exempel på hur pojkarnas internettillgång alltjämt
också kan villkoras av omständigheter utanför familjen, närmare bestämt
av det faktum att den tillgängliga bredbandskvaliteten skiftar beroende
på var pojkarna råkar vara bosatta. Denna omständighet ligger nu inte
helt utom familjens kontroll, vilket tidigare studier också har visat, men
den är tvivelsutan i hög grad ett resultat av politiska och ekonomiska
mekanismer och processer som vare sig pojkarna eller deras föräldrar
kan påverka lika enkelt. 503 Den ojämlika bredbandstillgången är förstås
inte omedelbart relaterad till pojkarnas klassbakgrund, men likafullt
tycks effekterna av densamma knappast neutrala i termer av klass. Detta
såtillvida att de geografiska områden där bredband saknas eller kvaliteten på uppkopplingen utgör ett problem, oftast glesbygdskommunernas utkanter, tenderar att befolkas av äldre och lågutbildade grupper. Så
är det också de kulturellt kapitalsvaga pojkarna bosatta i utkanterna av
Lillereds kommun som i intervjuerna talar om hur den bristande bredbandskvaliteten där de bor har bidragit, och alltjämt bidrar, till att begränsa deras internetbruk:
Martin: Men jag tänkte, det var ju flera… Olle och Björn, ni bodde ju liksom lite utanför samhället, hur är bredbandsuppkopplingen där ni bor?
Olle: Ja, den är rätt bra. Dom satte upp ett… för, ja, det är väl tre-fyra år
sen, satte dom ju upp en bredbandsmast hemma, så då fick vi ju bredband. Innan hade vi ju modem då. Så det var ju segt. Så nu har vi ju…
en… satte dom upp en bredbandsmast och den går väl upp till 8 megabit.
Martin: Så det är inga problem, det är…?
Olle: Nä. Det går fint, det gör det.
Martin: Ja. Hur är det där du [Björn] bor då?
Björn: Ja, det är rätt så dåligt där faktiskt. Det är så långt till den masten, så
det är… vi kan bara ha medium, tror jag […] Eller om vi kan ha… vi
kan nog bara ha det lägsta då, för det har varit slött hemma.
Olle: 0,25 eller något då… 0,50…

264

Digitala medier i familjen
Björn: Ja, jag undrar om det inte är det […] Nä, för vi ville ju ha då, så vi
kunde ha det snabbaste här då, men det gick ju inte.
Martin: Nä? Hur känns det då? Surt eller?
Björn: Nä, det är väl helt okej. Det går ju i alla fall. Det tar lite längre tid
bara.
Olle: Facebook och det går väl rätt snabbt ändå.

Olle (-) och Björn (-) hör till den mindre grupp kulturellt kapitalsvaga
pojkar, samtliga hemmahörandes i Lillered, som inte har något större
intresse för digitala medier över huvud taget. I beskrivningarna av sin
fritid figurerar bruket av internet, datorspel och sociala medier endast i
periferin; mest som någonting de ägnar sig åt för att fylla ut tiden mellan
det att de kommer hem från jaktpasset eller skytteträningen och går och
lägger sig inför nästa skoldag. I ljuset av ovanstående utdrag är det svårt
att inte tolka detta ointresse för att anamma en ”digitala livsstil” som att
de har utvecklat en ”smak för det nödvändiga” och ”gjort en dygd av
nödvändigheten” – som att ”[they are] refusing what they are refused”,
som Bourdieu uttrycker det. 504 Den begränsade internettillgången gör
inte Björn så mycket, för, som han säger, ”det går ju i alla fall, det tar lite
längre tid bara”. Avståndet från den gängse bilden av dagens ungdom
som en ”digital generation” blir för Björns del än tydligare mot bakgrunden av det faktum att den enda datorn som används i familjen är
hans elevdator, som han alltså delar med sina föräldrar.
För Ragnar (-), vars intresse för digitala medier i allmänhet och datorspel i synnerhet är större än Olles och Björns, utgör den bristfälliga
bredbandskvaliteten i hemmet – han beskriver den som ”väldigt dålig”
och berättar bl.a. om hur ”nätet bröts så fort det ringde” under en period – ett större bekymmer: ”Det märktes ju framför allt då när jag spelade World of Warcraft. Då märktes det ju väldigt mycket att… internetuppkopplingen var dålig. Då hoppade det ju fram hela tiden, såhär. Det var ju väldigt jobbigt […] Och för att ladda upp en internetsida
så får man sitta i fem-tio minuter och vänta, fast man egentligen bara
skulle behöva vänta… en halvminut max”. För att dra en parallell till
Andrew Sayers resonemang om identitetsneutrala och identitetskänsliga
mekanismer bakom ojämlikhet kan vi här sägas ha att göra med ett exempel på de förra: Ragnar, Björn och Olle är eller har alla varit tydligt
missgynnade i termer av internettillgång (även om det främst är den
förstnämnde som tycks uppleva detta som problematiskt), men detta är
förstås inte ett resultat av att politikerna och bredbandsbolagen skulle
vara fientligt inställda till kulturellt kapitalsvaga pojkar på landsbygden
och därför medvetet diskriminera dem. Det är snarast ett resultat av
samhällsekonomiska och rent kommersiella överväganden; att leverera
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bredband till vissa sociogeografiska områden är ekonomiskt lönsamt,
medan det till andra, såsom avsides byar i kommuner som Lillered, vore
en ren förlustaffär. 505 Icke desto mindre innebär det en verklig inskränkning av dessa kulturellt kapitalsvaga pojkars erfarenhets- och
handlingsutrymme och möjligheter att utöka sitt kulturella och sociala
kapital, varvid den ytterst också kan tänkas bidra till att kringskära deras
livschanser och reproducera deras klassmässiga underordning.
Ovanstående exempel till trots: den tekniska infrastruktur och utrustning som krävs för att göra bruk av internet kan på intet sätt längre
sägas utgöra någon exklusivitet i den svenska kontexten. Internettillgången här präglas snarast av överflöd, såtillvida att ”vem som helst”,
mer eller mindre, förfogar över den erforderliga tekniken. Under dessa
förhållanden urholkas det symboliska värdet av själva tekniktillgången.
Vad som istället kommit att räknas alltmer är vad vi gör med tekniken vi
förfogar över och hur. Numera är det särskilda digitala praktiker och
stilar, snarare än den tekniska utrustningen i sig, som tillerkänns värde
och därmed kan fungera som symboliskt kapital. 506

INTERNET I DE KULTURELLT KAPITALSTARKA HEMMEN

Det är mot denna bakgrund vi bör förstå den tämligen begränsade dator- och internettillgången bland de kulturellt kapitalstarka pojkarna,
trots att de digitala medierna erbjuder uppenbara lärpotentialer och utgör ett allt viktigare redskap i skolarbetet. Nu lider inte dessa pojkar brist
på möjligheter att använda internet – de har alla tillgång till minst en
dator samt bredband i hemmet och ingenting tyder på att bredbandskvaliteten skulle utgöra en begränsning – men de är inte heller obegränsade,
särskilt inte för dem utan egen dator. Internettillgången i dessa familjer
tycks vara kalibrerad på ett sådant vis att den möjliggör för pojkarna att
dra nytta av nätet i t.ex. utbildningssyfte, men hindrar dem från att använda det utanför ramarna för den legitima digitala kulturen (dvs. för
mycket och åt fel saker).
I den mån de kulturellt kapitalstarkas hemtillgång till internet kan
karaktäriseras som ovanligt begränsad i sammanhanget, tycks följaktligen inte detta bero på vare sig en knapp familjeekonomi eller på att föräldrarna negligerar de digitala mediernas lärpotentialer och betydelse för
barnens skolgång. Den begränsade tillgången bör snarare förstås som ett
uttryck för familjernas relativt stora tillgång till kulturellt kapital och som
ett led i en strategi, sprungen ur klasshabitus, varmed de söker distingera
sig från den föreställda ”massan” och reproducera sin nuvarande klassposition. För att göra detta i den här aktuella kontexten Sverige, med sin
i det närmaste allomfattande internettillgång, fungerar det rimligtvis inte
särskilt väl att skaffa sig fler datorer, snabbare bredband eller ”den sen-
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aste tekniken” i största allmänhet. En mer framkomlig väg är då istället
den digitala måttfullheten, uttryckt exempelvis som en vilja att begränsa
antalet datorer i hushållet och/eller en vägran att införskaffa de senaste
nymodigheterna på marknaden. 507 I intervjumaterialet finns det en del
som tyder på att det åtminstone i vissa kulturellt kapitalstarka familjer
har funnits, och fortfarande finns, en restriktiv hållning från föräldrarnas
sida, när det gäller att förse barnen med datorer att disponera helt och
håller på egen hand.
Sedan Karl (+) började på TG förfogar han visserligen över en bärbar skoldator som han får ta med hem, men dessförinnan fick han hålla
tillgodo med att dela familjens gemensamma dator med sin syster och
sina föräldrar. Familjen var dessutom ”extremt seg”, som han uttrycker
det, med att skaffa bredband. När han berättar om varför, framträder
tydligt hur föräldrarnas försiktiga inställning till förvärvet av ny digital
teknik hänger ihop med deras syn på densamma som ett potentiellt hot
mot mer värdefulla resurser, såsom utbildningsmeriter (institutionaliserat kulturellt kapital) eller ett stort socialt nätverk (socialt kapital). Inställningen kan med andra ord förstås som ett led i en strategi, genom
vilken familjen försöker att reproducera sin position i det sociala rummet:
Karl: Ja, mina kompisar gillade datorer hela… jättemycket sånt. Och då såg
mamma och pappa det, att dom bara satt vid datorn hela tiden, och då
blev dom jätterädda att ”Åh, om du skaffar bredband, då kommer du
också bara sitta vid datorn hela tiden och du kommer att tappa alla dina
kontakter och inte göra någonting vettigt med ditt liv” […] Så dom var
försiktiga med det… dom var ganska rädda för det. Det var samma
med, ja, digitalteve. Mina kompisar var riktiga soffpotatisar som satt
framför teven hela tiden, och då tyckte dom att det var förfärligt och om
vi skaffade digitalteve så skulle det, ja, hända oss också liksom […]
[Men] ju äldre det blev så, ja, fattade dom ju att det inte skulle bli så.

André (+) och Dennis (+) kan tjäna som ytterligare exempel på de kulturellt kapitalstarka familjernas måttfulla förhållningssätt till införskaffandet av digitala medier. Hos både sin mamma och pappa har André
tillgång till endast en dator; på bägge platserna stationerad i ett gemensamt utrymme och delad av samtliga i hushållet. Dessutom har han vare
sig smarttelefon eller någon vidare tillgång till internet i skolan. 508 För
Dennis är situationen snarlik – även om konkurrensen om familjens
gemensamma dator, placerad i hans rum, torde vara något mindre. Förvisso har han också en smarttelefon – nyligen införskaffad för övrigt,
sedan han sålt sin spelkonsol: ”det blev lite tråkigt, liksom, att spela ensam”, säger han, ”det är mycket roligare med kompisarna” – men även
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om hans tillgång till internet ökar i och med denna, kan den knappast
kompensera för avsaknaden av en egen persondator. Liksom i fallet Karl
(+) låter sig den begränsade hemtillgången till internet inte heller för
dessa pojkar förstås som ett resultat av bristande ekonomiskt eller kulturellt kapital – deras pappor är ju faktiskt lärare och torde därmed vara
medvetna om nätet som resurs för lärande och utbildning – utan snarare, återigen, som ett resultat av den i klasshabitus rotade digitala måttfullheten. Detta blir särskilt tydligt i ljuset av Dennis beskrivning av planerna hemma att flytta datorn från hans rum till ett gemensamt utrymme, eftersom, som han säger, ”jag använder datorn alldeles för
mycket”. Underförstått här är alltså att såväl hans föräldrar som han
själv menar att tillgången till internet i hemmet kan behöva begränsas
för att undvika att hans bruk av detsamma ska expandera bortom gränserna för den legitima digitala kulturen och därmed äventyra, snarare än
understödja, kulturellt högtstående praktiker i allmänhet och studierna i
synnerhet.
Allting pekar alltså på att de kulturellt kapitalstarka familjerna inte
fäster någon större vikt vid själva innehavet av digitala medier. Snarare
än att maximera barnens internettillgång genom otaliga datorer och en
bredbandsuppkoppling med högsta möjliga hastighet, tycks det centrala
för föräldrarna vara att barnen lär sig maximera nyttan av den internettillgång som erbjuds dem. Begränsningen av internettillgången i hemmet
kan således ses som en inte nödvändigtvis medveten investering i barnens utbildningskarriär, såtillvida att den syftar till att kultivera en hållning hos dem om att det inte är antalet datorer, deras prestanda eller
bredbandsuppkopplingens hastighet som räknas i vare sig den akademiska kulturen eller det sociala rummet i stort, utan snarare förmågan
att nyttiggöra sig den digitala tekniken.
En ren begränsning av pojkarnas internettillgång torde emellertid
rymma ett visst mått av osäkerhet som utbildningsinvestering och reproduktionsstrategi betraktad, ifall föräldrarna inte också har en viss
förtrogenhet med tekniken och samtidigt kan förse pojkarna med de
färdigheter som de vet krävs för att kunna dra nytta av internet i skolan.
Även om de kulturellt kapitalstarka pojkarna, precis som pojkarna i de
båda andra klasserna, emellanåt lustiggör sig över sina föräldrars i deras
ögon fumliga relation till datorn och internet och deras begränsade användningsrepertoar (varvid de för övrigt kan sägas reproducera myten
om den ”digitala generationen”), så tyder mycket på att föräldrarnas begränsning av deras internettillgång också har ackompanjerats av en överföring av just sådana färdigheter – och mer allmänt av den ”rätta” inställningen till internet. Dennis (+), vars mamma är webbdesigner, berättar: ”Min morsa har ganska bra kunskaper om internet. Hon använ-
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der det dagligen, liksom… mail och olika hemsidor, men… hon vet
också att det finns mycket skit på internet, som bara är där för att man
ska, liksom, slänga bort sin tid, liksom”. Ian (+), i sin tur, ser sin pappa
(docent) som den ”mest effektiva Google-människa” han vet: ”Han kan
liksom googla fram vad som helst bara med tre ord […] Han vet alltid
precis vad han ska söka på, så att han har alltid… liksom visat hur viktigt det är att lära sig det”.
Den inomfamiljära överföringen av det kollektivt erkända förhållningssättet till datorn och internet har av allt att döma varit framgångsrik. Till att börja med uttrycker ingen av de kulturellt kapitalstarka pojkarna något vidare intresse för vare sig den tekniska utrustningen som
sådan eller för själva förvärvet och innehavet av densamma. I följande
utdrag nästan stoltserar Ian (+) med sitt relativa ointresse för ”den senaste tekniken” och sina begränsade tekniska färdigheter:
Martin: Hur brukar du konsumera musik då? Alltså, är det på datorn eller
med mp3-spelare eller köper du skivor eller…?
Ian: Nä, alltså oftast lyssnar jag i mp3-spelare eller vad det nu heter… det är
ju såhär… men jag tror att det är en… iPod, just det, ja! Hehe, fan vad
oteknisk jag känner mig! Ehm, jomen en iPod har jag. Och den lyssnar
jag oftast i när jag är utomhus, och så brukar jag spela på datorn hemma.
Spotify är jävligt bra faktiskt, ja.
[…]
Martin: Du är liksom inte intresserad av dom tekniska dimensionerna av datorer och internet?
Ian: Nä, det är jag verkligen inte. Alltså, när man ser sånt där så blir man så
jävla trött alltså, hehe! Det är typ… jag råkade avinstallera Word från datorn, hehe, för att jag ville installera Fifa och spela det med en kompis,
hehe. Så nu kan jag inte skriva några skolarbeten, hehe, för jag har ingen
aning om hur man installerar Word. Jag menar, det säger nästan det
mesta tycker jag, haha!

Istället kretsar de kulturellt kapitalstarka pojkarnas socialt habituerade
smak för digitala medier i princip uteslutande kring vad som kan göras
med dem, och som vi sedermera ska se, tycks den också göra dem mer
benägna än de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga, att använda
datorn och internet i linje med den legitima digitala kulturen. Detta betyder också att den digitala tekniken som en potentiell källa till familjekonflikter inte är tillnärmelsevis lika påtaglig i de kulturellt kapitalstarkas
utsagor som den är framför allt i de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas
beskrivningar. I det ovanstående kunde vi se att Dennis (+) knappast
protesterar mot familjens planer på ett flytta hushållets enda dator från
hans rum till ett gemensamt utrymme. ”Det har diskuterats”, berättar
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han, men i grund och botten verkar han överens med sin mamma om
att han ”använder datorn alldeles för mycket”.

INTERNET I DE UPPÅTSTRÄVANDE POJKARNAS HEM

Internettillgången för de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga är
mer omväxlande. Merparten av de förstnämnda, till att börja med, har
en hemtillgång till internet som är i paritet med de kulturellt kapitalstarkas eller större (vilket framför allt har att göra med att klassen domineras
av pojkar som går på LG och därmed förfogar över en bärbar elevdator)
(se Tablå 16). I likhet med de kulturellt kapitalstarka tenderar de uppåtsträvande att dela sina föräldrars önskan om att de ska lyckas på utbildningens fält och avancera i det sociala rummet, varför det inte heller
kommer som någon överraskning att intervjumaterialet ger vid handen
att det tycks vara liknande processer som ligger till grund för dessa pojkars tillgång till internet. Å ena sidan kan man således uttyda en benägenhet bland föräldrarna att förse sina barn med datorer och internet i
hemmet för att inte äventyra deras chanser i skolan – och detta alldeles
oavsett vilken nytta de för egen del har sett i dessa medier. Å andra sidan rymmer materialet även exempel på hur föräldrarna till de uppåtsträvande på olika sätt har försökt begränsa deras internettillgång, vilket
också det kan förstås som ett led i en strategi för att inte riskera pojkarnas möjligheter att avancera i det sociala rummet. Denna dubbelhet
kommer till särskilt tydligt uttryck i nedanstående utdrag.
Eddie (↑), som bor ihop med sin mamma (barnskötare, ej högutbildad) och tre systrar, berättar här om hur det gick till när familjen skaffade sin första dator (som han numera förfogar över på egen hand, sedan familjen införskaffat ytterligare en):
Martin: Men alltså, när ni skaffade datorn, hur gick det till liksom? Om din
mamma inte använder internet, var det för er skull då eller?
Eddie: Ja, det var för vår skull. Vi var… jag vet inte, vi gick i… ja, det var
ett tag sen. I fyran kan jag gissa på att jag gick. Så då ville vi ha en dator
och så fick vi en… ja, det tog ett tag, man fick tjata, men till slut fick vi
en. Min mamma förstår sig inte på dom, och… hon gillar inte datorer,
hon tycker att det är osocialt och… man blir beroende, det tar bort fokus… man fokuserar inte på det man ska. Man kan bli beroende av olika
saker, datorspel och sånt. Så hon gillar det inte så mycket, men… ja.
Martin: Men varför gick hon med på att köpa en då?
Eddie: Jag vet inte, hehe, eh… vi tjatade på henne, och sen tjatade min
pappa med om det. Det var… ja, han har fortfarande lite inflytande i
vårt liv, men… ja, så han bidrog till datorn, med pengar och sånt. Så
min mamma sa ”Varför inte?”…
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Trots begränsade ekonomiska resurser och en skeptisk inställning till
digitala medier – tydligt sprungen ur en rädsla för deras potentiellt negativa inverkan på mer värdefulla praktiker, såsom barnens skolarbete eller
sociala umgänge offline – gick alltså Eddies mamma till slut med på att
införskaffa en dator till barnen; möjligen som ett resultat av en annan,
motstridig farhåga: nämligen att barnen riskerar sämre förutsättningar i
skolan utan hemtillgång till dator och internet. Den här osäkerheten kan
mycket väl tolkas som ett uttryck för hennes relativa brist på kulturellt
kapital i allmänhet och hennes begränsade personliga erfarenhet av såväl
digitala medier som det svenska utbildningsfältet i synnerhet. 509 Kontrasten här mellan hur Eddie (↑) framställer sin mammas relation till digitala medier och hur Ian (+) och Dennis (+) i det ovanstående beskrev
sina föräldrars förtrogenhet med tekniken är påtaglig.
Eddies mammas skepsis gentemot internet kan dock inte sägas vara
typisk för klassen: de uppåtsträvande beskriver i regel föräldrarna som i
grunden välvilligt inställda till den digitala tekniken. Däremot tycks hennes bristande teknikvana inte helt otypisk för de uppåtsträvande pojkarnas föräldrar, särskilt inte för dem vars arbete knappast inbegriper datorer och internet i någon större utsträckning. ”Dom ser ju utvecklingen i
samhället, att så mycket handlar om internet och liksom, betala räkningar och sånt, så dom… känner ju att det är bra att lära sig också”, säger
Tobias (↑) apropå att hans pappa (sågverksarbetare), som ”typ aldrig
använt en dator”, nu ”vill kunna lära sig att skriva mail och sånt”. Lars
(↑), i sin tur, vars mamma jobbar i hemtjänsten och pappa är industriarbetare, beskriver mamman som ”helt okunnig på sånt där” och menar
att ”dom är inte riktigt haja på det än”. ”Ja, alltså, internet använder han
ju inte ofta”, säger Conny (↑) om sin pappa (lastbilschaufför): ”Okej,
han kanske kollar Blocket då, men, hehe… det är väl sånt”. Conny berättar vidare att han under sin uppväxt inte haft några regler för sin internetanvändning (”jag fick göra som jag ville typ”), men annars rymmer
materialet gott om exempel på hur de uppåtsträvandes föräldrar har försökt, och än idag försöker, kontrollera och begränsa barnens internettillgång för att de inte ska försaka skolarbetet och därmed förspilla de möjligheter som utbildningssystemet erbjuder dem att avancera i det sociala
rummet – på samma sätt som de kulturellt kapitalstarka föräldrarna, således, men med den skillnaden att de inte alltid har kunnat komplettera
begränsningen ifråga med, säg, informella lektioner i hur man effektiviserar sina Google-sökningar.
Föräldrarnas försök att begränsa de uppåtsträvandes ”onyttiga” internetbruk kan se ut på olika sätt. Eddies (↑) mamma har t.ex. placerat
modemet i hallen för att kunna dra ut kabeln om sonen chattar istället
för att plugga och inte hörsammar hennes verbala uppmaningar (”men
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nu har jag laptopen”, tillägger Eddie åsyftandes elevdatorn, ”så jag behöver bara sätta på den, hehe”). De kan också försöka begränsa internettillgången genom inrättandet av regler. Rickard (↑) berättar att han
hade så kallad ”datortid” när han var yngre, och än idag vill Tobias (↑)
mamma att han stänger av datorn innan ”typ halv tolv”. Erik (↑), i sin
tur, som bor omväxlande hos sina skilda föräldrar, berättar om hur hans
mamma inte vill att han tar med sin enda egna dator – ”en riktigt bra
laptop”, som han nyligen fått i födelsedagspresent – till sin pappa, trots
att han där måste dela en stationär dator med sin bror, och periodvis
även med barnen till pappans fru. Nu verkar inte Erik se sin relativt begränsade dator- och internettillgång som något större problem. Detta
tyder på att han, trots att han ”länge varit intresserad av datorer” och
låtit detta intresse informera sitt utbildningsval, känner att investeringar i
den tekniska utrustningen som sådan ger limiterade möjligheter till social
avkastning, åtminstone såvida de inte ackompanjeras av motsvarande
investeringar i förmågan att dra nytta av densamma. Precis som de kulturellt kapitalstarka, således, liksom de andra uppåtsträvande pojkarna,
tenderar han därför att fästa begränsad vikt vid tillgången till själva den
tekniska utrustningen. Istället ses bruket som det centrala.
Klassen ifråga rymmer emellertid ett tydligt undantag från detta
övergripande mönster. Gustav (↑) uttrycker ett synnerligen stort intresse
för den digitala tekniken i sig – för själva hårdvaran, närmare bestämt:
”jag bygger ju många av mina egna datorer och så”, berättar han – vilket,
tillsammans med hans smak för dator- och tevespel, kommit att materialisera sig i form av vad som närmast torde vara att likna vid en veritabel
teknikpark i pojkrummet: här disponerar han inte mindre än fyra datorer, varav tre stationära (och därtill även två olika spelkonsoler). Utöver
den bärbara elevdatorn, berättar han, står i hans rum en ”jättedator”
(”den är ju liksom… riktigt stor, den är… jättetung”), en ”mindre”
(”den är ju då jättebra”), samt ytterligare en ”mindre, såhär, med normal
prestanda, som jag tar med mig när vi lanar och så”. I synnerhet tycks
tillgången till den så kallade ”jättedatorn” vara ett resultat av hans kombinerade intresse för onlinespel och hårdvara. Inte bara har han investerat i hela tre skärmar till datorn, som gör det möjligt för honom att se
”två skärmar bredare än vad dom andra [spelarna] gör” (som han säger
apropå detta: ”jag tar mitt spelande seriöst, jag har tre skärmar när jag
spelar”). I utdraget nedan, där han berättar om sitt intresse för hårdvara,
framgår dessutom att han på egen hand har ökat dess prestanda, vilket
även det, naturligtvis, utgör en fördel i hans datorspelande:
Martin: Fan, bygga datorer och sånt där, det låter ju riktigt avancerat!
Gustav: Nja, hehe […] Nä, det… jag tycker det är logiskt.
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Martin: Ja, ja… hehe, ja, det är väl så om man har kunskaperna, så…
Gustav: Ja. Men det blev jag intresserad av väldigt tidigt, kändes det som.
Jag såg min kusin eller nåt, vara inne och pilla lite i en dator en gång, så
blev jag intresserad och så har jag lärt mig själv. Så det är väl några
komponenter som har strykt med några gånger i början kanske, men…
det får man ta.
[…]
Martin: Så du har suttit hemma och skruvat… skruvat isär datorer och, liksom, mekat och donat…
Gustav: Ja, lite så… Försöka få ut det mest utav dom. Överklocka och så.
Martin: Vad är det?
Gustav: Ja, det är som att trimma en bil, kan vi säga. Du tvingar den att gå
fortare än vad den egentligen ska […] Så, själva processorn då, hjärnan i
datorn… min går i 2,67 GHz från början, och jag kör den i 4. Så, ja,
man tvingar den att gå fortare än vad den gör, för att man ska få ut mer
prestanda.
Martin: Ja. Och det har man nytta av när man spelar också då va?
Gustav: Ja, visst. Du får ju ut så himla mycket mer. Så min går ju nästan
dubbelt så fort.
Martin: Och det här med tre skärmar, det är också en sån här hemmalösning, liksom?
Gustav: Nä, alltså, det är en teknik som… man får med i grafikkortet, kan
du säga […] Så det är inget jag har fixat själv. Utan jag har ju bara fixat
skärmarna och kopplat ihop det och ställt in det och så. Men det är inget
jag har behövt… meka med så mycket.

Nu är det inte bara Gustavs (↑) särpräglade smak för hårdvara och onlinespel som ligger till grund för hans i det närmaste obegränsade datoroch internettillgång. Den senare förutsätter även ett visst mått av ekonomiskt oberoende gentemot föräldrarna, alternativt att föräldrarna är
ekonomiskt kapabla och dessutom benägna att förse honom med den
tekniska utrustningen ifråga. Trots att Gustavs omfattande tekniktillgång
utgör en avvikelse från den digitala måttfullhet som annars tycks vara
det dominerande förhållningssättet till förvärvet av digitala medier bland
såväl de kulturellt kapitalstarka som de uppåtsträvande, och trots att den
därmed skulle kunna betraktas som ett hot mot hans förverkligande av
det sociala uppåtstigandet, verkar hans föräldrar inte ha några direkta
invändningar mot densamma.
Detta ska nu inte tolkas som att de står likgiltiga inför Gustavs skolgång och framtida karriär, utan det torde snarare ha att göra med att de i
hans teknikintresse och korresponderande tillgång, trots att detta i
många sammanhang riskerar att deklasseras som måttlöst, nördigt och
löjligt, kan se dess potentiella nytta både på och bortom utbildningens
fält: rätt slags intresse för digital teknik kan ju utgöra en gångbar resurs
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inom ramen för skolan och i förlängningen ge tillträde till yrken som
både betalar bra och åtnjuter ett visst anseende. Den så kallade ”datornörden” utgör en tvetydig kategori: både önskvärd och hånad för sin
expertis. I ljuset av att Gustav dessutom säger sig vara noga med att inte
låta sitt bruk av datorspel inkräkta på skolarbetet, kan man därför tänka
sig att föräldrarna, precis som han själv, uppfattar den omfattande datoroch internettillgången i hemmet som legitim – kanske till och med som
en investering i ett intresse som kan möjliggöra och understödja vissa
karriärer. Faktum är att Gustav redan har börjat reflektera kring och
praktiskt utforska den sociala lönsamheten i sitt hårdvaruintresse:
Gustav: Vi har ett datorföretag nu, som projektarbete […] Datorakuten UF.
Så vi åker hem till folk och fixar deras datorer och […] bygger även ihop
specialanpassade datorer till personer då […] För det blir så himla
mycket billigare. Om du ska köpa en speldator, så kanske vi kan bygga
den för… fem-sex [tusen], och så får du ge kanske sexton [tusen] på Elgiganten eller nåt för att få samma prestanda, egentligen.
Martin: Schysst schysst! Kan du berätta mer om det? Är det inom ramen för
skolan då eller?
Gustav: Ja, det är ett projektarbete. Så man får starta ett UF-företag, och det
kan ju vara inom då vad man vill […] Men vi valde att […] ha en datortjänst då, för vi har ju inga utgifter alls, utan vi kan ju bara få in pengar,
hehe, om vi fixar datorerna. Och jag har fixat alla mina än så länge […]
Vi tar femhundra för att bygga ihop en dator så, specialanpassad […]
Men hittar vi inget fel om vi ska, så tar vi inget betalt heller.
Martin: Är det någonting som ni vill, liksom, ta vidare även utanför skolan
så, eller?
Gustav: Inte jag, känner jag. Inte just nu i alla fall, utan det… det känns väl
mer som att plugga vidare. Men dom andra skulle nog kunna tänka sig
det, det tror jag.
[…]
Martin: Det här med att du bygger egna datorer, liksom, och sådär […] det
är ingenting…? Alltså, du är inne på läkare och civilingenjör och sådär…
Gustav: Ja, men det är ju civilingenjör inom datateknik då, kanske. Men jag
gillar ju biologi och kemi lika mycket. Och jag är intresserad av, liksom,
kroppen och sånt också, så därför skulle jag kunna tänka mig att bli läkare.
Martin: Ja. Men jag tänker, alltså, när du börjar skruva och meka med datorerna och sådär, när du håller på med det, har du… har du sett på det
som någon form av, liksom… att du kan ha nytta av det även i yrkeslivet, eller har du bara sett det som en fritidssysselsättning?
Gustav: Det har nog mest varit en fritidssysselsättning, det tror jag […]
[M]en det, eh… Och sen när man löser problem och sånt, det ger ju en
tillfredsställelse det, att man känner att ”Ja, jag kunde det här!”. Liksom,
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att man har ganska stor… omfång utav kunskap inom området, och att
man får bekräftelse av att man kan fixa andras […] Det känns ju rätt
bra.
Martin: Ja, det måste vara roligt så, inom företaget så […] att man verkligen
kan hjälpa dom som…
Gustav: Ja, dom som inte kan.

Utdraget visar att Gustav är väl medveten om att de kunskaper och färdigheter han kommit att tillägna sig genom sitt intresse för datorer och
datorkomponenter, kan omvandlas till såväl ekonomiskt kapital som
institutionaliserat kulturellt kapital i form av examina och yrkestitlar
(”det är ju civilingenjör inom datateknik då, kanske”). Han antyder dessutom att de kan rendera i symboliskt kapital mer allmänt, när de används för att ”hjälpa dom som inte kan”. Allt sammantaget bidrar detta
till att ge legitimitet åt hans omfattande teknikinnehav, även om det senare – liksom preferensen som det indikerar – fortfarande riskerar att
förlöjligas och nedvärderas som omåttligt och nördigt i många sammanhang.

INTERNET I DE KULTURELLT KAPITALSVAGA HEMMEN

De kulturellt kapitalsvaga inbegriper allt från pojkar vars dator- och internettillgång i sammanhanget är särskilt begränsad, till pojkar som Jens
(-), som trots att han inte förfogar över någon elevdator, har fyra egna
datorer (och därtill även en smarttelefon) (se Tablå 16). Vi ska strax se
hur den relativt begränsade tillgången för en del av pojkarna inte kan
förstås på samma sätt som motsvarande begränsningar i de båda andra
klasserna, men först ska vi rikta fokus mot just Jens och i hans intervjuutsagor – kontrasterade i första hand mot Gustavs (↑) – spåra de generativa processer som tycks ligga till grund för hans omfattande tillgång.
Både Jens och Gustav utgör i och med sin särdeles stora dator- och internettillgång extremfall i sammanhanget, men genom att uppmärksamma och jämföra dessa kan vi blottlägga ytterligare något av betydelsen av klass för hur de unga männen förhåller sig till digitala medier.
I likhet med Gustav (↑) uttrycker Jens (-) en tydlig fascination för den
materiella dimensionen av digitala medier. Dock skiljer de sig åt såtillvida att Jens teknikförvärv inte tycks bottna i något större intresse vare
sig för tekniken som sådan eller för någon särskild tillämpning av densamma som skulle kunna föranleda det faktum att han besitter fyra datorer. Gång efter annan antydde han istället under intervjun att det är
själva inköpet och innehavet av ”den senaste tekniken” som intresserar
honom. Han berättar om hur han ”köpte en femtiotumsteve nu i somras” men bara ”kollat på den kanske tio gånger”. Vid samma tillfälle
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köpte han även ett Playstation 3 som han säger sig ha använt än mer
sällan: ”jag kände att ’fan, det är lika bra att köpa allt!’ hehe”, säger han
och minns episoden. Inte långt dessförinnan, fortsätter han, hade han
dessutom betalat ”typ tiotusen” för sin tredje dator, en speldator, ”fast
liksom allting annat funkar, alla gamla datorer och så” – detta sedan han
”kommit på” att han ”skulle bli gamer”. Han berättar: ”Jag köpte lite
spel och så, för mer pengar än vad jag borde ha gjort. Sen [efter en
vecka] kom jag på att ’fan vad tråkigt!’ hehe”. Sin fjärde dator, slutligen –
en mini-pc – införskaffade han ”för typ någon månad sen”, sedan hans
speldator gått sönder och han i samband med att han lämnade in den på
lagning känt att ”fan, jag vill ändå ha en schysst dator med [Windows]
Vista och så”. Såväl Jens som Gustav avviker således från de kulturellt
kapitalstarka och merparten av de uppåtsträvande, både genom sitt stora
intresse för digitala medier som objekt och genom sin stora dator- och
internettillgång – men de gör det som synes på olika sätt, och, vill jag
hävda, med olika möjligheter till symboliska vinster.
Till skillnad från Gustav (↑), vars tekniska expertis, trots att den riskerar att förlöjligas, ändå kan rendera honom såväl ekonomiskt kapital
som utbildningskapital och symboliskt kapital mer allmänt, representerar
Jens (-) precis det förhållningssätt till förvärvet av digitala medier, som
de kulturellt kapitalstarka söker distingera sig ifrån genom den digitala
måttfullheten. Hans många inköp har alla förutsättningar att uppfattas
som måttlösa och deklasseras som ekonomiskt omdömeslösa, meningslösa och som ett uttryck för en vulgär materialism. 510 Jens tycks också
medveten om att de tenderar att värderas på detta sätt av de som besitter den symboliska makten att för dem utan definiera och diktera vilka
inköp som ska räknas som sådana, och vilka som istället ska räknas som
måttfulla, värdefulla och smakfulla. Hans redogörelse för sina teknikinköp präglas således av ett visst mått av reflexivitet, men även av att han
genomgående lägger sig vinn om att uppvisa distans till sig själv och de
aktuella förvärven. Detta är nu inte särskilt märkligt med tanke på att
jag, som representant för högskolan, har alla förutsättningar att i hans
ögon framstå som bärare av just den symboliska ordning, enligt vilken
hans förhållningssätt till förvärvet av digitala medier klassificeras som
illegitimt och vulgärt. 511
Vad som utmärker Jens (-) i relation till de andra kulturellt kapitalsvaga pojkarna är hans omfattande dator- och internettillgång, inte hans
särskilda smak för digitala medier som begärliga materiella objekt. Jämte
dem vars intresse för digitala medier överlag är att betrakta som svalt,
som t.ex. Björn (-) och Olle (-), rymmer klassen även flera pojkar som
delar Jens fascination för den digitala tekniken som egendom. En del av
dem uttrycker även ett visst tekniskt intresse, om än inte av samma dig-
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nitet som det Gustav (↑) gjorde gällande i intervjun. Oavsett vilken inriktning deras intresse har för den materiella dimensionen av digitala
medier, tycks de sakna de nödvändiga förutsättningarna för att det ska
kunna materialisera sig i form av en dator- och internettillgång i paritet
med Jens och Gustavs – det vill säga: ett visst mått av ekonomiskt oberoende i förhållande till föräldrarna, alternativt att föräldrarna är ekonomiskt förmögna och dessutom benägna att förse dem med den aktuella tekniska utrustningen.
Om bara Kim (-) hade haft mer pengar att röra sig med är det inte
otänkbart att han investerat dessa i att utöka sitt bestånd av digitala medier på rummet, precis som Jens (-) gjort med de pengar han tjänat som
handbolls- och innebandydomare. Om inte annat tyder det sätt på vilket
han talar om den tekniska utrustningen i hemmet på detta: han tycks
märkbart stolt över sin speldator som han köpt för egna sparpengar
(”med HD-skärm”, poängterar han, ”den [datorn] är asbra”), mäkta imponerad av hur brodern har sin stationära dator kopplad till en 52-tums
teveskärm, och dessutom beskriver han sin mammas dator i nedsättande
ordalag (”morsan har, hehe, sin laptop från 1600-talet”). Med andra ord
förefaller det som att Kim värdesätter att ha tillgång till ”den senaste
tekniken”, men saknar de ekonomiska resurserna som krävs för att som
Jens (-) kunna få fullt utlopp för detta intresse.
Det är viktigt att understryka här att det är de kulturellt kapitalsvaga
pojkarna, inte deras föräldrar, som i förekommande fall bär på denna
dragning till den digitala tekniken i sig, och som – till skillnad från de
kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande – representerar ett sådant
förhållningssätt till förvärvet av densamma att de riskerar att deklasseras
som ekonomiskt oförståndiga eller omdömeslösa i största allmänhet.
Som ovanstående exempel visar är det inte ovanligt att de unga männen
i denna klass har bekostat såväl datorer som spelkonsoler på egen hand,
utan stöd från föräldrarna. Även Patrik (-) betonar hur han minsann
själv sparade ihop pengar till den stationära speldator som han ”köpte
förra året för […] typ elva tusen eller något sånt där” (”man kan spela
det bästa typ… eller ja, det mesta på högsta grafiken och sånt”, poängterar han dessutom).
Föräldrarna, däremot, tycks av pojkarnas utsagor att döma inte sällan
vara i det närmaste helt ointresserade av digitala medier, och intervjumaterialet rymmer flera exempel på hur deras förhållningssätt till förvärvet av ny digital teknik tydligt divergerar från sönernas. Här uppstår således en konfliktyta som inte står att finna i de bägge andra klasserna. 512
De kulturellt kapitalsvaga föräldrarnas försök att begränsa pojkarnas
dator- och internettillgång kan visserligen yttra sig på lite olika sätt, men
de tycks ha sin gemensamma rot i den klasshabitus som föräldrarna
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kommit att förkroppsliga som ett resultat av ett liv präglat av den ekonomiska nödvändighetens närvaro och frånvaron av tid, rum och energi
för att tillägna sig kulturellt kapital. Som vi ska se innebär detta också att
deras försök att begränsa sina söners internettillgång delvis skiljer sig
från motsvarande försök i de båda andra klasserna.
Precis som Kim (-) fäster Simon (-) – som för övrigt också har ett
visst intresse för hårdvara (”det är ju inte utsidan som spelar någon roll
egentligen, utan det är ju det som är inuti liksom”) – stor vikt vid själva
förvärvet och innehavet av ny digital teknik, utan att för den sakens skull
ha någon större tillgång till densamma. Faktum är att detta förhållande
här framträder än mer markant. Simons dator- och internettillgång är
klart mer begränsad, och han menar att det enda dåliga med Ängen,
stadsdelen där han bor, är avsaknaden av ”en bra datoraffär”. Dessutom
svarade han under intervjun för ett antal detaljerade utläggningar om
både medierna han redan disponerar och all den medieutrustning han
stod i begrepp att inhandla. ”Playstation 3 ska jag väl inskaffa snart tror
jag… ändå roligt att ha”, säger han, ”fast… Xbox:en är ju nog ändå den
som jag kommer att använda mest”. Och om sin dator säger han: ”Nä,
just nu har jag en ganska dålig Siemens-dator, så det är [suckar] dags att
köpa en ny […] jag ska köpa en bärbar faktiskt”. Den huvudsakliga begränsningen av Simons internettillgång består dock inte i det faktum att
han endast har tillgång till en ”ganska dålig Siemens-dator” i hemmet
(han bor ihop med sin mormor i en lägenhet) – den är trots allt hans
egen och står i hans rum – utan snarare i hans avsaknad av reguljär
bredbandsuppkoppling. Följande utdrag ger en inblick i hur det kommer
sig att han numera tvingas koppla upp sig mot internet med hjälp av
mobilt bredband istället:
Martin: Laddar du ner någonting då?
Simon: Inte längre […] [M]en det är bara för att jag har sånt där kasst internet. Annars så laddade jag ner… som fan!
Martin: Vadå kasst internet? Är det det här nya mobila…?
Simon: Ja, det är ju inte […] världens bästa att ladda ner faktiskt [tystnad]
Men annars så tankar jag ner.
Martin: Men varför har du skaffat sånt mobilt bredband?
Simon: För det var för att när jag… inte skötte skolan och sådär för några
år sen… ett år, två år sen, något sånt… så sa min morsa upp mitt bredband. Sen så, när jag fick reda på att det Comviq Surf hade kommit så
köpte jag en sån med en gång, så betalar jag det själv.
Martin: Okej. Så du har ett mobilt bredband, men det sitter bara i den stationära datorn då?
Simon: Ja, än så länge.
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Även de kulturellt kapitalsvaga föräldrarna kan således begränsa internettillgången i hemmet med hänsyn till barnens skolprestationer. Deras
limiterade tillgång till kulturellt kapital innebär inte nödvändigtvis att de
är blinda för utbildningskapitalets värde på arbetsmarknaden eller ser
barnens skolgång som oviktig. Vad som skiljer Simons (-) mamma från
de kulturellt kapitalstarkas och uppåtsträvandes föräldrar är istället det
sätt på vilket hon inte bara begränsade internettillgången, utan faktiskt
försökte blockera den helt och hållet. I förra kapitlet kunde vi se hur
Jens (-) mamma praktiserade samma strategi när det uppdagades att sonen besökte sajter med högerextremt innehåll. I båda fallen har föräldrarna således kommit att prioritera sönernas lydnad under deras auktoritet, framför deras fortsatta tillgång till den mångsidiga resurs för lärande
och utbildning som internet trots allt utgör. Tidigare forskning har visat
att arbetarklassföräldrar tenderar att utöva en mer auktoritär uppfostran
än medelklassföräldrar, såtillvida att de inte är lika benägna att förklara
och förhandla om de relativt få restriktioner som de sätter upp för sina
barn – liksom att detta är någonting som tenderar att missgynna arbetarklassens barn i mötet med skolans värld. 513 Möjligen utgör det tämligen drastiska tilltaget att säga upp bredbandet ett uttryck för denna mer
auktoritära uppfostringsstil, men det tyder också på vad som åtminstone
i Simons mammas fall torde vara en osäkerhet kopplad till hennes relativt begränsade kulturella kapital i form av förtrogenhet med digital teknik och dess potentiella nytta på utbildningens fält. 514
Det ska dock inte uteslutas att hennes beslut också kan ha varit ekonomiskt motiverat – mer eller mindre direkt, bör tilläggas: såsom arbetarklassens typiska uppfostringsstil har beskrivits i tidigare studier, dvs.
med få restriktioner och ett begränsat förhandlingsutrymme för barnet,
kan den ju faktiskt förstås som en ekonomisk anpassning till klassens
historiska livsbetingelser och inte minst dess knappa fria tid. Under alla
förhållanden vore det fel att bortse från hur allting pekar på en prekär
familjeekonomi: mamman är arbetslös och ensamstående med fyra barn
– inklusive Simon, som alltså flyttat till sin mormor för att få tillgång till
ett eget rum. Om Simons begränsade internettillgång är en produkt av
familjens brist på kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, eller bådadera –
vilket väl torde vara det mest troliga – spelar mindre roll: det centrala är
att den tycks sprungen just ur en brist, vilket som helst, varigenom den
inte – till skillnad från motsvarande begränsningar i de kulturellt kapitalstarka familjerna – låter sig förstås i termer av måttfullhet (såtillvida att
måttfullhet ju förutsätter just tillgång).
Inte heller kan det sätt på vilket föräldrarna till Nikos (-) försöker
begränsa hans dator- och internettillgång likställas med vare sig de kulturellt kapitalstarka föräldrarna eller föräldrarna till de uppåtsträvande.
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Nikos kommer från en familj vars tillgång till ekonomiskt kapital torde
vara tämligen limiterad (båda föräldrarna är sjukpensionärer), men genom sitt uppdrag som fotbollsdomare tjänar han en del pengar på egen
hand. Om sin mammas reaktion när han ville använda dessa för att köpa
en ny stationär dator till hushållet – ett inköp som han för övrigt själv
iscensatte genom att medvetet ta sönder den gamla datorn (han beskriver den som ”hur tråkig som helst”, ”trög och sånt” och ”inget sånt
som alla andra hade”), och som dessutom tycks ha varit sprunget ur begränsningarna hos hans egen bärbara dator vad gäller spelande och nedladdning – säger han: ”mamma ville ju inte, alltså, hon var ju helt… less
på det, alltså, hon vill inte att jag slösar pengar på en dator vi inte kommer använda”.
Här framträder tydligt de skilda förhållningssätt till förvärvet av digitala medier som i flera fall präglar relationen mellan de kulturellt kapitalsvaga pojkarna och deras föräldrar: medan Nikos strävar efter att utöka
hemtillgången till internet, inte minst för att bättre kunna tillvarata möjligheterna det erbjuder i termer av spelande och nedladdning, söker hans
mamma begränsa den. Hennes försök har dock ingenting att göra med
en strävan efter distinktion; inte heller låter de sig förstås som en investering i Nikos (-) utbildningskarriär – varvid de skiljer sig från motsvarande strävanden bland föräldrarna till pojkarna i de andra klasserna.
Snarare tycks de bottna i en särskild klasshabitus, införlivad och formad
under ett liv präglat av närheten till den materiella nödvändigheten, vilken, som Bourdieu uttrycker det, ”inclines working-class people to a
pragmatic functionalist ’aesthetic’, refusing the gratuity and futility of
formal exercises and of every form of art for art’s sake” och ligger till
grund för ”all the choices of daily existence and of an art of living which
rejects specifically aesthetic intentions as aberrations”. 515

KONKLUSION

Kapitlet har visat att de unga männens materiella och spatio-temporala
tillgång till internet överlag är att betrakta som god; oavsett klass har de
minst en dator samt internetuppkoppling i hemmet. Det finns dock
gradskillnader i tillgången som har sin upprinnelse dels i utomfamiljära
processer kopplade till den ojämna bredbandsutbyggnaden, vilka bidrar
till att kringskära det digitala mediebruket för en del av de kulturellt kapitalsvaga pojkarna i Lillered; dels i komplexa inomfamiljära processer
med rötterna i de likheter och skillnader som står att finna mellan föräldrar och barn i termer av kapitaltillgångar, habitus och härtill kopplade
framtidsutsikter och strategier, preferenser och praktiker.
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Det i flera fall begränsade och alltigenom måttfulla datorinnehavet i
de kulturellt kapitalstarka familjerna uttrycker en strävan efter att distingera sig från vulgärt materialistiska förhållningssätt till digitala medier
och kan förstås som en investering i pojkarnas utbildningskarriär och
därmed även som ett led i en strategi varmed klassen söker reproducera
sin position i det sociala rummet. Genom sin utbildningsbakgrund och
yrkeskarriär har de kulturellt kapitalstarka föräldrarna förvärvat en förtrogenhet med såväl utbildningens fält som datorer och internet. De
känner till vilka förhållningssätt och färdigheter i relation till digitala medier som är de gångbara på detta fält och kultiverar dessa hos sina barn,
exempelvis genom att hålla nere deras dator- och internettillgång i
hemmet, men även genom den mer subtila överföringen av särskilda
hållningar och digitala färdigheter. Pojkarna tycks i allt väsentligt dela
sina föräldrars syn på de digitala medierna, såtillvida att de ger uttryck
för ett begränsat intresse för tekniken som sådan och för själva förvärvet och innehavet av de senaste tekniska prylarna på marknaden. Istället
kretsar deras intresse för den digitala tekniken kring de olika sätt på vilka
den kan nyttiggöras.
Med något enstaka undantag gäller detta även för de uppåtsträvande
pojkarna. De ägnar gärna fritiden åt bruket av digitala medier i allmänhet
och spelande och chattande i synnerhet, men det är bara Gustav (↑) som
uttrycker något vidare intresse för själva tekniken som sådan. Deras föräldrar tenderar att vara välvilligt inställda till den digitala teknikutvecklingen, men eftersom de i regel inte har samma närhet till utbildningens
fält som de kulturellt kapitalstarka föräldrarna, samtidigt som flera av
dem innehar yrken i vilka datorer och internet knappast utgör något utbrett inslag och följaktligen brister i teknikvana, står de inte lika väl rustade att förmedla de ”rätta” digitala färdigheterna till sina barn. Att på
olika sätt begränsa och reglera pojkarnas internettillgång torde för en del
av dem således vara det enda medlet de har för att inskärpa ett förhållningssätt till de digitala medierna som åtminstone inte äventyrar pojkarnas skolgång och aspirationer på att avancera i det sociala rummet. Begränsningarna kan ses som investeringar i en typ av skötsamhet som de
åtminstone vet inte skadar på utbildningens fält.
De kulturellt kapitalsvaga, slutligen, består å ena sidan av pojkar som
inte har något större intresse för digitala medier över huvud taget, å
andra sidan av pojkar med en uppenbar fascination för dessa medier.
Som vi ska se i nästa kapitel kretsar den bland flera av dem kring datoroch tevespel, men vi har här även sett hur en del av dem också uttrycker
en dragning mot digitala medier som tekniska objekt – eller närmare
bestämt: mot själva innehavet av dem. En del av dessa pojkar tjänar
dessutom egna pengar på fritiden, vilket innebär att de inte är beroende
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av föräldrarnas samtycke och ekonomiska stöd för att realisera de teknikinköp de önskar sig. Eftersom föräldrarna av allt att döma inte delar
sina söners fascination för digitala medier uppstår här en konfliktyta
som inte står att finna i de bägge andra klasserna. Föräldrarnas försök
att begränsa dator- och internettillgången i hemmet förefaller således
kunna ta sig tämligen drastiska uttryck, som att helt säga upp bredbandsabonnemanget. Dessa försök låter sig knappast förstås som distinktionssträvanden eller investeringar i pojkarnas utbildning; snarare
vittnar de på olika sätt om en habitus präglad av föräldrarnas liv i närheten av det omedelbara materiella och temporala nödtvång vars frånvaro utgör en förutsättning för ett framgångsrikt förvärvande av det
kulturella kapital som de saknar och som därför placerar dem på avstånd
från utbildningens fält.
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KLASSMÄSSIGA ORIENTERINGAR I
DEN DIGITALA MEDIEMILJÖN
Kapitlet behandlar hur de kulturellt kapitalstarka, de uppåtsträvande och
de kulturellt kapitalsvaga orienterar sig och navigerar i relation till den
uppfattade symboliska ordningen av digitala gods och praktiker. Analytiskt fokus ligger på hur pojkarna förhåller sig till, och säger sig utöva,
dels vad jag kallar digitala informationspraktiker (bruket av internet för
att söka, tillägna sig och använda information samt för att konsumera
nyheter), dels digitala spelpraktiker (dator- och tevespelande och härtill
relaterade nätpraktiker) – med andra ord på en uppsättning i grunden
legitima digitala praktiker och en uppsättning praktiker som snarare
uppfattas som en del av den illegitima digitala kulturen. Även andra digitala gods och praktiker kommer emellertid att tangeras i och med detta
fokus, inte minst sådana som relaterar till sociala kontakter. Det är med
andra ord tid att börja undersöka närmare hur klass, genom habitus, gör
skillnad i och med de unga männens medierelaterade praktiker, hur
dessa skillnader blir till ”digitala distinktioner”, och hur detta kan tänkas
bidra till reproduktionen av klass.
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DE KULTURELLT KAPITALSTARKA:
DIGITALA INVESTERINGAR

Dessa pojkar orienterar sig och navigerar i den symboliska ordningen av
digitala gods och praktiker på ett sätt som ligger väl i linje med deras
framtidsplaner, syn på skolan och förhållningssätt till fritiden i stort.
Eftersom de aspirerar på yrken som i regel kräver högre utbildning tenderar de att ta skolan på allvar och betrakta fritiden som en resurs att
investera i praktiker som kan generera fördelar på utbildningens fält.
Detta gäller även för deras bruk av digitala medier. Deras klasshabitus
gör dem benägna att göra bruk av den legitima och illegitima digitala
kulturen på ett sätt som inte bara är förenligt med skolans krav och förväntningar utan också kan fungera som kapital både på och bortom det
aktuella fältet.

DIGITALA INFORMATIONSPRAKTIKER

Att söka, tillägna sig och använda nätbaserad information är sannolikt
den uppsättning av digitala praktiker som enklast kan omvandlas till en
gångbar resurs i strävan efter utbildningsrelaterade framgångar. De kulturellt kapitalstarka talar om dessa praktiker på ett sätt som indikerar att
de tenderar att utöva dem på ett sådant vis att denna potential realiseras.
Det faktum att dessa pojkar läser studieförberedande program innebär
att bruket av internet för att söka, tillägna sig och använda utbildningsrelevant information utgör ett centralt inslag i deras vardagsliv. Till att
börja med tycks dessa praktiker i hög grad ha inlemmats i undervisningen, vilket innebär att pojkarna kontinuerligt tränas i dem och med hjälp
av skolan kan kultivera ett slags generell informationskompetens. Denna
kompetens kan förstås som en form av kulturellt kapital och utgör en
användbar resurs mer eller mindre oavsett socialt fält. Nils (+) läser på
TG där eleverna ges tillgång till varsin bärbar dator. Han berättar:
Nils: […] och i och med det, att vi får använda oss av dom här datorerna, så
har vi ju lärt oss om källkritik och… att om man ska hämta information
från Wikipedia, då måste man alltid gå ner längst ner och se ifall det
finns källor som är trovärdiga. Och även att det är bra ifall man hittar
samma fakta någon annanstans, så att det blir någorlunda trovärdigt.

Robin (+), i sin tur, ger en inblick i hur nätbaserad informationssökning
utgör en integrerad del av undervisningen också på SG. Förra året, berättar han, hade man mycket undervisning i källkritik: ”[V]i gick in
mycket djupt på det, vad man ska tänka på och sånt. Vilka sidor man ska
tänka på och sånt”. Han säger att de använder nätet ”väldigt mycket”
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och ”så fort man får jobba fritt, så går man till datorerna nästan”. Vidare
berättar han att det har blivit mer självständigt arbete ”nu när vi går i
trean” och att skolarbetet för närvarande består nästan uteslutande av
informationssökning på egen hand.
Vad som är särskilt anmärkningsvärt är dock inte hur skolorna tycks
arbeta aktivt för att eleverna ska tillägna sig och kultivera en informationskompetens. Det är istället det värde som de kulturellt kapitalstarka
tillskriver densamma och den lätthet och säkerhet med vilken de tycks
söka, hitta och hantera nätbaserad information. Dennis (+), André (+)
och Johan (+) är alla överens om att möjligheterna att hitta information
är en stor fördel med internet. ”Google är väl som nån slags port till den
här resten av internet”, säger Johan, ”och där kan man ju hitta vad som
helst sen”. Dennis fortsätter: ”Man går bara dit och plockar det man vill
ha… så går man tillbaks”. Att hitta, värdera och tillskansa sig information på nätet framstår här nästan som den mest naturliga saken i värden.
Oscar (+), i sin tur, ser dessa möjligheter som den främsta anledningen till varför man bör kunna använda internet: ”[D]et är viktigt att
man kan använda det. Eller, veta hur man gör eller hur man söker på
någonting och sånt. Eller hur man letar fakta och så”. Och då menar
han inte bara för skolarbetet, utan som han säger, ”annars också typ”.
Robin (+) igen:
Martin: Tycker du att det är viktigt att vara bra på att använda internet?
Robin: Det tror jag, i alla fall när man studerar. För att annars kan man inte
få… okej, man kan ju hitta fakta i biblioteket och sånt också, men det är
ju mycket enklare på internet. Och det… det är ju inte svårt heller, tycker inte jag. Alltså, det är ju bara att söka om det är någonting man vill
leta på Google… när man söker fakta, då är det ju bara att söka på […]
det man vill veta.
Martin: Ja. Så du är ganska kompetent, liksom, när det kommer till att använda internet?
Robin: Mm [självsäkert skratt] det kan man säga. Alltså, det är ju […] som
sagt bara att söka i stort sett […] Då kommer man ju in på olika sidor,
och då vet man: ”Jaha, den kan jag använda nästa gång”, liksom, ”den
här sidan”. Och, ja, då bygger det vidare så…

Robin är inte ensam om att karaktärisera sig själv som en skicklig internetanvändare. Karl (+) förklarar: ”Ja, om jag vill ha reda på något, så vet
jag liksom vad jag ska söka på och vad man inte kan använda”. Och Ian
(+), som för övrigt beskriver Wikipedia som ”fantastiskt”, säger (trots
att ”det känns lite sturskt”): ”[J]ag är nog ganska bra på att googla saker,
tror jag. Och jag är ganska bra på att hitta saker när jag letar efter dom,
så jag är nog bättre än dom flesta i alla fall. Det tror jag”. Ian redogör
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dessutom för sin skolorienterade användning av nätbaserad information
på ett sätt som indikerar en förståelse för dess natur och goda färdigheter även i detta avseende:
Ian: [O]m du har ett arbete, du ska skriva om en samhällsfråga eller någonting och så behöver du två olika vinklar, så finns det ju alltid mängder av
källor som har olika syn på frågan på internet. Och då är det ju lätt att ta
fram olika källor, och du kan även bedöma deras sannolikhet att ha rätt,
utifrån deras källor. Så det finns ju ofta väldigt mycket tillgång till källor,
tillgång till information och […] det är sällan man inte hittar någonting
som man letar efter på internet, för att det finns så otroligt mycket sidor
[…] Man behöver inte bara läsa typ den tidningen eller den boken, utan
du kan hitta alla sorters information på internet för att alla sidor får publiceras där och har sin vrå på internet, på något sätt.

Den lätthet och säkerhet med vilken de kulturellt kapitalstarka förefaller
utöva diverse digitala informationspraktiker ska inte bara förstås som ett
resultat av det faktum att de har blivit skolade i dem genom sina gymnasieutbildningar. Den hemtillgång till kulturellt kapital som pojkarna har
inkorporerat i sin habitus, och som tycks ha lett dem till dessa utbildningar från första början, måste också tas i beaktande. Deras högutbildade föräldrar kan tänkas ha inlett skolningen långt tidigare, vilket även
exemplifierades i föregående kapitel.
Stora delar av de kulturellt kapitalstarka pojkarnas bruk av internet
för att söka, tillägna sig och använda information tycks förvisso ske i
skolan eller vara explicit orienterat mot bestämda skoluppgifter. Intervjumaterialet ger dock vid handen att dessa pojkar även på sin fritid ägnar sig åt nätbaserade informationspraktiker som kan rendera i framgångar på utbildningsfältet. Ett slags informellt lärande, således, men i
allra högsta grad förenligt med pojkarnas formella utbildning. Denna
strategiska investering av fritid i digitala praktiker som tenderar att vara
gångbara både på och bortom utbildningens fält, behöver inte nödvändigtvis vara medveten och överlagd. Snarare bör den förstås som ett
resultat av pojkarnas klasshabitus och den socialt konstituerade smak
med vilken de orienterar sig och navigerar i den symboliska ordningen
av digitala gods och praktiker. Vad pojkarna upplever att de gör ”mest
för skojs skull” kan således fortfarande vara ett led i en strategi för att
förvalta och utöka det kulturella kapital som de ärvt av sina föräldrar.
Nils (+) berättar om hur han använder en av sina favoritsajter:
Nils: Wikipedia, såklart! Wikipedia, det kan jag ju bara… ifall jag har tråkigt,
riktigt tråkigt, så kan jag ju… om jag inte känner för att se någonting på
Youtube eller om jag inte kan komma på någonting att googla, så brukar
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jag gå in på Wikipedia och bara, typ, slumpa fram en artikel och så kollar
jag igenom den. Bara för skojs skull egentligen, hehe […] Så att det
ger… jag har alltid sett mig själv som ganska allmänbildad, och ser det
som en… jag tycker det är ganska… att lära mig ger mig på något sätt
en tillfredsställelse, så att säga. Och det får jag ju av Wikipedia.
Martin: Så du kan gå in och slumpa fram en artikel och sen bara fortsätta…?
Nils: Ja, och bara… wikipedia runt […] I andras öron kan det ju låta väldigt
tråkigt, men […] man kan faktiskt komma på sig själv med att göra riktigt konstiga saker när man verkligen har tråkigt […] För mig är det att
gå ut på Wikipedia […] liksom, bara kolla igenom och se… om det är
något. För jag är väldigt vetgirig och jag vill förstå varför saker och ting
är som dom är och… varför liksom… varför vägrade den portugisiska
kungen Columbus att resa, liksom? Och såna saker […] Och vi har precis sett filmen Elizabeth. Så går man in där och kollar lite, såhär, vad…
liksom vad som stämde och så, och så får man liksom… Nämen, det intresserar mig!

En annan favoritsajt för Nils är Tyda: ett digitalt lexikon som möjliggör
översättningar mellan svenska och en rad andra språk. Sajten är naturligtvis också till gagn i skolarbetet. Nils berättar: ”Om det finns något
krångligt som jag inte fattar riktigt, så behöver man bara gå in där, skriva
in och så får man fram det… och även uttal liksom då, så det är väldigt
bra. När man liksom inte vet vad man ska använda för ord i någon engelskauppsats eller något i den stilen. Så det är bra”. Även Karl (+) lyfter
fram nyttan av den här typen av webbsajter, inte bara i skolan utan även
i framtiden.
Ian (+) kan tjäna som ytterligare ett exempel på de kulturellt kapitalstarka pojkarnas benägenhet att ta internet i bruk för en form av legitimt
informellt lärande. I utdraget beskriver han det sätt på vilket han upplever att han lär sig när han använder internet:
Ian: Ja, jag antar att man lär sig när man […] läser olika artiklar, när du läser
om… Säg att du har bestämt dig för att du ska läsa om en sak som
[ohörbart], till exempel på Wikipedia, så får du ju alltid… så läser du det,
men då har du ju alltid hyperlänkar i texten som kan länka dig vidare till
andra artiklar. Jag tror att […] en sån möjlighet till mer information, gör
att om du har intresserat dig för någonting, typ… om du vill läsa om,
typ, finanskrisen i Argentina, så kanske du ska låna en bok om det och
[ohörbart], så har du lärt dig lite. Men om du läser något på Wikipedia,
så kan du alltid klicka dig vidare till något relaterat och lära dig ännu
mer. Och, liksom, spä på det… det du lär dig, och kanske få nya vinklar.
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Exemplen pekar på samstämmigheten mellan de kulturellt kapitalstarka
pojkarnas digitala smak och de värden som dominerar på utbildningens
fält. De tenderar kort sagt att uppskatta det slags digitala gods och praktiker som värdesätts inom ramen för deras studieförberedande gymnasieutbildningar. På samma gång som deras digitala informationspraktiker
är instrumentella ger deras utsagor intryck av att inbegripa element av
lust, upptäckarglädje och lekfullhet. 516 Detta manifesteras t.ex. också
genom Oscar (+) och Karl (+) som berättar om hur de på egen hand
undersökt tillförlitligheten i uppgifterna på Wikipedia, detta genom att
skriva in felaktigheter och sedan kontrollera tiden det tar för dem att
korrigeras.
Ytterligare ett uttryck för denna samstämmighet återfinns i det sätt
på vilket de kulturellt kapitalstarka förhåller sig till nyheter, debatt och
granskning. Flera av pojkarna i denna klass betonar tydligt vikten av att
hålla sig ajour med vad som händer både i det svenska samhället och
internationellt, och samtliga använder sig av internet för att göra detta –
om än i varierande utsträckning. Också den här typen av digitala praktiker kan förstås som ett led i en informell lärprocess som kan vara till
gagn för pojkarna på utbildningens fält, men även i den framtida yrkeskarriären. Flera av dem aspirerar ju på yrken som förutsätter goda omvärldskunskaper och en avancerad informationskompetens (t.ex. diplomat, journalist och forskare). Robin (+) pekar här på den nytta han upplever sig ha av internet: ”Ja, man har ju nytta av det […] ja, man har
fakta då, som sagt, och så har man ju nytta av det… ja, om man vill ha
någon nyhet, till exempel. Om det är någonting man läser i Metro och
tänker: ’Ja, det vill jag veta mer om!’ så kan man ju kolla på internet”.
Robin (+), som brukar läsa Metro på bussen till skolan (Göteborgsposten läser han istället när han kommer hem), tycks alltså använda sig
av internet för att skaffa sig mer kunskap om de nyheter han läst om i
tidningen – en möjlighet som han också ser som värdefull i vid mening.
Precis som nästan alla andra unga män i denna studie tycks det först och
främst vara Aftonbladet som han besöker på nätet, men det finns också
de som har en mer utpräglad smak för nyheter och annat samhällsorienterat innehåll, såväl som en mer omfattande och varierad (nätbaserad)
konsumtion i detta avseende.
Johan (+) och André (+) berättar att de vid sidan av följa det dagliga
nyhetsflödet – de är för övrigt också måna om att markera viss distans
till den mer marknadsdrivna journalistik som tidningar som Metro och
Aftonbladet företräder – tar del av program som Dokument utifrån,
Korrespondenterna och Uppdrag granskning på SVT Play. ”Jag är
ganska intresserad av samhället”, säger Johan, som tycker att Korrespondenterna är ”riktigt gött” och ger ”en bild av världen, liksom, som
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på något sätt känns… äkta”. Karl (+) artikulerar denna disposition ännu
tydligare: han läser både Göteborgsposten och Metro i pappersform och
på nätet dessutom Dagens Nyheter och Aftonbladet, men han är noggrann med distinktionerna (”då ska man tänka att GP och sånt, det är
mer faktaläsning, och Aftonbladet är typ lite mer nöjesläsning”). Därtill
är Rapport numera det enda han ser på teve, eftersom hans mamma
”tycker att det är bra”. Karl värdesätter mycket riktigt också möjligheterna som (de digitala) medierna ger honom till såväl dagsaktuell som
historisk utblick och orientering:
Karl: Jag gillar det som påverkar en själv liksom. Om, ja […] samhällsfakta,
vilket parti som säger det och vilket parti som säger det. Jag är ganska
samhällsintresserad, och då tycker jag att det är viktigt att läsa mer. Och
det står ju ganska mycket om det i tidningarna. Och sen också, ja, om
det har hänt något i världen som, ja, det kanske är ett krig någonstans eller en katastrof eller någonting sånt. Men alltså […] det känns ju viktigt
att hålla sig uppdaterad om det och se vad som egentligen händer […]
Det känns så dåligt på något sätt, att inte veta vad som har hänt och så.
Att bara leva i någon slags kupol i Göteborg och… Sen tycker jag att historiska saker är ganska intressanta. Historietidningar och sånt läser jag
ganska mycket.

Oscar (+), i sin tur, som hellre läser Dagens Nyheter än Aftonbladet på
nätet, berättar att han ”tycker det är intressant, eller roligt, att hålla sig
uppdaterad om vad som händer” samt att han även läser ”dom här typ
debattsidorna och sånt också”. När han läser Göteborgsposten på morgonen, berättar han vidare, läser han inrikesnyheterna särskilt grundligt,
medan han bläddrar förbi utrikessidorna lite snabbare. Han säger dock
att det skulle ”kännas konstigt” att helt hoppa över dem.
Dessa förhållningssätt och praktiker kan tolkas som uttryck för de
unga männens kulturellt kapitalstarka uppväxtmiljöer, men även som en
typ av investeringar i det kulturella kapitalet. De har alla förutsättningar
att utgöra en fördel inom ramen för pojkarnas studieförberedande gymnasieprogram. Åtminstone i viss mån kan de mer specifikt förstås som
tecken och satsningar på det närbesläktade kosmopolitiska kapitalet: en
allt viktigare kapitalform i en värld där såväl utbildnings- som arbetsmarknader har blivit alltmer transnationaliserade. 517 Att pojkarna tenderar att igenkänna denna kapitalform som värdefull och tillerkänna den
värde blir tydligt när Karl (+) säger att ”det känns så dåligt på något sätt
[…] att bara leva i någon slags kupol i Göteborg”, eller när Oscar (+)
berättar att det skulle ”kännas konstigt” att avstå från utrikesnyheterna.
Och både Karls generella nyhetsvanor och Johans (+) bruk av internet
för att titta på Korrespondenterna och Dokument utifrån, låter sig i sin
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tur förstås som tecken på investeringar i kosmopolitiskt kapital. Karl
aspirerar ju dessutom på en diplomatkarriär, varigenom denna kapitalform torde utgöra en särskilt viktig tillgång.
De digitala medierna kan emellertid tas i bruk också på andra sätt för
att förvärva kosmopolitiskt kapital. Närmare bestämt är det möjligheterna som internet erbjuder att upprätta och upprätthålla nya och befintliga
sociala kontakter utan krav på samtidigt närvaro som kan nyttiggöras på
det här sättet. Dessa möjligheter är mycket uppskattade av de kulturellt
kapitalstarka pojkarna överlag och vi ska strax titta närmare på de mer
typiska sätt på vilka de tenderar att tillvarata dem. Först ska dock illustreras hur några av pojkarna ser dem som ett tillfälle och därtill även
gör bruk av dem för att skaffa sig erfarenheter av andra kulturer och på
så vis kultivera en kosmopolitisk hållning. Ian (+) utvecklar här sin överlag positiva inställning till bruket av internet för sociala nätverkspraktiker:
Ian: Nämen, det går väl liksom att knyta kontakter och samtidigt behålla
kontakten med gamla bekanta och så. Jag tror att… alltså, det skapar liksom en större värld för en om man har lätt att knyta kontakter via internet, för det är en annan sak än att börja träffa folk… personligen. Du
kan lätt skaffa dig folk som du kan sova hos om du är ute och tågluffar
eller vad som helst, om du bara är ganska aktiv på internet och pratar
med folk […] Så, det är liksom… jag tror att det är lätt att få kontakt
med människor med olika syn på världen och med olika perspektiv
och… som bor på olika platser och som har samma intressen som du
eller helt andra intressen… för det är… så himla öppet och så lätt att få
kontakt med människor […] Och det är ändå inte farligt att ta kontakt
med någon, för du är väldigt skyddad… på något sätt.

Inte bara urskiljer Ian de sociala möjligheterna som internet erbjuder
och det kosmopolitiska kapital som kan extraheras ur dessa. Han berättar dessutom om hur han ”på olika sätt lärt känna människor” via nätet,
och särskilt när han var yngre hade han kontakt med personer från
andra länder (”för då var jag mer intresserad av sånt”). Också Nils (+)
identifierar den kosmopolitiska potentialen hos internet, och därtill verkar det som att han fortfarande gör bruk av det på ett sådant sätt att han
realiserar densamma. Utdraget kommer från ett längre resonemang där
han redogör för sin generella syn på internet:
Nils: Sedan så finns det ju extrema fördelar också, som att globaliseringen
hade aldrig varit lika omfattande om internet inte hade funnits. Men till
exempel, nu kan jag bara gå in på ICQ och gå in på något chattrum, och
vips så pratar jag med en tjej från Kina liksom. Så det är liksom… det
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förbättrar ju helt och hållet kommunikationen länder emellan. Och förhoppningsvis så ökar det även förståelsen om hur olika folk och även
religioner kan se på olika saker.
Martin: Händer det att du snackar med folk som du inte känner sådär?
Nils: Ja, det händer ju alltså. Det kan… ja, man kan ju säga att internet, att
man går in på internet, det handlar mest om tristess, att man inte har
någonting bättre för sig, hehe, egentligen. Och då så brukar jag ju… när
jag inte har någonting att göra, så går jag in där, på ICQ, och så går jag
in på något chattrum och snackar med någon. Ja… bara tar kontakt och
säger ”Hej!” liksom. Alltså, det är lite häftigt på något sätt, att man bara
kan skaffa en relation med någon som bor hur långt bort som helst liksom. Till exempel så har jag en kontakt på MSN som bor i Egypten,
som är riktigt schysst. Fast honom känner jag ju genom friidrotten, liksom, så att, ja… Vi är ett antal personer eller användare på YouTube
som lägger ut friidrottsvideor och sådär, från olika mästerskapsfinaler eller världsrekord… såna där saker. Så, det bildas ju en grupp från det liksom, vilka som är friidrottsintresserade. Ja, och så… ja, så lär man känna
varandra. Och det är ju väldigt roligt.

Nils (+) ser ett värde i kapaciteten hos internet att öka ”förståelsen om
hur olika folk och även religioner kan se på olika saker”, och när han
själv ”inte har någonting bättre för sig” realiserar han detta genom att
göra nya och fördjupa redan gjorda interkulturella förbindelser och erfarenheter. Detta utgör ännu ett exempel på de kulturellt kapitalstarka
pojkarnas produktiva fritid: de tenderar att investera sin fritid i diverse
praktiker (bl.a. digitala informations- och sociala nätverkspraktiker) genom vilka de kan utöka sin tillgång till det slags kapitalformer (bl.a. kulturellt och kosmopolitiskt kapital) som är gångbara på såväl utbildningens fält som på de yrkesfält till vilka de i framtiden önskar vinna tillträde.

DIGITALA SPELPRAKTIKER

En av de mest påfallande skillnaderna mellan de kulturellt kapitalstarka
och pojkarna i de båda andra klasserna står att finna i de sätt på vilka de
förstnämnda markerar distans till dator- och tevespelande som digital
praktik. Närmare bestämt tycks det vara särskilt viktigt för dem att särskilja sig från de sätt att utöva praktiken som de urskiljer som kulturellt
illegitima, liksom, följaktligen, från de som utövar den på sådana sätt.
Eftersom det kulturellt illegitima spelandet framträder enkom i de kulturellt kapitalsvaga klasserna och dessutom låter sig förstås som rotat i just
deras relativa underskott på kulturellt kapital och därmed ansträngda
relation till den kultur som råder på utbildningens fält – en kultur som
fungerar grundläggande för gränsdragningen mellan legitima och illegitima digitala spelpraktiker – finns det anledning att betrakta de kulturellt
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kapitalstarka pojkarnas distanserade förhållningssätt till dator- och tevespelande som ett led i en mer övergripande klassrelaterad distinktionsstrategi.
Ett av de sätt på vilket de kulturellt kapitalstarka markerar avstånd till
bruket av dator- och tevespel är genom att konstruera det som en del av
sitt förflutna. Flera av dem återger barndomsminnen som på ett eller
annat sätt involverar datorspelande: ”Jag spelade lite datorspel när jag
var yngre… så höll pappa på och skrika på en att man inte fick sitta för
länge, så det sitter väl… kvar som nåt trauma typ, hehe”, berättar Johan
(+), varvid han samtidigt illustrerar en aspekt av det kulturellt illegitima
spelandet (att ”sitta för länge”). Likaså minns Ian (+) hur han som barn
brukade komma till sin pappas jobb efter skolan och där spela ”något
slags flashspel eller något sånt i några timmar medan han jobbade klart”.
Oscar (+), i sin tur, minns hur han ihop med sina kompisar under mellanstadiet ofta kom tidigare till skolan för att på skoldatorerna kunna
spela lite innan den första lektionen.
Nu är det emellertid inte bara en fråga om avlägsna barndomsminnen: flera av de kulturellt kapitalstarka berättar också att de spelade mer
bara för några år sedan. Precis som för pojkarna i de kulturellt kapitalsvaga klasserna tycks alltså dator- och tevespel ha varit ett betydande
inslag i uppväxten också för de kulturellt kapitalstarka (med undantag
möjligen för Nils (+) som över huvud taget inte nämner dator- och tevespel under intervjun). Det som utmärker de kulturellt kapitalstarka är
snarare hur de talar om detta inslag i termer av en fas kopplad till den
barndom som de numera har lagt bakom sig:
Martin: Spelar ni…? Hur ser det ut på spelfronten, så att säga?
Johan: Ja…
Dennis: Jag tror många har haft en sån fas…
André & Johan: Mm…
Dennis: … med, så, mycket spela, liksom. Jag hade också det.
Johan: Nian, halva ettan [tveksamt] så tror jag jag spelade ganska mycket
faktiskt. Jag spelade Battlefield 2 mest… skjutspel… Och sen har jag
spelat lite strategispel också […] Jag och en klasskamrat brukade träffas
på helgerna och spela lite… koppla upp datorerna och köra mot
varandra…
André: Nä, jag spelade… eller jag har väl genom alla år inte spelat mest via
dator, utan det är mest tevespel jag har spelat. Nintendo 64 och sen
GameCube och nu… alltså, nu spelar jag ju mycket 360, Fifa… jag spelar bara Fifa. Men det är ju inte via dator, utan det är via Xbox.
[…]
Martin: Spelar du någonting, Dennis, eller?
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Dennis: Ja, jag hade en Playstation 3, som är liknande Andrés Xbox 360. Jag
sålde den, för att köpa en iPhone. Det blev lite tråkigt, liksom, att spela
ensam. Jag märkte att […] det är mycket roligare med kompisarna. Det
vara nästan bara då jag spelade.
André: Mm…
Martin: Men ni spelade mer tidigare då, för några år sen, så att säga, än vad
ni gör idag?
Samtliga: Ja…
Martin: Men vad beror det på då?
André: Nä, alltså… man hade väl mer fritid då kanske […] Och så var man
väl… tyckte väl… jag vet inte, man var väl, hehe… man var väl barnsligare då. Man tyckte väl det var roligare, på något sätt. Alltså, Fifa är ju
fortfarande sjukt roligt, men det är som Dennis säger, egentligen så är
det ju inte kul att spela själv, liksom […]

Att som dessa pojkar förlägga sitt spelande till den barndom de nu anser
sig ha lämnat – en övergång som Dennis (+) dessutom tycks vilja markera genom att berätta om hur han sålde sin spelkonsol för att kunna
köpa en smarttelefon – kan förstås som ett slags strategi varmed de söker distingera sig inte bara från personer som är yngre än dem själva
utan också från mer frekventa spelare i deras egen ålder. Genom att
framställa dator- och tevespelande som någonting barnsligt, antyder de
samtidigt att den senare gruppen – till vilken merparten av de uppåtsträvande och kulturellt kapitalsvaga alltså kan sägas höra – skulle vara
mindre mogen än dem själva: den har ju ännu inte lämnat barndomens
sorglösa spelande bakom sig. Detta slags infantilisering är en välkänd
symbolisk dominansstrategi.
Ett annat sätt på vilket de kulturellt kapitalstarka distanserar sig från
bruket av dator- och tevespel är genom att framhäva dess begränsade
omfattning och sociala dimensioner, dvs. vad de urskiljer som spelandets kulturellt legitima inslag. Trots att de tenderar att tala om sina digitala spelpraktiker som en del av det förgångna händer det fortfarande att
de utövar dem, men som också framgår av utdraget ovan är de då noga
med att särskilja sig från det kulturellt illegitima spelandet – från de som
i deras ögon spelar för mycket och för isolerat. Karl (+), som talar om
hur internet ”förstör livet” för ”folk som, ja, spelar World of Warcraft
hela dagen”, berättar att han spelade mer på högstadiet och understryker
hur spelandet numera är både begränsat och inbäddat som blott ett inslag bland andra i det överordnade umgänget med ”killkompisarna” (när
även ”tjejkompisar” närvarar förändras emellertid de medierelaterade
spelreglerna på ett sätt som tycks utesluta det maskulint kodade bruket
av dator- och tevespel):
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Martin: Du och dina kompisar då, när ni träffas, hur brukar ni använda er
av olika medier och sådär?
Karl: Ja, det… om man träffar killkompisar, då är det mer att man kan sitta
och spela spel […] och, ja, surfa lite sådär. Medan om man är med några
tjejkompisar, då tycker dom mer att: ”Sitt inte framför datorn, det är så
osocialt!” Då vill ju dom se på film och sånt. Så, ja, det är olika… om
det är killar, så är det liksom okej på något sätt att sitta vid datorn, medan med tjejer så känns det mer… dom vill se på film och så.
Martin: Men när du träffar dina killkompisar så spelar ni lite spel då?
Karl: Det var mer innan, som jag sa innan, att spela spel, men det är fortfarande lite att… ja, då och då… någon som ”Kolla det här spelet!” och
så spelar man lite. Men det var mycket mer innan än det är nu…

Likaså är Ian (+) mån om att distingera sig från ”dom som sitter och
spelar spel hela nätterna” och ”låter det gå ut över sitt sociala liv”. ”Jag
använder internet bara socialt, jag brukar inte spela några spel eller något
sånt där”, påstår han först, men berättar senare: ”Det händer att jag spelar socialt, typ fotbollsspel […] Fifa med kompisar, och så ibland spelar
jag… förr brukade jag spela Football Manager och så, men […] jag har
tröttnat lite, för det är… Det blir nog mer att man spelar Fifa någon
gång i månaden med sina kompisar typ”. Det är tydligt att det är viktigt
för Ian (+) att markera distans till dator- och tevespelandet i allmänhet
och till det måttlösa och isolerade spelandet i synnerhet. Detta såtillvida
att han här kombinerar båda de hittills berörda strategierna för att göra
detta – dvs. han konstruerar praktiken ifråga som i första hand en del av
sitt förflutna och betonar också att i den mån som han fortfarande spelar så är det i begränsad skala och tillsammans med vännerna.
Oscar (+) beskriver sitt bruk av dator- och tevespel på ett snarlikt
sätt: ”Ja, det är väl… alltså, det är inte såhär lika mycket längre. Det är
såhär, kanske någon gång ibland typ. Men inte alls varje dag […] Och då
blir det väl mer såhär… antingen Fifa eller racingspel”. Han berättar
vidare att han ogillar att spela ensam och därför vanligtvis spelar tillsammans med sin yngre bror. Dessutom spelar han ett onlinebaserat
managerspel ihop med sin pappa och hans amerikanska vänner. Återigen ser vi alltså hur de kulturellt kapitalstarka pojkarna tenderar att känneteckna sitt eget dator- och tevespelande som relativt begränsat och
som orienterat inte mot spelandet i sig utan mot spelandet som umgängesform. De vill inte bli förknippade med dem vars spelande riskerar
att uppfattas som tecken på bristande mognad, måttlöshet och social
isolation. Istället söker de på det här sättet att distingera sig från denna
grupp genom att framställa sig själva som mer förståndiga, självdisciplinerade och sällskapliga individer.
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Ett tredje men inte fullt lika framträdande sätt på vilket de kulturellt
kapitalstarka markerar distans gentemot dator- och tevespelande är genom ironi. I en passage där Ian (+) redogör för sin syn på Facebook och
sina Facebook-vanor kommer han in på ett av de spel som figurerar på
sajten (”sen sitter man ju mest och kommenterar varandras statusar liksom, och spelar det här jävla spelet där man har fiskar i ett akvarium”).
Spelet ifråga, Happy Aquarium, tycks dock inte det minsta viktigt för
honom – snarare uppvisar han en ironisk och distanserad hållning till
spelet och sitt eget bruk av detsamma:
Martin: Spela spel snackade du om också…
Ian: Ja, jag spelar ett spel, och det är Happy Aquarium, haha, där man har
ett akvarium, som man köper fiskar till. Det är verkligen inte… det, det
är riktigt tråkigt. Alltså, det går bara ut på att man köper fiskar, och så
med tiden kan man köpa fler [tystnad] Det är ju liksom helt poänglöst,
haha! Men jag har lite fastnat för det. Och så nu hade jag inte spelat på
flera veckor, så det var helt smutsigt i akvariet. Skandal! [ironiskt]
Hehehe…
Martin: Okej, hehe, men det är liksom… även om det är helt poänglöst
så…?
Ian: Ja, lite… man gör det typ såhär på håltimmar och sånt, när man inte
har något bättre för sig. Och när man är på skolan där man inte kan använda Messenger och sånt där typ, så slutar det ju med att man sitter
och såhär… städar sitt akvarium, haha!

Vid tidpunkten för uppföljningsintervjun med Ian (+), då både han och
hans klasskamrater för övrigt hade slutat med det aktuella spelet (”alla
slutade spela och jag blev så besviken, haha!”), talade han om det som
”sjukt efterblivet” och (återigen) ”så jävla poänglöst” – men också i termer av ”så jävla kul” och ”sjukt roligt”. Genom att beskriva det aktuella
spelet som ett förvisso underhållande men i grund och botten meningslöst tidsfördriv att ägna sig åt i brist på bättre alternativ (som att chatta
med vänner via MSN Messenger), svarar Ian (+) för en ironisk ”läsning”
av detsamma (han blir ju knappast underhållen på det sätt som spelproducenterna i första hand tänkt sig) – en läsning som mer än något annat
tjänar som ett avståndstagande från dator- och tevespelande i allmänhet
och bruket av detta och snarlika Facebook-relaterade spel i synnerhet.
Indirekt utgör den också ett led i en strategi varmed han söker distingera
sig från andra kategorier av spelare, inte minst från den hängivna, entusiastiska och distanslösa spelaren som istället för att skratta åt spelandet
tar det på yttersta allvar och investerar sig själva i det för Ian (+) meningslösa projektet att leva upp till och prestera väl i enlighet med de
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regler och definitioner som spelproducenterna inkorporerat i sina olika
dator- och tevespel.
För att sammanfatta analysen hittills: med något enstaka undantag
uppger alltså de kulturellt kapitalstarka pojkarna att de förvisso spelar
dator- och tevespel, men numera i tämligen begränsad skala och då oftast som ett inslag i den sociala samvaron med kompisar och syskon. Det
finns ingenting i deras utsagor som tyder på att bruket av dator- och
tevespel skulle vara särskilt viktigt för dem. Tvärtom är de snarare måna
om att på olika sätt markera distans till detsamma. Från deras utsagor
kan urskiljas tre sådana strategier. För det första tenderar de att konstruera
spelandet som en del i första hand av sitt förflutna och lokalisera det till
den barndom som de nu anser sig ha lämnat. För det andra tenderar de
att framhäva de aspekter av sitt nuvarande spelande som de uppfattar
som kulturellt legitima: de spelar måttligt och företrädesvis för att underhålla sina relationer med vänner och familjemedlemmar. Slutligen
finns det även exempel på hur de använder sig av ironi för att visa på att
de inte tar sitt spelande på allvar. Genom att på dessa sätt distansera sig
från dator- och tevespelandet i allmänhet och det kulturellt illegitima
spelandet i synnerhet söker de framställa sig som mogna och måttfulla,
men också sociala och lekfulla, individer – till skillnad då från alla dem
vars spelande ser ut på det motsatta viset och därmed har alla förutsättningar att deklasseras som omogna, omdömeslösa och distanslösa ensamvargar. Sedermera ska vi se hur det framför allt tycks vara de kulturellt kapitalsvaga klasserna som missgynnas av den symboliska ordning
som de kulturellt kapitalstarka pojkarna här använder sig av för klassdistinktion och som i dess rådande form tenderar att nedvärdera digitala
spelpraktiker och dess utövare, inte minst ifall de sistnämnda utövar
dem på ett sådant sätt att mer värdefulla kulturella gods och praktiker
äventyras: för ofta, för mycket, för isolerat, för hängivet.
De sätt på vilka de kulturellt kapitalstarka tenderar att markera distans till dator- och tevespelandet framträder i materialet som ett klasstypiskt drag. Möjligen kan ytterligare ett sådant skönjas vad gäller pojkarnas förhållningssätt till dator- och tevespel. Deras smakmässiga orientering bland olika spel och spelgenrer tycks nämligen också den divergera från de uppåtsträvande och kulturellt kapitalsvaga pojkarnas, framför allt såtillvida att de framstår som mindre benägna att uttrycka sitt
gillande för olika slags action- och fantasyspel. Flertalet av de kulturellt
kapitalstarka pojkarna ger istället uttryck för en preferens för olika
sportspel, främst fotbollsrelaterade sådana. På sina ställen tar sig denna
smakmässiga orientering tämligen explicita uttryck, särskilt när det gäller
avståndstagandet från action- och fantasyspel som Counter-Strike och
World of Warcraft. Oscar (+) berättar här om varför han inte spelar
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dessa (ett påpekande han var snabb med att göra i samtalet om hans
spelvanor):
Oscar: Jag vet inte. World of Warcraft har jag såhär… jag känner att ”Nä,
det är ingenting för mig” typ. Jag har inte ens testat det. Men min bror
spelar det, och han… eller en variant av det, tror jag. Men han spelade
det här förra… vad heter det?
Martin: Warcraft?
Oscar: Warcraft, ja! Det spelade han. Men det har aldrig tilltalat mig riktigt
så […] Och CS [Counter-Strike] var jag så dålig på, så att det började jag
liksom aldrig riktigt med.

Det är inte så att de kulturellt kapitalstarka över huvud taget inte spelar
några actionspel. Oscar (+) berättar att ”ibland kan det kanske bli något
sånt här skjuta också” och såväl Johan (+) som Karl (+) exemplifierar
sina spelvanor – nyligen avvecklade eller alltjämt pågående (men begränsade) – genom att nämna Battlefield (ett så kallat ”first-person shooter”spel). Spelgenren ifråga synes dock vara betydligt mer populär i de båda
andra klasserna, där den också tycks inta en mer central position än
sportrelaterade datorspel av olika slag. Poängen är att de kulturellt kapitalstarka också här, när det gäller smaken (och avsmaken) för olika spel
och spelgenrer, orienterar mot det kulturellt illegitima dator- och tevespelandets legitima pol. De tenderar att undvika spel vars explicita våldsinslag och tidskrävande karaktär har föranlett en utbredd moralpanik
som naturligtvis inte gått pojkarna förbi och som de således urskiljer
som lågt värderade i den rådande symboliska ordningen av digitala gods
och praktiker. Och detta då till förmån i första hand för spel som knyter
an till den kulturellt legitima idrotten och som dessutom tycks lämpa sig
mycket väl för att spelas i samband med sociala sammankomster. Flera
av pojkarna, inte bara de kulturellt kapitalstarka, berättar om hur de
emellanåt organiserar ”Fifa-kvällar”, som André (+) kallar dem, tillsammans med sina kompisar.
Sättet på vilket de kulturellt kapitalstarka tenderar att förhålla sig till
bruket av dator- och tevespel – strategierna för att distansera sig från
detsamma och distingera sig från andra spelartyper, liksom den smakmässiga orienteringen mot acceptabla spel och spelgenrer – bör förstås
mot samma bakgrund som pojkarnas förhållningssätt till bruket av internet för att söka, tillägna sig och dra nytta av information och sociala
kontakter. Som barn till högutbildade föräldrar med relativt höga yrkespositioner har de genom sin uppväxt kommit att utrustas med en liknande habitus som gör dem benägna att uppleva närhet och lätthet i den
dominerande skolkulturen och aspirera på karriärer i det sociala rummet
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som kräver högre utbildning. På samma sätt som denna habitus tenderar
att leda pojkarna till att uppskatta sådant som uppskattas och därmed
fungerar som kapital inte bara på utbildningens fält utan även i kampen
om de yrkespositioner på vilka de aspirerar – bruket av internet för legitimt informellt lärande, men även för att underhålla och expandera sina
sociala nätverk – tenderar den också att leda dem bort från digitala praktiker som inte alls eller endast med stor möda låter sig omvandlas till
nytta i och bortom skolan. Bruket av dator- och tevespel är en sådan
praktik och det är mot denna bakgrund vi ska förstå varför de kulturellt
kapitalstarka överlag inte investerar någon större del av sin fritid i densamma. Eftersom praktiken ifråga inte tillerkänns värde på utbildningens fält utan snarast tenderar att uppfattas som ett hot mot dess centrala
värden (dvs. mot reproduktionen av officiellt auktoriserade kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt), kan de kulturellt kapitalstarka pojkarnas distanserade hållning till dator- och tevespelande rentav utgöra en
tillgång i sig på det aktuella fältet – liksom följaktligen i kampen om tillträde till de mer exklusiva yrkesfält som de önskar beträda.
Nu finns det emellertid ett undantag från detta för klassen typiska
förhållningssätt till bruket av dator- och tevespel. Robin (+) ger uttryck
för ett relativt stort spelintresse: han karaktäriserar sig själv som ”lite av
en gamer” och berättar att han ”spelar faktiskt ganska mycket” – såväl
med kompisar som på egen hand. På spelmenyn står både teve- och datorspel inom en mängd olika spelgenrer: han nämner allt från actionoch fantasyspel till sportspel och musikspel som Rock Band (varav de
bägge sistnämnda kan sägas reflektera hans stora sportintresse och det
faktum att han på fritiden spelar trummor i ett rockband). Därtill besöker han diverse nyhetssajter och diskussionsforum med inriktning mot
dator- och tevespel och tittar på spelrelaterade videoklipp på YouTube.
I Robins (+) utsagor återfinns ingenting av de strategier för att markera distans till dator- och tevespelande som annars fungerar kännetecknande för de kulturellt kapitalstarka. Icke desto mindre: konfronterad med idén om datorspelande som mindre aktningsvärt än bokläsning
tillskyndar han att han själv ”läser en del” och betonar därtill att trots att
han spelar ”ganska mycket”, även på egen hand, så låter han inte sitt
spelande gå ut över skolarbetet. Även om han tycker att mycket av den
kritik som riktats mot vissa datorspel är obefogad, förefaller det således
som att han accepterar och anpassar sig till skolarbetets överordnade
position i den symboliska ordningen av kulturella gods och praktiker:
Martin: Men för jag tänker, liksom… alltså, lärare eller föräldrar eller politiker eller andra vuxna… att dom kanske värderar olika medier på olika
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sätt… att dom kanske hellre vill att man ska läsa en god bok än att,
hehe… jag vet inte, spela datorspel kanske?
Robin: Ja, hehe, det är ju…
Martin: Som datorspelare är jag säker på att du liksom har känt detta någon
gång. Eller?
Robin: Ja, jo, jo… eh, hehe… jag läser en del också, men man hör det ju
ändå liksom… från båda hållen. Men, ja, man hör sånt där ibland…
alltså, att böcker är bra att läsa. Eller: ”Gör läxan nu!” hehe. Såna grejer.
Martin: Vad tänker du om det då?
Robin: Jag tänker att dom har väl rätt egentligen, hehe… det är väl så, hehe!
Men man tänker ändå så: ”Ja, jag gör det ju sen” typ [generat skratt]
Men, ja, man… i slutändan gör jag det ändå, så…

I det här avseendet påminner Robin (+) om de uppåtsträvande pojkarnas sätt att hantera spänningsförhållandet mellan skolarbete (nytta) och
dator- och tevespelande (nöje). Som vi sedermera ska se är intresset för
dator- och tevespel framträdande bland de sistnämnda, men i likhet med
Robin tenderar de att betona hur de ändå prioriterar skolarbetet – nytta
framför nöje, med andra ord, helt i enlighet med de krav och förväntningar som råder både på och bortom utbildningens fält.
Det finns dock även sådant som särskiljer Robin (+) från närapå
samtliga uppåtsträvande pojkar i fråga om deras relation till dator- och
tevespel. Om de senare tenderar att närma sig det framväxande ”datorspelandets fält” i egenskap av konsumenter av datorspel och därtill relaterade texter (nyheter, recensioner, spelvideos och fanfiction), motiverade i första hand av spelandet som en väg till underhållning, tävling och
socialt umgänge, engagerar sig Robin även i spelrelaterade praktiker som
inbegriper egen produktion och faktiskt är att betrakta som strategiska
investeringar såtillvida att de är tydligt orienterade mot hans aspirationer
på en framtid i journalistyrket. Närmare bestämt berättar han om hur
han bara någon vecka innan intervjun ansökt om att bli skribent för en
svensk webbsajt om Playstation 3 (på vars forumdel han säger sig vara
”väldigt aktiv”) – ett ideellt arbete som i så fall mestadels skulle inbegripa översättningar av engelskspråkiga nyheter. ”Dom sa faktiskt att jag
ligger ganska bra till”, berättar han entusiastiskt, men huruvida Robin
sedermera fick arbetet eller inte är sekundärt. Det centrala är hur han
inte bara identifierar utan dessutom aktivt söker realisera de kapitaliseringsmöjligheter som gömmer sig i hans i grunden kulturellt deprecierade intresse för dator- och tevespel. Det vill säga, hur han med hjälp av
sin tillgång till erkänt kulturellt kapital i form av skriftspråkliga färdigheter och kunskaper i engelska, söker dra nytta av sin (ännu icke erkända) kännedom om spelvärlden för att skaffa sig erfarenheter som kan
vara honom behjälpliga i hans vidare karriärsträvan.
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DE UPPÅTSTRÄVANDE: MELLAN FÖRNUFT OCH
KÄNSLA

Liksom de kulturellt kapitalstarka är de uppåtsträvande benägna att betrakta skola och utbildning som någonting viktigt. En framgångsrik
skolgång utgör det säkraste sättet för dem att realisera det sociala avancemang på vilket de aspirerar. Samtidigt karaktäriseras deras relation till
utbildningens fält av en grundläggande diskrepans till följd av den relativa brist på kulturellt kapital som de kommit att inkorporera i sin habitus genom uppväxten. I detta avseende skiljer de sig från de kulturellt
kapitalstarka, vars klasshabitus korresponderar med utbildningsfältet och
möjliggör en känsla av närhet och lätthet i skolkulturen. De uppåtsträvande pojkarnas ambivalenta förhållande till skolan tycks gå igen också i
deras förhållningssätt till och bruk av den legitima och illegitima digitala
kulturen.

DIGITALA INFORMATIONSPRAKTIKER

Att de uppåtsträvande läser studieförberedande gymnasieprogram medför givetvis att även de gör bruk av internet för att söka, tillägna sig och
använda utbildningsrelaterad information. I detta avseende föreligger
ingen skillnad gentemot de kulturellt kapitalstarka. Också de uppåtsträvande har genom skolan alla förutsättningar att tillägna sig det slags generella informationskompetens som idag behövs i såväl högre utbildning
som yrkesliv. Från intervjuerna kan inte heller urskiljas några skillnader
de båda klasserna emellan med avseende på deras färdigheter i att söka
och hantera nätbaserad information, även om den säkerhet som flera av
de kulturellt kapitalstarka uttryckte knappast framträder med samma
tydlighet i de uppåtsträvande pojkarnas utsagor. Däremot tycks det finnas vissa skillnader i hur de båda klasserna tänker sig den potentiella
nyttan av dessa färdigheter. För de uppåtsträvande är det inte alldeles
självklart att den i första hand återfinns i skolarbetet.
För de flesta av pojkarna är visserligen informationspraktikerna
ifråga nära förknippade med skola och utbildning. Andreas (↑) berättar
om en typisk mediedag: ”Sen när man kommer hem… många läxor kräver ju att man söker på internet och sånt där. Så det är ju… även när vi
är i skolan använder vi internet väldigt mycket”. Han ser också internet
som ett viktigare medium än teven, just för att han upplever att det kan
bistå honom i skolarbetet: ”Men alltså… kollar jag internet, på fakta, för
en läxa, så är det ju… det behöver jag ju, det måste jag ju. Medan teven
är liksom… tidsfördriv”.
Likaså berättar Gustav (↑) att ”datorer används ju ganska mycket i
vår undervisning, vi har uppgifter och sådär. Så, ja, vi kanske får någon

300

Klassmässiga orienteringar

uppgift, och så går man in och… läser lite, googlar lite på… vad man
ska då”. Apropå nyttan av internet, fortsätter han: ”[D]et är ju väldigt
mycket enklare att hitta saker på internet än att gå ner i biblioteket och
leta upp någon bok och slå i register och en massa sånt. Så är det ju. Så
man har verkligen… det underlättar ju skolarbetet, det gör det ju”.
Oliver (↑) är inne på samma spår. Utdraget kastar dessutom ljus över
den särskilda betydelse som internet kan anta för människor i landsortskommuner som Lillered:
Martin: Upplever du att du har någon nytta av internet då?
Oliver: Ja, speciellt när det gäller skolarbete, för att många information…
eftersom Lillereds bibliotek är ju inte så stort om man… ja, går in i ett
speciellt område, och ska läsa inom det. Det finns ingen bok här, så
måste man åka till… Grannkommunen. Om Grannkommunen har inte,
så måste man åka ganska länge […] en timma, två timmar, och det kostar ju pengar för bränsle och… ja, man måste ha tiden för att åka dit, på
samma sätt. Ja, det är jobbigt.

En del förknippar dock i första hand värdet av internet som informationsresurs med vardagslivets praktikaliteter, snarare än utbildningen och
det framtida yrkeslivet. På frågan om hur man kan ha nytta av internet
började t.ex. Rickard (↑) att prata om instruktionsvideor för matlagning
på YouTube. Erik (↑), i sin tur, resonerade som följer:
Martin: Upplever du att du har någon nytta av nätet, eller är det mest tidsfördriv? Kan du känna att man har någon nytta av internet i vardagen?
Erik: Nytta… ja, jag kan ju få busstider… är ju rätt så viktigt, om jag inte
vet när bussen går om jag ska till något annat ställe än vart jag brukar.
Det är ju nyttigt, skulle man väl säga [tyst] Ja, gemenskap är väl rätt nyttigt, men det är ju inte så… kanske… skulle jag väl inte säga, att det är
nyttigt när jag spelar. Men, ja… det är väl mest om man ska kolla upp
bussen som jag har nytta, verkligen nytta av det, istället för att bara nöje.
Martin: Ja… just det… I skolan och så, till skolarbete och såna grejer, använder du internet…
Erik: Ja, jo, det är klart. Typ lite Wikipedia och grejer, om man behöver
kolla upp fakta eller… någonting… Ja, skicka in uppsatser också, via
mail…

Det är inte så att vare sig Rickard (↑) eller Erik (↑) är blinda för de möjligheter som internet erbjuder i utbildningshänseende. I likhet med de
andra uppåtsträvande pojkarna gör de bruk av nätet för att söka, tillägna
sig och använda information i utbildningssyfte. Men inte i något av fallen är det dessa möjligheter som betonas i första hand. Istället tycks poj-
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karna ifråga värdesätta de digitala informationspraktikerna främst för
deras kapacitet att underlätta diverse vardagliga förehavanden.
I utdraget framgår även att Erik drar en tämligen skarp gräns mellan
nytta och nöje (”det är väl mest om man ska kolla upp bussen som jag
har nytta, verkligen nytta av det, istället för bara nöje”). Denna gränsdragning är inte tillnärmelsevis lika tydlig bland de kulturellt kapitalstarka och kan tolkas som ett uttryck för de uppåtsträvande pojkarnas i
grund och botten kulturellt dissonanta relation till utbildningens fält. För
även om klassen ifråga trots allt tenderar att både värdesätta och tillvarata de digitala mediernas möjligheter att söka, tillägna sig och hantera
just utbildningsrelaterad information, tycks pojkarna utöva dessa praktiker för att skolan kräver det snarare än att de själva känner någon direkt
dragning till dem. De ser nyttan av praktikerna, med andra ord, men inte
direkt nöjet i dem. Därför tenderar deras utbildningsorienterade informationspraktiker att vara helt och hållet instrumentella och nästan uteslutande kopplade till bestämda skoluppgifter. Det informella och på
samma gång kulturellt legitima lärande som kunde urskiljas från de kulturellt kapitalstarka pojkarnas utsagor om sitt digitala mediebruk, tycks
nästan helt frånvarande bland de uppåtsträvande.
Givetvis tar de uppåtsträvande internet i bruk för att söka och tillgodogöra sig information även när de inte har att lösa skoluppgifter av
olika slag. Att döma av intervjumaterialet verkar det emellertid som att
dessa praktiker, kopplade då till pojkarnas fritidsintressen, inte utan vidare låter sig utövas på ett förtjänstfullt sätt på utbildningsfältet. Härvidlag finns en skillnad mellan det sätt på vilket Ian (+) och Nils (+) brukar
Wikipedia för att på fritiden lära sig mer om legitima ämnen som historiska upptäcktsresanden, engelska drottningar eller den argentinska finanskrisen, och Jonas (↑) bruk av internet för att kultivera sitt kulturellt
deprecierade intresse för vapen:
Martin: Hur tar sig det intresset [för vapen] uttryck på internet? Använder
du internet för att typ lära dig mer om olika vapen och såna grejer då?
Jonas: Ja, det brukar jag kolla. Jag brukar såhär söka på olika såhär… experimentella vapen och… kolla upp såna grejer och så […] till exempel såhär… till exempel är ju Coilgun, heter den […] Den drivs ju i princip
som ett magnettåg i Japan så […] Så projektilen ska åka ut som magneter så. Så det är ju… såna då. Hur ska man kunna sätta det på ett vapen
sen i framtiden? och såna grejer så. Och sen såna vapen som är typ
gjorda av plast och så, så… Och sen… kollar väl upp hur dom, ja, kollar
väl upp lite mer… dom… vapen är väl det jag… man kollar upp så
mycket om så, hur dom är ihopbyggda och sen… ja, varför det… varför
har man såna kulor i den och sen…? Såna grejer så.
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Flera av de uppåtsträvande har dessutom ett stort intresse för datorspel.
Som en del av den illegitima digitala kulturen är det inte självklart att
härtill relaterade informationspraktiker och informella lärprocesser kan
vara dem till gagn inom ramen för skolan. För att bli en skicklig spelare,
berättar Erik (↑), ”kan man alltid läsa på, liksom, olika hemsidor… liksom en viss hjälte, så kan du läsa om honom, bra tips till den hjälten och
olika grejer”. Dylika kunskaper kan visserligen vara värdefulla på datorspelandets fält, men utbytet av dem på utbildningsfältet torde vara förhållandevis begränsat.
Det verkar således finnas ett avstånd mellan de uppåtsträvande pojkarnas digitala preferenser och utbildningsfältets rådande värdehierarkier. Och det är upplevelsen av detta avstånd som föranleder dem att
dra en sådan skarp gräns mellan digitala nyttor och digitala nöjen. För de
kulturellt kapitalstarka, däremot, verkar överensstämmelsen vara större
mellan vad de uppskattar och vad som uppskattas i skolkulturen, varför
de inte heller artikulerar gränsdragningen ifråga med samma emfas.
Ett undantag härvidlag är dock Gustav (↑). Han ger uttryck för ett
förhållningssätt till aktuella informationspraktiker som snarast minner
om de kulturellt kapitalstarka pojkarnas, såtillvida att det inte är strikt
instrumentellt utan också inbegriper inslag av nyfikenhet och vetgirighet.
Här talar han om hur han upplever att han lär sig genom sin internetanvändning:
Gustav: [A]lltså, det kan ju vara något jag hör, som jag inte alls har någon
skoluppgift om, som jag kanske går in och kollar på Wikipedia: ”Jaha,
det var det, det ligger där, så ligger det till”[…] Eller om jag känner att
”Det här skulle jag vilja veta!” Det är klart att jag kan gå in där och kolla
då. Utan det… det är inte alls begränsat till skolarbete, det tycker jag
inte.

Dessutom gör Gustav inte samma tydliga uppdelning mellan nytta och
nöje. Snarare relativiserar han dessa kategorier och menar att digitala
praktiker kopplade till hans intresse för hårdvara och datorspel, såsom
att besöka webbsajten Sweclockers, visst kan vara nyttiga ifall de utövas
som ett led i en skoluppgift: ”Har jag fått i uppgift att skriva om det
senaste grafikkortet så är det ju inte en nöjessida om jag går in på
Sweclockers, utan det beror ju på syftet tycker jag”. Det är också tydligt
att han har utvecklat strategier för att i skolan kunna utvinna kulturellt
kapital ur sitt kulturellt deprecierade intresse för datorspel – eller annorlunda uttryckt: för att kombinera nytta med nöje (ungefär på samma
sätt som Robin (+) antyder att han söker nyttja sina spelkunskaper för
att skaffa sig potentiellt gångbara erfarenheter i sin vidare strävan att
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vinna tillträde till journalistikens fält). Detta genom att angripa det illegitima datorspelandet på ett sätt som anses legitimt och värdefullt på utbildningens fält:
Gustav: [A]lltså, jag har gjort… några arbeten om det [riskerna med datorspel], så… letat upp fördelar och sånt, men… alltså… men så är det ju
med allt, att så länge man håller det på en lagom nivå, så är det ju… bara
bra. Så är det ju med allt […] Ja, vad ska man ta för exempel? Vatten.
Du måste ju liksom få i dig… en och en halv lite vätska om dan, men
dricker du tio liter vatten, så kanske du kan dö utav… förgiftning, alltså
att salterna försvinner […] Så är det ju med datorspel också. Spelar du
någon timme om dan, så får du bättre reflexer, du ser kontraster enklare,
du kanske… lär dig några nya ord på engelska. Och vissa spel, dom stimulerar ju till att tänka på ett annat sätt. Alltså, det är ju väldigt givande,
så, så länge man inte… sitter tolv timmar om dygnet och spelar World
of Warcraft.

Likafullt utgör alltså Gustav (↑) ett undantag. Det generella mönstret för
klassen är att deras utbildningsorienterade digitala informationspraktiker
tycks vara motiverade av formella skoluppgifter snarare än den egna
smaken, medan deras lustbetonade informella lärande på nätet orienterar
mot intressen vars symboliska avkastning är minst sagt osäker både på
och bortom utbildningens fält. De uppåtsträvande tenderar att ta skolan
på allvar, men det är inte alls säkert att de upplever den som särskilt lustfylld alla gånger. Diskrepansen mellan pojkarnas klasshabitus och utbildningsfältet tar sig än tydligare uttryck i relation till deras bruk av internet för att ta del av nyheter, granskning och samhällsdebatt.
På detta område uppvisar även Gustav (↑) en instrumentell hållning.
Eftersom han läser NV är den potentiella utbildningsnyttan begränsad
av att på fritiden hålla sig ajour med aktuella händelser och debatter i
samhället. Han läser förvisso lokaltidningen på morgonen (”så att man
vet lite”), men tar sällan del av nyheter på nätet (”kanske någon enstaka
gång när någon säger till att ’gå in och kolla på det här’…”). Det är helt
enkelt inte särskilt viktigt för honom. Han säger: ”Jag skiter rätt mycket i
vad som händer i samhället egentligen. Det är mer inom datavärlden jag
är intresserad”.
Erik (↑), som också läser NV, ger uttryck för ett liknande ointresse.
Han berättar att han läser sport- och nöjesdelen i Göteborgsposten på
morgonen och uppger att de enda tevenyheter han tittar på har att göra
med sport. På nätet, däremot, tar han knappt del av några nyheter alls:
”[N]ä, det skulle jag väl inte säga. Men […] ja, på Existenz [en så kallad
”länksida” med tillhörande forum] så är det väl ibland länkar från roliga
grejer som har hänt i tidningen, eller typ så, och då är det väl ofta länkar
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till Aftonbladet… där man kollar någonting. Men det är ju inte så att jag
läser nyheter på internet”.
Avståndet mellan de uppåtsträvande pojkarnas klasshabitus och den
legitima kulturen, liksom den härur sprungna instrumentella hållningen
till det skolorienterade lärandet, framträder kanske som allra tydligast i
följande utdrag. Oliver (↑), också han på NV, berättar att han ”egentligen aldrig” läser några tidningar utan nöjer sig med nyheterna som visas i
ett extra ”fönster” när han öppnar MSN Messenger:
Martin: Nä. Hur kommer det sig att du inte brukar läsa nyheterna?
Oliver: Jag vet inte. Jag är inte så mycket intresserad av det som händer
överallt. Jag är mer så… intresserad som, ja, vad händer med mina
kompisar, min familj, med mig? […] Och sen är det mycket med studierna, för skolan, som man måste plugga på. Så resten av tiden vill man
helst inte spendera dit, hehe, kanske så.
Martin: Så det… du läser…? Ja, du lägger fokus på…
Oliver: Skolan.

Denna ovilja att på fritiden lära sig om sådant som kan vara till nytta i
skolan, kommer till uttryck hos flera av de uppåtsträvande pojkarna.
Visserligen fäster Eddie (↑) stor vikt vid att hålla sig informerad om vad
som händer i omvärlden, trots att han läser NV. Han säger: ”Alla borde
veta vad som händer runt omkring i världen och… jag tycker att alla
borde läsa tidningen […] så man vet vad som händer och inte är utanför, utan är en del av det”. Själv brukar han läsa Metro på bussen till
skolan och både Aftonbladet och Göteborgsposten på nätet, gärna utrikesnyheterna. ”Jag gillar att läsa om det som händer i Somalia, med piraterna och sånt”, säger han och berättar vidare om sin kompis från Somalia: ”Ja, så kan man prata med honom om vad han tycker om det
också. Så får man olika uppfattningar, från dom som är därifrån och jag
som bara läser om det”. Här finns således spår av samma slags kosmopolitiska hållning och legitima informella lärande som kunde skönjas
bland de kulturellt kapitalstarka. Likväl säger Eddie (↑) följande om varför han ”nästan aldrig” tittar på SVT:
Eddie: Jag vet inte, det… jag vet inte… det finns inte typ komediserier eller
någonting där […] Det verkar bara vara tråkiga dokumentärer.
Martin: Ja, ja… vad är det som är tråkigt med dom då?
Eddie: Jag vet inte, det är… jag vill inte, typ [generat skratt]… jag vill inte
typ lära mig någonting när jag är… när jag har fritid, hehe… Jag vill typ
bara… ta det lugnt.
Martin: Mm. Du vill koppla av då istället, liksom?
Eddie: Ja…
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Martin: Så du är inte så förtjust i SVT då, helt enkelt?
Eddie: Nä, jag har inget emot SVT, men… det är inget jag kollar på.

Inte heller de uppåtsträvande som läser SP uttrycker något större intresse för att ta del av nyheter och dylikt medieinnehåll. För deras del
kan sådana praktiker utgöra en klar fördel inom ramen för utbildningen
och de tenderar därför också att vara mer benägna än pojkarna på NV
att utöva dem – dock inte för att de skulle känna en större dragning till
praktikerna ifråga utan helt enkelt för att de kan utgöra en rationell investering. Jonas (↑) menar att det ”egentligen inte” är viktigt för honom att
hålla sig uppdaterad, men han gör det ändå – bl.a. med hjälp av internet.
Och Andreas (↑) indikerar genom sina utsagor att han i grund och botten är obenägen att ta del av nyheterna, men att han i och med sitt utbildningsval kommit att bli mer intresserad. Han berättar att han numera
”skumläser” lokaltidningen ”lite snabbt så” (”oftast på morgonen då,
när man äter frukost”), samt att det inte längre är enbart ”humorprogram” som The Simpsons och Family Guy som står på tevemenyn om
kvällarna: ”[J]amen, det händer ju att man… man kollar ju även på nyheter och sånt där också. Det har också hänt… kommit med gymnasiet,
att man har blivit mer intresserad så”.
För de uppåtsträvande pojkarna på SP tycks det nyhetsorienterade
(digitala) mediebruket till stor del vara någonting som de måste lära sig
och lära sig uppskatta genom utbildningen, åtminstone så länge det inte
handlar om att konsumera nyheter om sport, datorspel eller annat som
de själva gillar men som tenderar att nedvärderas på utbildningens fält.
Givetvis måste även de kulturellt kapitalstarka tillägna sig en smak för
nyheter, men intervjumaterialet tyder på att denna process löper betydligt smidigare för deras del och därtill rymmer det explicita exempel på
hur deras fostran till nyhetskonsumenter inleds långt innan gymnasiet
inom ramen för familjen (Karl (+): ”Det enda jag ser [på teve], det är
egentligen när mamma ber mig kolla på nyheterna, för hon tycker att det
är bra”).
Conny (↑), till exempel, berättar att han inte har någon tidningsprenumeration hemma, ”men i Samhäll B då”, fortsätter han, ”så har vi
som läxa att kolla på nyheterna varje dag. Så då måste vi göra det. Men
det gör jag ändå, så det… det gör inget för mig, så mycket”. Även om
Conny här säger att det inte bekommer honom (åtminstone inte ”så
mycket”) att han måste titta på tevenyheterna varje dag (”det gör jag
ändå”), kvarstår det faktum att han exemplifierar sitt nyhetsorienterade
mediebruk med hänvisning till en påtvingad skolövning och därigenom
ger han också sken av att detta faller sig allt annat än naturligt för honom. Emellertid läser han också Aftonbladet på internet.
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Då tycks Tobias (↑) och Lars (↑) vara desto flitigare nyhetskonsumenter, men i första hand då av sportnyheter. Inte bara är deras smak
för sådana nyheter av begränsat värde på utbildningens fält – kombinerad med smarttelefoner och bärbara datorer tycks den rentav kunna
konkurrera med det formella lärandet. I sin beskrivning av medieanvändningen en vanlig dag säger Tobias: ”Ja, i skolan, det blir ju… då och
då, på vissa lektioner, om man blir uttråkad, om man säger […] så går
jag in, ja, ’har det hänt något nytt i världen?’ Ja, det är det här med att ha
koll på sporten och så”. Alltså: såvida det inte handlar om nyheter kopplade till ens egna (ofta deprecierade) fritidsintressen, tenderar de uppåtsträvande SP-eleverna att klassificera nyhetskonsumtion som en alltigenom nyttig praktik – men vare sig särskilt intressant, rolig eller viktig för
dem själva.

DIGITALA SPELPRAKTIKER

Det har förvisso redan tangerats i såväl det ovanstående som i föregående kapitel, men den för de uppåtsträvande typiska relationen till dator- och tevespel karaktäriseras av ett mer eller mindre påfallande engagerat gillande. Härvidlag avviker de alltså från de kulturellt kapitalstarka,
vars motsvarande relation istället kännetecknas om inte av avsmak så
åtminstone av begränsat intresse och distans. Sätten på vilka de kulturellt kapitalstarka distanserar sig från vad de uppfattar som det i samhället kulturellt deprecierade dator- och tevespelandet (och därtill relaterade digitala praktiker), kan förstås som en för dem själva dold strategi,
sprungen ur klasshabitus, varmed de söker distingera sig själva från den
kategori spelare till vilken flera av de uppåtsträvande kan hänföras – dvs.
spelare med ett utpräglat spelintresse och vars spelande sker på en sådan
skala och med en sådan intensitet att det riskerar att deklasseras som ett
oförståndigt slöseri med tid – för att på så vis reproducera sin dominerande klassposition. Bruket av dator- och tevespel och de sätt på vilka
man förhåller sig till detsamma utgör med andra ord praktiker som på
ett tydligt sätt särskiljer de kulturellt kapitalstarka pojkarna inte bara från
de uppåtsträvande utan som vi sedermera ska se bägge de kulturellt kapitalsvaga klasserna.
De uppåtsträvande pojkarnas smak för dator- och tevespel kommer
till uttryck i intervjuerna på en mängd olika sätt. Flera av dem uppger att
de spelar varje dag eller nästintill, även om tiden som de då ägnar åt spelandet kan variera kraftigt – inte minst i relation till upplevda förpliktelser knutna till skolan och familjen. Vanligtvis är det onlinespel som gäller och på spelmenyn ryms en rad olika genrer, men i kontrast till de
kulturellt kapitalstarka tycks det finnas en dragning mot action-, fantasyoch strategispel snarare än sportspel. ”Jag är väl egentligen en allätare,
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egentligen. Utom sport då”, säger Jonas (↑). Inte heller Gustav (↑) tycks
av intervjun att döma dras till sportspel (utan istället till så kallade ”firstperson shooter”-spel), något som för hans del – liksom för Jonas (och
för all del även vissa andra av de uppåtsträvande) – kan tänkas bottna i
ett grundmurat ointresse för sport, åtminstone så länge det inte handlar
om eget utövande. ”Sport är helt ointressant för mig. Jag skiter fullständigt i sport”, säger Gustav, som däremot tycker att e-sport är ”lite intressant så” och menar att han ”mycket hellre [skulle] titta på en… CSmatch [Counter-Strike] på teve än handboll”. Det senare tjänar också till
att illustrera den för de uppåtsträvande typiska preferensen för datoroch tevespel.
Nu är det inte bara de uppåtsträvande pojkarnas benägenhet att investera tid i sitt onlinespelande som belyser deras preferens för praktiken
ifråga. Ekonomiska prioriteringar i konventionell mening understryker
också deras smak för spel. Vi har redan sett hur den både myckna och
avancerade tekniska utrustningen som Gustav (↑) förfogar över jämte
skoldatorn delvis måste förstås som ett resultat av hans stora spelintresse. Han talar ju exempelvis om hur den treskärmslösning han investerat i till sin stationära dator utgör en fördel när han spelar (”jag tar
mitt spelande seriöst”, som han uttrycker det). Exemplen är dock flera.
Andreas (↑) berättar att han brukar använda studiebidraget för att finansiera sitt World of Warcraft-spelande, och det var också detta spelande
som föranledde honom att köpa en ny bärbar dator för pengarna han
fått i konfirmationspresent och tjänat ihop genom sitt sommarjobb:
Andreas: [J]ag sparade ihop pengar till den själv då, med… eh, då när jag
konfirmerade mig, plus… mitt sommarjobb och sånt där då. I och med
att jag tyckte… vi hade ju våran [familjens gemensamma dator]… innan
Windows XP, liksom. Rätt så gammal… alltså, själva systemet var ju
nytt, men själva datorn var rätt så gammal. Den var uppdaterad 98. Så
att den var ju rätt så slö så […] Och det var ju… WoW [World of
Warcraft] är ju så, ett spel så det… dom flesta datorerna klarar ju av det
rätt så… väldigt bra, liksom. Grafiken är ju… inte dålig, men det är ju…
det är ju inte fotorealistisk grafik […] Men då var ju det så att den klarade ju knappt av WoW då. Så det var ju typ… så det laggade väldigt
ofta om jag… om det var många spelare samtidigt, till exempel. Så då
gjorde jag… då ville jag ha en ny dator, så… jag fick skaffa en egen så.
Martin: Och då valde du en bärbar. Men det är en sån bra bärbar då, som
fixar… alltså spelande?
Andreas: Ja, visst. Det är ju enklare att ha en sån bärbar också om man ska
lana, än att dra med sig en stationär…
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Den jämförelsevis centrala positionen som datorspelandet har i de uppåtsträvande pojkarnas vardagsliv understryks ytterligare av hur flera av
dem, till skillnad från de kulturellt kapitalstarka, brukar ägna sig åt att
lana ihop med vännerna – vanligtvis hemma hos varandra, men som
både Andreas (↑) och Gustav (↑) förtäljer händer det också att man hyr
en föreningslokal över en helg eller under några dagar på lovet. Jonas (↑)
har vid ett par tillfällen dessutom besökt datorspelsfestivalen DreamHack, där just lanandet står i centrum, och Andreas (↑), i sin tur, säger
han funderar på att åka dit.
Det väsentliga här är inte i första hand det faktum att pojkarna gärna
använder sina begränsade ekonomiska resurser (begränsade såtillvida att
de i egenskap av gymnasieelever får förmodas sakna en stadig inkomst)
till att hyra en lokal för att lana eller för att åka på DreamHack, även om
naturligtvis också detta fungerar som tecken på deras spelengagemang.
Framför allt kastar exemplen ljus över hur bruket av dator- och tevespel
för många av de uppåtsträvande är ett synnerligen framträdande sätt att
umgås. Och detta då till skillnad från de kulturellt kapitalstarka: det finns
ingenting i deras utsagor som tyder på att de organiserar sitt sociala umgänge kring spelandet i samma utsträckning som de uppåtsträvande,
åtminstone inte nu längre. Även om de emellanåt ses hos varandra för så
kallade Fifa-kvällar eller bara spelar lite när de träffas, vore det fel att
likställa detta med den roll som spelandet i allmänhet har i de uppåtsträvande pojkarnas sociala liv: när de senare träffas för att lana utgör spelandet oundvikligen umgängets epicentrum, medan spelkvällarna för de
kulturellt kapitalstarka mest tycks vara en ursäkt för att umgås. Man
skulle till och med kunna uttrycka det som att många av de uppåtsträvande bokstavligen talat umgås genom själva spelen.
Det senare blir än mer tydligt mot bakgrund av det slags spelande
som de uppåtsträvande engagerar sig i mer eller mindre på daglig basis.
Flera av dem ger uttryck för en tydlig smak för onlinespelande, vilket
innebär att de sitter hemma på sina respektive rum och samtidigt spelar
med eller mot varandra (och andra) – en praktik som vanligtvis också
ackompanjeras av kommunikation via Skype eller liknande nätbaserade
telefoniprogram. Mycket av deras spelrelaterade sociala umgänge förverkligas alltså på distans. Det kan förvisso vara en strategi i syfte att
legitimera sitt utövande av en digital praktik som de uppfattar som lågt
värderad inom ramen för den för närvarande rådande symboliska ordningen i samhället, men en hel del av de uppåtsträvande talar i intervjuerna om spelandets sociala dimensioner som en av de främsta anledningarna till att de själva spelar. ”Det är väl mycket ett tidsfördriv”, svarar Erik (↑) när jag ber honom förklara tjusningen med att spela, men
fyller sedan i: ”Men den mesta av tiden så är det väl att spela med mina
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vänner, och… liksom gemenskap, och… sitter och pratar i Skype samtidigt som vi spelar, och… så spela mot varandra och retas lite om man
vinner”. Gustav (↑), i sin tur, berättar att han förr spelade mycket själv
och ”inte ens [tyckte] det var kul att spela med andra”, men nu ”spelar
jag mycket hellre med andra, och… ringer och pratar med dom och så”.
”Det blir ju ett socialt utbyte på något sätt, även om kanske många
vuxna inte ser det som det”, menar han.
Även Oliver (↑) värdesätter spelandets sociala dimensioner, såtillvida
att han ser det som viktigare att ”spela och ha roligt” med kompisarna
än att vara en skicklig spelare. (Det senare är dock inte oviktigt för vare
sig honom eller merparten av resterande uppåtsträvande. Tävlingsmomentet är givetvis en viktig del av de spel åt vilka pojkarna ägnar sig: de
bara artikulerar sin uppskattning för detsamma med olika emfas.) Men
för Oliver har dessutom bruket av datorspel, närmare bestämt World of
Warcraft, omformats till ett alldeles särskilt sätt att bibehålla kontakten
med de kusiner och vänner i Holland som han brukade spela rollspelet
Dungeons & Dragons med innan flytten till Sverige (ett ”pen-andpaper-game”, som han kallar det). Vid sidan av telefon och e-post träffas
de nämligen också i den virtuella värld som World of Warcraft utgör för
att inte bara kommunicera med varandra utan även agera tillsammans
och hålla det gemensamma intresset för rollspel vid liv:
Martin: Har du någon kontakt med dom [släktingarna i Holland]?
Oliver: Ja, därför har jag börjat spela World of Warcraft, för att… ja, vi har
tänkt oss… ja, på något sätt måste vi hålla kontakten och… man vet
inte om man kan prata hela tiden. Så har vi sagt, ja, ”Vi kan börja spela
kanske?” Och sen har vi… ja, kollat på vad det står på förpackningen av
olika spel, och sen har vi valt World of Warcraft, typ, så […] [D]et är lättare än… om man chattar så ser man inte direkt vad man gör, typ,
och… ja, speciellt World of Warcraft tycker jag har många emotioner,
eller… ja, saker man kan göra, som är ganska bra. Så, mycket role play i
huvudsak. Det har jag också gjort i Holland… eh, med mina kusiner, så
har vi haft […] ett pen-and-paper-game, Dungeons and Dragons […]
Eftersom det var en för stor distans, så har vi sagt, ja, istället för att
skriva, ja, ”Framför dig!”… det tar ju mycket tid över, ja, internet, att
skriva… och om man sen ska beskriva en hel plats, så är det lättare att,
ja, spela ett spel var dom har platsen redan. Man måste bara gå dit och
säga ”Ja, vi gör det här nu!”…

Exemplet understryker ytterligare den relativt stora betydelse som bruket av datorspel har för de uppåtsträvande pojkarnas sociala liv. Flera av
dem kommer tillsammans inte bara genom utan som framgår av utdraget
faktiskt också i spelen. Spelandet är med andra ord ett sätt att umgås, till
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skillnad från de kulturellt kapitalstarka för vilka det snarare utgör en del
av umgänget.
Fastän de uppåtsträvande huvudsakligen onlinespelar med eller mot
sina vänner och kommunikationen då främst kretsar kring själva spelandet, berättar en del av dem hur de genom detsamma också kommit att
göra nya bekantskaper – i vissa fall internationella. Detta visar på möjligheterna som gömmer sig också i det kulturellt nedvärderade bruket av
dator- och tevespel att generera socialt kapital, men praktiken ifråga
tycks också rymma inslag som riskerar att kringskära de symboliska vinsterna av de kontakter till vilka den ger upphov. De uppåtsträvande antyder att den kommunikation som ryms i onlinespelandet tenderar att vara
instrumentellt orienterad i så måtto att den syftar till att lyckas i spelet
(alternativt provocera motståndarna) snarare än att lära känna varandra,
vilket i sin tur medför att de nya bekantskaper som trots allt görs tenderar att vara tämligen ytliga. Detta tycks dessutom gälla oavsett om spelandet i första hand är tävlingsinriktat eller mest ett sätt att komma tillsammans för att ha roligt och fördriva lite tid. Rickard (↑) och Conny (↑)
hör till dem vars spelande har varit eller fortfarande är orienterat främst
mot att prestera väl i relation till andra, tydligast illustrerat av deras medlemskap i så kallade ”guilds” (eller klaner som det brukar heta på
svenska) – dvs. lag som regelbundet spelar mot varandra online. I bägge
fallen rör det sig om lag med spelare från olika länder, men som Rickard
(↑) antyder leder inte nödvändigtvis detta till interkulturellt lärande och
kultiverandet av en kosmopolitisk hållning (kosmopolitiskt kapital, med
andra ord, vilket i den mån som det värdesätts inom ramen för skolan
kan omvandlas till institutionaliserat kulturellt kapital):
Martin: Det här när man lär känna folk genom spelandet – till exempel folk
utomlands ifrån eller från Sverige och så – kretsar den relationen mycket
kring datorspelandet, eller är det att man lär känna varandra, vad folk
gillar och gör på fritiden i övrigt, att man får något slags inblick i deras
liv också? Eller hur ser det ut?
Rickard: Eh, för mig är det ju bara… jag bryr mig bara om spelet. Alltså, om
jag är med han… ”Okej, han är tysk” – okej. ”Vad gör han på fritiden?”
– jag bryr mig inte. Det är för spelet jag är där. Då ska det ju vara för
spelet, tycker jag. Jag gör inte så mycket… inte mycket mer än det…

Tobias (↑), däremot, tillhör de som inte fäster samma vikt vid spelandet
utan spelar framför allt för nöjes skull, men också han indikerar att bruket av onlinespel knappast tenderar att leda till några djupare relationer
till de nya kontakter som han skapat genom detsamma. Utdraget nedan
blottlägger dessutom hur den relativa bristen på kulturellt kapital som
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kännetecknar de uppåtsträvande kan utgöra ett hinder när det kommer
till de visserligen begränsade, men icke desto mindre existerande, möjligheterna för dem att utöka detsamma genom spelandet – detta såtillvida att Tobias (↑) upplevda brist på engelskfärdigheter gör att han drar
sig för att spela med andra än svensktalande och på så vis avstår från de
potentiella värden i form av språkfärdigheter och interkulturella insikter
som trots allt kan utvinnas ur bruket av onlinespel:
Tobias: Ja, jag har gjort det [lärt känna folk genom spelandet]. Fast jag…
det är mest svenskar, för jag spelar mer med svenskar. På grund av att
min engelska är ganska kass […] så håller jag mig hellre till svenskar, så
jag kan prata svenska. Faktiskt. Så det finns ju vissa svenskar då, som jag
har lärt känna […] [V]issa känner man ju bättre då, som man spelar oftare med. Det är några stycken som sitter då på… ja, Ventrilo [ett nätbaserat telefoniprogram] heter det ju, alltså, men det… det finns olika kanaler då, vi kan sitta och prata. Och dom lär man ju känna så… inte så
man vet allting, men man vet ju lite var dom kommer ifrån och vad dom
sysslar med och så. Men alltså, det är ju inte så man känner dom som jag
känner… som vi känner varandra eller så. Och vi är inte seriösa heller.
Vi lattjar mest runt och spelar lite bara för skojs skull.

Det påtagligt konkurrensinriktade spelande som framför allt Rickard (↑)
och Conny (↑) har ägnat eller fortfarande ägnar sig åt illustrerar än en
gång de uppåtsträvande pojkarnas förhållandevis stora spelintresse.
Kommunikationen som ackompanjerar detta spelande tenderar att vara
instrumentellt orienterad mot själva spelet och generera snarlikt beskaffade, delvis internationella, gemenskaper i form av så kallade ”guilds”
eller klaner. Som framgår av materialet kan visserligen medlemskap i
sådana gemenskaper generera symboliskt kapital på det embryonala datorspelandets fält, vilket i sin tur kan växlas in mot ekonomiskt kapital.
Conny (↑) spelar World of Warcraft och berättar om sitt lag: ”Ja, alltså,
vi är ju faktiskt ganska bra lag så… på den servern vi spelar då. Så folk
vet ju vilka vi är och så”. Rickard (↑), i sin tur, spelade tidigare ett snarlikt spel, Tibia, men numera har han slutat med detta och spelar mest
diverse ”first-person shooter”-spel för nöjes skull – som ”en väg till underhållning”, som han uttrycker det. Han berättar här om det höga anseende hans lag hade när han spelade Tibia och hur han omvandlade detta
till ekonomiskt kapital i samband med att han slutade:
Rickard: Under den tiden då, när jag hoppade av skolan, då var jag ju sjuk
ett tag, och då blev det mycket spelande. Och jag var med i en guild då,
och… vi var i stort sett… bäst i världen på det, under några månader
där. Men sen så tröttade man ju och så sålde jag hela skiten. Så fick jag
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in… ja, ganska mycket pengar på det. För den var så bra […] [J]ag sålde
ju min karaktär [och] mina saker. Och jag fick in tiotusen, bara på sakerna. Det är ju ganska sjuka pengar.

Bortom datorspelandets fält torde emellertid de förbindelser som spelandet grundlägger vara av begränsat värde. Eftersom de sällan tycks
leda till det slags kunskap och förståelse som ett djupare möte med den
andre kan ge upphov till och som tillerkänns värde på utbildningens fält
(kosmopolitiskt kapital), kan de inte heller användas som ett vapen i
striderna om institutionaliserat kulturellt kapital på detta fält – möjligen
då med undantag för de engelskfärdigheter som eventuellt kan växa ur
den mestadels instrumentella och spelorienterade kommunikationen
med dem. I detta avseende skiljer sig dessa förbindelser från de mer
djuplodande internationella kontakter som framför allt Ian (+) och Nils
(+) säger sig värdesätta, söka och realisera genom sitt bruk av internet.
Flertalet av de uppåtsträvande investerar alltså både tid, energi och
pengar i sitt spelande. De organiserar mycket av sitt sociala umgänge
genom detsamma och vissa av dem tävlar i särskilda lag. Därtill är det
inte ovanligt att de ägnar sig åt diverse digitala praktiker runt själva spelandet. Det kan handla om allt från att som t.ex. Andreas (↑) konsumera
och kommentera (och i begränsad skala även producera och distribuera)
olika slags spelrelaterade videoklipp på YouTube, till att besöka och i
viss mån även involvera sig i sajter och forum vigda åt spelnyheter,
spelrecensioner och speldiskussioner, till att som Oliver (↑) och Rickard
(↑) ta del av de olika berättelser och myter som kringgärdar spelen, både
officiella och fanfiction. Särskilt för Oliver (↑), som ägnar sig åt rollspel
och därför ser det som viktigt kunna leva sig in i sin karaktär och ”vara
inne i spelet”, som han uttrycker det, spelar dessa berättelser en viktig
roll, såtillvida att de hjälper honom att åstadkomma just detta. För Rickard (↑), däremot, handlar det mest om att de är ”kul att läsa”. ”Så det är
ju underhållning i sig”, säger han. Allt sammantaget vittnar också detta
om det engagerade gillande som utmärker de uppåtsträvande pojkarnas
relation till (bruket av) dator- och tevespel gentemot de kulturellt kapitalstarka pojkarnas motsvarighet.
Detta betyder emellertid varken att alla uppåtsträvande gillar datoroch tevespelande med samma intensitet eller att de över huvud taget
inte begagnar sig av det slags strategier för att uppvisa distans till praktiken och skapa social distinktion som dominerar de kulturellt kapitalstarka pojkarnas utsagor. Lars (↑) spelar inte varje dag och när han väl
spelar blir det ”en halvtimme-fyrtio minuter kanske” – ”inte så ofta på
datorn så, direkt” och ”inte så mycket via internet”, som han säger, utan
oftast då sportspel på sin Xbox och mer för sig själv än tillsammans
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med andra. ”Det brukar inte bli så jättemycket längre”, sammanfattar
han, ”det är mest för att fördriva tiden om man inte har något att göra”.
Kort sagt tycks spelandet av allt att döma inta en mer marginell position
i Lars (↑) vardagsliv och sociala umgänge. Han antyder att hans spelande
var mer omfattande förut och att han numera endast spelar i den mån
han inte har saker för sig som han tillskriver större vikt, men likafullt är
det knappast möjligt att läsa hans utsagor som vare sig direkta avståndstaganden från praktiken ifråga eller försök att distingera sig från dem
med ett mer utpräglat intresse för densamma (vilket nog får ses som
väntat mot bakgrund av att de senare figurerar inte bara i hans vänkrets
utan därtill även i själva gruppintervjusituationen).
Då är Eddie (↑), vars spelande numera är i det närmaste obefintligt,
mer explicit i de sätt på vilka han – helt i linje med sin mammas förväntningar och vad han uppfattar som skolans krav – dvs. utan att avvika så mycket som en millimeter från den rådande symboliska ordningen av kulturella gods och praktiker – tar avstånd från bruket av datoroch tevespel i allmänhet och World of Warcraft i synnerhet:
Martin: Spelar du några datorspel nu eller?
Eddie: Nä. För ett… år sen spelade jag WoW [World of Warcraft] […] Ja,
vi spelade, men… det blev för… töntigt och, ja, jag gillar det inte längre.
Det är tråkigt att spela det. Och så har jag andra saker att göra, istället
för att sitta vid datorn hela tiden. Och plus det kostar också att spela det
spelet.
[…]
Martin: Vad menar du med… vad är liksom bättre saker?
Eddie: Jag vet inte… Om man spelar datorspel, så är man inomhus mycket
[…] Man har inte tid att gå ut och sånt. När jag spelade, satt jag typ nästan… hela dagarna […] Direkt efter skolan, pluggade jag inte, jag bara
gick hem och satte på datorn och spelade […] Ja, det… det är… jag
tycker det är för småbarn. Jag måste gå ut och vara med mina vänner
istället. Vara i det verkliga livet.
Martin: Men har det någonting att göra med att… med skolan också, tänker
jag, att…?
Eddie: Ja, ja, det… det tar mycket tid, det där spelet. Man måste vara inne
mycket. Det är vissa saker som tar sex timmar att göra […] Ja, så… jag
la ner det, bara för gymnasiet också.

Här ser vi också i aktion åtminstone ett par av de strategier som vi redan
sett att de kulturellt kapitalstarka begagnar sig av för att särskilja sig från
mer frekventa och engagerade spelare. Genom att berätta om hur han
förr, när han var yngre, spelade så pass mycket att det äventyrade skolarbetet och det sociala umgänget i ”det verkliga livet”, och därtill expli-
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citgöra sin uppfattning om att datorspelande är en praktik ”för småbarn”, söker Eddie (↑) inte bara distansera sig från det kulturellt illegitima spelandet, utan dessutom framställa sig själv som en numera mogen, ansvarsfull och social person – och framför allt: som mognare, mer
ansvarsfull och mer social än de småbarn till vilka han refererar och de
jämnåriga vars spelvanor fortfarande ser ut som hans gjorde innan han
kom till insikt och började prioritera i enlighet med den symboliska ordningen av kulturella gods och praktiker.
I och med att Eddie (↑) och de andra pojkarna i klassen strävar uppåt
i det sociala rummet och därmed strider om tillträde till samma regioner
av detsamma som de kulturellt kapitalstarka redan ockuperar och måste
försvara, synes det inte särskilt förvånande att de i likhet med de sistnämnda använder sig av olika strategier för att distansera sig från vad de
urskiljer som det illegitima spelandet på utbildningens fält och distingera
sig från dem vars spelande löper risken att klassificeras som sådant på
detsamma. Eddie (↑) är alltså inte ensam bland de uppåtsträvande om att
begagna sig av sådana strategier, även om hans avståndstagande är ovanligt kraftigt. Genomgående tenderar även de med ett stort spelintresse
att dra en skarp gräns mellan sitt dator- och tevespelande (nöje) och
skolrelaterade göromål (nytta), samt vara måna om att poängtera hur de
inte låter detta intresse gå ut över skolarbetet och äventyra det sociala
uppåtstigande på vilket de aspirerar. Andreas (↑) berättar att han nästan
bara spelar på helgerna. Det händer att han spelar också i skolveckorna
om han har tid, men ”det är ju inte så jätteofta då” för ”i och med att jag
går samhäll också, så är det mycket läxor såhär till vardags” och dessutom ”kommer du hem vid en fyra-fem eller något”. Även de som uppger sig spela mer eller mindre varje dag understryker hur de ändå sätter
skolan i främsta rummet. ”Jag tar ju skola först. Och sen om det blir tid
över, så kanske det blir att man sätter sig [och spelar]”, säger Tobias (↑),
medan Oliver (↑) i sin tur säger sig kunna spela uppemot fyra timmar
om vardagskvällarna om han inte träffar någon kompis, men trots detta i
princip alltid sätter läxorna före spelandet: ”För att annars hänger man
efter, sen blir det så mycket, och sen blir man stressad och… ja, det är
inte så bra”, menar han.
På sina ställen betonar dessa pojkar inte bara hur de trots sitt stora
spelintresse prioriterar skolarbetet (nyttan) framför datorspelandet (nöjet), utan dessutom hur de härigenom skiljer sig från sådana spelare som
i deras ögon misslyckas med att hålla sitt engagerade spelande i schack
och därmed äventyrar de vinster som skötsamhet och självdisciplin i
skolan kan visa sig ge i framtiden. I sitt resonemang kring vad som för
honom definierar ett lagom spelande söker Gustav (↑) framställa sig
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själv som moraliskt överlägsen den här kategorin spelare; som mer omdömesgill, skötsam och självdisciplinerad:
Gustav: Det beror ju på hur mycket jag har i skolan. Har jag ingenting, så
har jag ju inga problem med att sitta… tre timmar på en kväll och spela
med några kompisar. Men känner jag att jag har biologiprov nästa vecka
på åttio sidor, då kanske det bara blir… någon match på en halvtimme
eller något.
Martin: Mm. Man får värdera det i relation till skolarbetet, vad som är lagom, liksom?
Gustav: Ja, jag tycker det. Man måste ju prioritera vad som är viktigast […]
Och arbete går ju före nöje […] För mig i alla fall. Men det finns ju dom
som sitter och spelar till klockan tre på morgonen när dom har prov dan
efter, så är det ju.
Martin: Men det skulle inte…?
Gustav: Inte falla mig in.

På samma sätt söker Erik (↑) distingera sig från de som han säger sig
veta valde att stanna hemma från skolan när den senaste expansionen till
World of Warcraft släpptes. ”Då är det ju ganska ohälsosamt med datorspel, men sådan nivå ligger inte jag på”, säger han. Trots sitt påtagliga
spelintresse är alltså de uppåtsträvande noga med att markera avstånd till
dem vars spelande de föreställer sig som gränslöst och överdrivet i termer av tid och engagemang. Det behöver inte nödvändigtvis handla om
de som ägnar sig åt dator- och tevespel istället för just skolrelaterade
göromål; det kan lika gärna handla om de som äter själva framför datorn
istället för med familjen (”det händer inte hemma hos mig”, försäkrar
Erik (↑), ”vi sitter ändå samlat vid middan och pratar om vad som har
hänt under dagen”), om de som på DreamHack sitter timme efter
timme och spelar utan avbrott (”jag kan ju inte sitta som alla andra typ
gör”, säger Jonas (↑), ”jag måste ut!”), eller om de som tar sitt spelande
på för stort allvar (”ibland möter man ju spelare som är alltså rent läskigt
allvarliga”, berättar Andreas (↑), ”så man tänker ’Jisses! Stäng av spelet,
gå och gör någonting annat […] det är bara ett spel!’…”).
Vad vi här har att göra med är således ett slags strategi med vilken
pojkarna på en och samma gång söker dels legitimera sitt eget utövande
av en kulturellt deprecierad digital praktik, dels distingera sig från de
spelare vars brist på distans till sitt spelande har alla förutsättningar att
utgöra en nackdel både på och bortom utbildningens fält. Undantaget
här är möjligen datorspelandets fält, på vilket denna brist på distans snarare utgör en förutsättning för att lyckas. För att kunna bli en professionell e-sport-utövare krävs givetvis en ansenlig investering i termer av
tid, energi och pengar i datorspelandet – en investering som sannolikt då
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också innebär att andra satsningar, exempelvis på skolan, får stå tillbaka
eller skjutas på framtiden. Huruvida en sådan investering i datorspelandet ger någon framtida avkastning är emellertid långtifrån säkert, särskilt
i jämförelse med motsvarande satsning på skolan och förvärvet av formella utbildningsmeriter (institutionaliserat kulturellt kapital). Det är
mot bakgrund av denna osäkerhet som vi bör förstå varför Gustav (↑),
trots att han alltså finner e-sport förhållandevis intressant, inte är det
minsta intresserad av den investering som krävs för en karriär på detta
fält: ”Det skulle väl vara lite roligt att vara så duktig, men jag känner inte
att jag vill lägga ner… tio timmar om dan i ett år för att bli… så grym.
Det känner jag inte”. Chanserna för honom att realisera det sociala uppåtstigande på vilket han aspirerar ter sig helt enkelt större genom skolan,
inte minst eftersom han enligt egen utsago har det väldigt lätt för sig i
studiemässigt hänseende. Sålunda är det inte heller särskilt överraskande
att han prioriterar studierna till förmån för spelandet.
Fastän också de spelintresserade uppåtsträvande pojkarna av allt att
döma tenderar att prioritera skolan, blir det samtidigt tydligt att flera av
dem slits mellan förnuft och känsla, mellan att göra det man så att säga
bör och det man vill, mellan nytta och nöje – eller annorlunda uttryckt,
mellan skolarbetet och datorspelandet. Nog upplever även de kulturellt
kapitalstarka denna konflikt, men den uttrycks inte tillnärmelsevis lika
tydligt i deras utsagor. Slitningen är utmärkande för de uppåtsträvande
och tycks säga någonting grundläggande om deras relation till den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker som helhet. Oliver (↑)
berättar här att det trots allt hänt att han har prioriterat sitt spelande
framför läxorna:
Oliver: Ja, alltså, det… några gånger kommer det [spelandet] före. Att jag
säger ”Men igår var så roligt!”, så man hoppar in i spelet direkt, och sen
säger man ”Äh, jag kan göra läxan senare”. Och så blir det inget, och så
måste man göra dom på nästa dag kanske. Så, men om läxorna är… eller måste vara klar till nästa dag, så säger jag ”Nej, jag måste göra det
här”, och då sätter jag mig dit och verkligen gör det. För att då är

det… ja, högsta prioriteten.

Konflikten som Oliver här artikulerar mellan det lustfyllda spelandet
och det pliktskyldiga skolarbetet träder fram genom åtskilliga passager i
materialet. Erik (↑) berättar om sitt bruk av datorspel i relation till läxorna: ”Dom [läxorna] kommer ju egentligen alltid i första hand. Det är
ju lite lockande om det är tråkigt att liksom bara sätta på datorn, men…
skoluppgifterna går före faktiskt […] Och har vi något viktigt som måste
göras, så får man ta sig i kragen och göra det bara”. I likhet med Oliver
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(↑) hanterar Erik den aktuella konflikten genom en typ av skötsamhet
(”man får ta sig i kragen”). En tolkning är att deras klassbakgrund spelar
in här, såtillvida att denna skötsamhet kan härledas till en protestantisk
arbets- och pliktmoral som utgör ett centralt inslag i arbetarklassens historiska framväxt och politiska formering (”den skötsamme arbetaren”
som ideal). 518 Att det inte alltid är enkelt att motstå dragningen till datoroch tevespelandet framgår dock av Connys (↑) svar på frågan om läxorna brukar gå före spelandet: ”Jaaa [tveksamt] hehe… Ibland. Om det
är något som måste in snart så går dom före”.
Den här konflikten mellan förnuft och känsla är förstås någonting
som vi alla upplever emellanåt. Min poäng är inte att den skulle erfaras
enbart av de uppåtsträvande. Spår av konflikten kan skönjas också i de
båda andra klassernas intervjuutsagor, inte minst de kulturellt kapitalstarka pojkarnas. Bland de sistnämnda framträder den emellertid inte
tillnärmelsevis lika tydligt och när den artikuleras är det sällan som en
konflikt mellan legitima och illegitima praktiker, såsom den mellan skolarbetet och datorspelandet. Oftast handlar det istället om en generell oro
för att inte lyckas göra det mesta av tiden eller om enskilda episoder i
vilka man till följd av sitt engagemang i någon legitim digital praktik
emellanåt riskerar någon annan, mer omedelbar, förpliktelse.
Att konflikten mellan nytta och nöje kommer till uttryck som allra
tydligast just bland de uppåtsträvande kan tolkas som ett tecken på diskrepansen mellan deras klasshabitus och den akademiska kultur som de
gör bäst i att underkasta sig och lära sig bemästra för att kunna lyckas i
sin strävan att avancera i det sociala rummet. Det finns uppenbara likheter mellan hur de tenderar att förhålla sig till bruket av dator- och tevespel och deras förhållningssätt till bruket av internet för att söka och
ta del av nyheter och information som tillskrivs värde på utbildningens
fält. På samma sätt som de tycks utöva sådana informationspraktiker
inte för att de känner för det utan för att skolan kräver det, och för att
deras strävan uppåt gör dem benägna att rätta sig efter dessa krav, tenderar de att begränsa sitt dator- och tevespelande inte för att de tycker
att det är tråkigt eller meningslöst, utan återigen för att det ter sig ändamålsenligt mot bakgrund av de sociala positioner och aspirationer som
definierar dem som klass. De uppåtsträvandes relativa brist på kulturellt
kapital innebär å ena sidan att skolan utgör den säkraste vägen för dem
att realisera den klassresa på vilken de aspirerar, men å andra sidan innebär den också att de måhända avkrävs en större insats i termer av tid,
energi och studiedisciplin än sina kulturellt kapitalstarka skolkamrater
för att lyckas på utbildningens fält – och i så måtto att dator- och tevespelande inte direkt lönar sig på detta fält prioriterar de således skolarbetet och det slags digitala praktiker som omedelbart kan bistå dem i detta
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(såsom att söka och tillägna sig information för att lösa skoluppgifter).
Det finns alltså en påtaglig diskrepans mellan vad de tenderar att prioritera och preferera: de tvingas prioritera vad de finner tråkigt (men vet är
nyttigt) och nedprioritera vad de själva uppskattar (men vet anses onyttigt).
Även när det gäller dator- och tevespel, följaktligen, kommer de uppåtsträvande pojkarnas instrumentella hållning till uttryck, och precis som
den skarpa uppdelningen de gör mellan nytta och nöje måste denna
hållning förstås i ljuset av den relativa brist på kulturellt kapital som de
genom sin uppväxt kommit att inkorporera i sin habitus – kombinerad
naturligtvis just med deras strävan uppåt och det faktum att dess förverkligande i mångt och mycket är avhängig deras anpassning till de
värden och spelregler som råder på utbildningens fält. I denna anpassning ingår att lära sig begränsa och distansera sig från vad de själva kategoriserar som lek, alltså spelande, till förmån för vad som i deras ögon
snarare framstår som mödosamt arbete: lektioner, hemuppgifter, redovisningar, läxförhör osv. – ytterst förvärvet av det kulturella kapital som
de saknar men behöver för att avancera i det sociala rummet. De kulturellt kapitalstarka tycks på sätt och vis redan anpassade till denna ordning – som vi har sett tenderar de att gilla vad som gillas (digitala informationspraktiker) och ogilla vad som ogillas (digitala spelpraktiker)
på utbildningens fält – medan de uppåtsträvande, däremot, tvingas lägga
band på sitt spelintresse och kringskära sitt utrymme för lek på ett sådant sätt att skolarbetet inte äventyras.

DE KULTURELLT KAPITALSVAGA: DIGITALA
MEDIER SOM FRIZON

Till skillnad från de kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande tenderar de kulturellt kapitalsvaga att aspirera på traditionellt manliga arbetaryrken utan krav på några högre utbildningskvalifikationer. Deras relation till den dominerande skolkulturen avviker därmed från de båda
andra klassernas i det att de inte behöver fästa samma vikt vid att blir
erkända av densamma, dvs. vid att erhålla konkurrenskraftiga betyg och
meritvärden som ger tillträde till bestämda lärosäten, utbildningar, examina och yrkestitlar. Eftersom de kulturellt kapitalsvaga står utanför
detta spel är de också obenägna att betrakta och behandla sin fria tid i
termer av potentiella insatser som ska ge framtida avkastning på utbildnings- och arbetsmarknaden. Istället för att investera sin fritid i praktiker
som kan ge fördelar på utbildningens fält och därmed omvandlas till
institutionaliserat kulturellt kapital, således, använder de den i första
hand som ett slags frizon från skolkulturen i vilken de kan ägna sig åt
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sina intressen utan tanke på deras eventuella nytta i skolan. Som vi ska
se sätter detta också sin prägel på hur de kulturellt kapitalsvaga tenderar
att orientera sig och navigera i sin vardagliga digitala mediemiljö.

DIGITALA INFORMATIONSPRAKTIKER

På samma sätt som de kulturellt kapitalstarka tycks närma sig det illegitima spelandet på ett legitimt sätt, tenderar de kulturellt kapitalsvaga att
förhålla sig till erkända digitala praktiker som att söka information och
ta del av nyheter, på ett sätt som omöjliggör praktikernas potentiella
nytta på utbildningsfältet eller rentav riskerar att deklasseras som simpelt, obetydligt och omoget. Innan detta behandlas närmare bör det
emellertid understrykas att de kulturellt kapitalsvaga, precis som de båda
andra klasserna, talar om hur de emellanåt tar internet i bruk för att söka
och använda information kopplad till deras nuvarande utbildning (”Är
inte det ganska mycket på alla skolor egentligen, att man går in på internet och… ja, letar information?” frågar sig Patrik (-), till synes förvånad
över min fråga) – liksom i vissa fall även till deras framtida yrkesliv.
Fredrik (-), som läser EC på LG, berättar om hur de på sina bärbara
elevdatorer brukar vara ”inne på både det man ska och inte” i skolan,
varpå han utvecklar:
Fredrik: Ja, det är ofta vi sitter på såna här… chattsidor och håller på och
skriver till varandra och… eller spelar spel mot varandra och… CS
[Counter-Strike], till exempel, har ju gått varmt om… i början utav året i
alla fall. Och går in på… ja, Facebook går ju varmt och… Aftonbladet
och… Blocket och sånt där. Men sen använder vi ju… Wikipedia och
ECY [Elbranschens Centrala Yrkesnämnd] och såna där elsidor och
så…
Martin: ECY? Är det någon särskild…?
Fredrik: Ja, det är någon… ECY, jag vet inte vad… det är någon sån här
elsida, där man kan söka om lite information och… Sen använder vi ju
datorer till… EL-Vis, det är elsäkerhets-… och bestämmelser kan man
söka om… hur man får montera i ett badrum och så. Så det… vi använder ju det. Vi kan väl säga att vi använder dom fifty-fifty.

Längre fram i intervjun berättar han även om nyttan han ser i de möjligheter som internet erbjuder för att söka information när det kommer till
den framtida yrkespraktiken som elektriker:
Fredrik: Och sen så använder man ju det… använder det mycket inom elyrket nu, när jag var ute på APU [Arbetsplatsutbildning] och söka på grejer. Vi höll på att göra ett badrum och varken jag eller den jag var med
hade någon koll på hur långt det var… man fick montera ett vägguttag,
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eller strömbrytare och sånt där. Då sökte vi det på… internet då, så fick
vi det direkt. Och det är jävligt bra. Så slipper vi åka tillbaka till firman
och kolla i… i elinstallationsreglerna. Tjänade vi massa tid och pengar
på det.

I den mån de kulturellt kapitalsvaga säger sig söka och använda information i utbildningssyfte tycks det av allt att döma ske främst inom ramen
för den organiserade skolundervisningen och endast i begränsad skala i
form av hemuppgifter. På de yrkesförberedande programmen förefaller
läxor överlag utgöra ett relativt marginellt inslag i jämförelse med de
studieförberedande gymnasieprogram som de kulturellt kapitalstarka
och de uppåtsträvande har valt. ”Jag har så få läxor nuförtiden”, säger
Fredrik, liksom Nikos (-), som läser FP på MG, menar att utbildningen
inte har inbegripit så mycket läxor – ”fast det är gymnasium”, som han
säger, uppenbart förvånad över att det inte varit mer. ”Men jag vet inte”,
fortsätter han, ”jag tror det är skillnad mellan andra gymnasier också.
Dom har ju läxor hela tiden”.
Samtidigt ska det poängteras att nätbaserad informationssökning inte
på något sätt utgör ett självklart inslag heller i den organiserade undervisningen på de yrkesförberedande programmen. Jens (-) beskriver bruket av datorer och internet på MG: ”För faktasökning och så, så… det
känns inte som att vi har haft någonting direkt, som vi behöver använda
datorerna till för att typ faktasöka. Det kan liksom vara någon speciell
lektion, och då kanske det blir en gång per månad eller någonting, som
vi använder faktasökning”. Nu tyder förvisso allting på att eleverna på
gymnasieskolans yrkesförberedande program åtminstone på kort sikt
tenderar att söka sig ut i arbetslivet snarare än högre studier, men i den
mån som dessa program inte tränar sina elever i att söka och värdera
nätbaserad information kan det inte uteslutas att elever som Jens (-),
vars framtidsplaner trots allt inbegriper vidare studier, kommer att ha en
nackdel gentemot elever som de kulturellt kapitalstarka pojkarna, om
och i så fall när han träder in på det högre utbildningsfältet och ska
tillägna sig den akademiska kunskapen. Ur ett demokratiperspektiv är
det förstås problematiskt oavsett vilken bana eleverna väljer efter gymnasiet.
I likhet med de uppåtsträvande förefaller de kulturellt kapitalsvaga
obenägna att ägna sin fritid åt att söka och tillägna sig information som
ett led i ett informellt och på utbildningens fält gångbart lärande. Utmärkande för klassen ifråga är snarare hur deras digitala informationspraktiker tenderar att orientera mot deras inte sällan arbetarklasstypiska
och symboliskt nedvärderade fritidsintressen, alternativt mot vardagliga
bestyr och omedelbara spörsmål av praktisk natur. Daniels (-) stora in-

321

Kapitel 9

tresse för dator- och tevespel tenderar att forma hans övriga digitala
mediebruk, däribland hans nätbaserade informationssökningar. När jag
frågar honom om vad han använder datorn till utöver att spela berättar
han om hur han brukar besöka ”andra hemsidor, typ som… alltså, hjälp
till spel och det. Som World of Warcraft, det finns en hjälphemsida som
man kan koppla upp saker… vad man ska göra för att få saker och det”.
Simon (-), i sin tur, berättar ingående om de olika sajter han brukar
besöka för att hålla sig ajour med kommande film- och spelreleaser. Och
Stefan (-) och Tony (-) vittnar båda två om hur deras intresse för att
meka med bilar på olika sätt präglar deras digitala informationspraktiker.
Stefan intresserar sig för billjud och vid tidpunkten för intervjun höll
han även på med ett praktiskt skolprojekt kopplat till detta, vilket sammantaget, berättade han, föranledde honom att ofta besöka Garaget –
en motorrelaterad nätgemenskap – för att ta reda på ”hur dom har löst
problem och hur dom gör”. Tony däremot kör folkrace och säger följande om nyttan med internet:
Tony: Ja, det är om man ska ta reda på nånting om en grej, en bil eller nåt…
då kan man gå ut och söka där på… så det är ju rätt så bra det med.
Martin: Ja… alltså, om man har nåt problem med bilen eller…?
Tony: Ja, man kan ju ta reda om… vad man ska ha delar och sånt, om man
är osäker på det […] Sen kan du gå in och kolla… sprängskisser, hur det
ska sitta och allting och… vad du hittar…
Martin: Så det finns såna informations-…? Eller är det forum då, eller
hur…?
Tony: Ja, det är ju… jag hittar sidor som företag och sånt har lagt ut och
sånt då, om det… just det märket […] som man kan gå in och hitta och
sånt då. Så det är rätt så bra […] Så jag använder ju det lite till det… ta
reda på sånt, om jag är osäker…

Dessa exempel illustrerar inte bara det faktum att de kulturellt kapitalsvagas digitala informationspraktiker präglas av deras fritidsintressen –
praktiker som de i vissa fall kan nyttiggöra inom ramen för sina yrkesförberedande gymnasieutbildningar, förvisso, men som knappast är vare
sig motiverade av detta eller kan generera några vidare symboliska vinster på utbildningens fält i stort. Flera av dem illustrerar också ett för
klassen utmärkande sätt att betrakta och värdera information. Det finns
bland de kulturellt kapitalsvaga en tendens att uppskatta internet i allmänhet och den här aktuella uppsättningen praktiker i synnerhet just för
kapaciteten hos dem att underlätta och effektivisera diverse praktiska
göromål. Informationen tillerkänns sällan något värde i sig utan tenderar
att uppfattas som värdefull först när den underlättar vardagen och bidrar
till ekonomiska lösningar på praktiska problem av olika slag. Vi har i det
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ovanstående sett tendenser till en liknande hållning bland vissa av de
uppåtsträvande, och den praktiska nyttan av internet som informationsresurs torde förstås även uppskattas av de kulturellt kapitalstarka, men
ingenstans kommer den till lika markant uttryck som bland de kulturellt
kapitalsvaga. Daniel (-) beskriver här nyttan som han upplever sig ha av
internet i sitt liv:
Daniel: Jag behöver ingen tidning eller sånt för att kolla på tablån. Jag går
bara in på en tablå på nätet […] Tv.nu då, så hittar jag vilka filmer eller
serier som går. Sen så har man ju någonting att göra på fritiden när man
inte har någonting annat att göra, som spel och det. Sen var det det här
med körkortet, man kunde få mer information. Sen kan man få tips om
mat och sånt… ja, och så. Få till exempel adresser, Eniro, man kunde
kolla upp vad det ligger. Busstablåer, eller vad man ska kalla dom [generat skratt]… vilka tider dom går och så. Det finns ju mycket man kan…
Det har hjälpt ganska mycket.

Patrik (-) resonerar på ett liknande sätt kring vilken nytta han tror sig
komma ha av internet i framtiden: ”Jag kommer nog fortfarande att
ladda ner filmer och sånt. Och jag kommer att behöva kolla typ spårvagnar och sånt, när dom går och kommer och vilken jag ska ta när och
sånt där typ. Ja, såna saker”. Till skillnad från Daniel och Patrik tycks
Stefan (-) associera nyttan av internet med skolrelaterade uppgifter, men
själva det pragmatiskt ekonomiska förhållningssättet är detsamma: ”Jomen, det är väl viktigt. Man sparar ju en jävla massa tid. Istället… typ
om man ska ha lite fakta så, istället för att… gå ner i biblioteket och leta
i två timmar liksom, kollar man på internet, söker på Google och… fem
minuter liksom”. Fredrik (-) resonerar på ett snarlikt sätt när han säger
sig tro att han inte skulle klara sig utan internet ”eftersom att det finns ju
så jävla mycket som man måste ha reda på, om man säger så”. ”Om
man inte hade haft internet”, fortsätter han, ”hade man ju säkert kunna
lösa det på annat sätt, kolla i böcker eller någonting, men… internet är
ju så jävla smidigt”. Det är inte bara skoluppgifter som måste lösas, menar han vidare, utan internet utgör även ett ”väldigt bra hjälpmedel i
hemmet”:
Fredrik: Ja, om man ska… baka eller något, finns det ju alltid recept och
sånt. Och sen så om man ska köpa någonting, något som man vill ha
hem snabbt, som man inte kan… som… vi bor lite avsides då, inga affärer precis… så då kan man beställa och så får man det två dagar efteråt.
Någon del eller någonting. Och… det…
Martin: Någon del till…?
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Fredrik: Till hemmet. Om man ska ha någon möbel eller någonting […]
Och sen finns väl alltid någonting man… vill kolla upp om man är
hemma…
Martin: Ja? Man kollar upp grejer, helt enkelt?
Fredrik: Ja, det är ju… det är väl det internet är för… till för egentligen,
kolla upp saker. Tycker jag. En del använder ju det för spel, men jag…
använder det väl mest för att kolla upp grejer. Köpa och så.

Här antyds också hur den för klassen utmärkande pragmatiskt ekonomiska hållningen till information och informationsinhämtning, liksom
dess härtill relaterade uppskattning av internet som vardagspraktisk informationsresurs, inte bara utgör ett uttryck för pojkarnas relativa brist
på kulturellt kapital i familjen (preferensen för praktisk färdighet snarare
än teoretisk kunskap), utan också för det faktum att flera av dem har
sina rötter i de sociogeografiska förhållanden som kännetecknar landsbygdskommunen Lillered. Det är som om själva dess avsaknader och
avstånd har kommit att forma den klasshabitus som ligger till grund för
pojkarnas särskilda sätt att förhålla sig till information i allmänhet och
internet som informationsresurs i synnerhet. Till skillnad från de kulturellt kapitalstarka pojkarna, som ju tycktes värdesätta själva informationsinhämtningen och lärandet i sig och rentav kunde ”kosta på sig” ett
lekfullt förhållningssätt till detta, förefaller det nästintill otänkbart att de
kulturellt kapitalsvaga skulle ägna fritid åt att slumpa fram artiklar på
Wikipedia och tillägna sig dessa bara för sakens skull, dvs. utan att någon praktisk svårighet föreligger som informationen skulle kunna bidra
till att lösa eller underlätta.
Den i klasshabitus rotade pragmatiskt ekonomiska hållningen till internet som informationsresurs kan även skönjas i vissa kulturellt kapitalsvaga pojkars utsagor om sin relation till nyheter. Daniel (-), vars nätbaserade nyhetskonsumtion begränsar sig till de tre toppnyheter som visas
på MSN (hans startsida), menar att det är ”onödigt med tid” att besöka
nyhetssajter som t.ex. GP:s hemsida, och på frågan om han brukar läsa
tidningen på morgonen svarar han: ”Haha, nä! Det blir aldrig av. Jag
gjorde det förut, bara för att få bra betyg i SO då, men… det gick inte så
bra. För nutidsfrågor eller vad det nu hette”. Förvisso läser Patrik (-)
tidningen ibland när han kommer till YG, men även han uttrycker en
tydlig dragning bort från konsumtionen av nyheter; han tycks helt enkelt
ha svårt att se meningen eller nyttan med att hålla sig ajour med vad som
händer i omvärlden – det löser ju ändå inga problem:
Patrik: Jag vet inte, jag tycker inte att det är så intressant… att se vad som
händer i världen. Jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Det är inget jag
kan göra åt det, så varför ska jag liksom läsa om det och bli deprimerad?
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Martin: Mm. Är det så, att man känner liksom att…?
Patrik: Nä, det är inte roligt att läsa liksom, om att hundra barn har blivit
sprängda någonstans i världen, liksom, det är…
Martin: Nä. Men är det inte viktigt att liksom, känna till det då eller?
Patrik: Jo, det är klart att det är det [tystnad] Hehe, jag vet inte vad jag ska
säga, jag gillar bara inte att läsa nyheter.

Daniels och Patriks minimala nyhetskonsumtion och avsmak inför praktiken ifråga, delas emellertid inte genomgående av de kulturellt kapitalsvaga. Även John (-) känner förvisso antipati mot den allmänna nyhetsförmedlingen (”dom skriver bara såhär onödig skit ändå”, ”det står aldrig något kul i tidningarna längre”), varför han inte heller – lika lite som
Björn (-), Kim (-) och Emil (-), som uppger att de besöker Aftonbladet
eller Expressen ”någon gång ibland”, kanske ”någon gång i veckan sådär” – utgör någon vidare flitig nyhetskonsument. Å andra sidan finns
det också kulturellt kapitalsvaga pojkar som värdesätter möjligheterna
att med hjälp av internet hålla sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden och vars nyhetskonsumtion överlag ter sig mer omfattande.
Detta gäller inte minst Jens (-), som också har ett stort intresse för politik och samhällsfrågor; han berättar att han dagligen besöker flera
svenska dagstidningar, däribland Aftonbladet flera gånger om dagen.
Mycket tyder emellertid på att en del av dessa pojkar tenderar att
närma sig praktiken ifråga på ett sådant sätt att dess potentiella symboliska vinster på och bortom utbildningens fält riskerar att begränsas eller
rentav omintetgöras – på samma sätt som deras bruk av internet som
informationsresurs, följaktligen, vars vardagspraktiska orientering
och/eller inriktning mot folkliga och icke erkända intressen har alla förutsättningar att nedvärderas som simpelt och bagatellartat. Inte sällan
talar de nämligen om nyhetskonsumtionen som vore den en ren förströelse snarare än en medborgerlig praktik orienterad mot vår gemensamma omvärld och upphöjda demokratiska värden. Simon (-), till exempel – som menar att ”det är klart” att det är viktigt att hålla sig uppdaterad, men uppenbarligen inte har funderat särskilt mycket kring varför (”det är bara roligt” och igen ”alltså det är klart att man vill veta vad
som händer utanför Sverige, eller utanför där du bor”) – säger följande
om hur han tiden innan intervjun noga hade följt nyhetsrapporteringen
om helikopterrånet mot en värdedepå i Västberga utanför Stockholm:
”Så jävla coolt! Helt otroligt […] Det är ju ingenting som händer precis
varje dag […] Känns liksom som att det var taget ur ett spel eller någonting, eftersom allting gick så himla perfekt egentligen, och polisen bara
stod och kollade på”. John (-), i sin tur, har som sagt inte mycket till
övers för nyhetsrapporteringen i allmänhet, men menar att ”GP är kul
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att gå in på ibland. Dom har ju såna här… ja, typ att ’Världens största
gris hittad’. Det är jävligt kul att läsa”. Fredrik (-) berättar om sina nyhetsvanor:
Fredrik: Ja, jag brukar gå in på telefonen då… och läsa, om det händer något speciellt. Jag har ju följt det där Fukushima… kärnkraftverket där.
Jag tycker sånt där är lite häftigt. Coola grejer… som man inte riktigt
förstår sig på […] Och […] det är ju den där… jordskredet eller det,
som satte igång det. Det är ju lite intressant, tycker jag.
Martin: Mm. Men annars, nyheter så… följer du med i samhällsdebatten
och politiken och så?
Fredrik: Nä, det är ju… nä, jag är inte så… insatt, jag… Det enda jag läser
om, det är… Aftonbladet och… scrollar igenom om det är något… något coolt som har hänt. Och sen så läser jag, här i skolan då, om Lillered, om det har hänt något… något roligt. Sen läser man väl serierna på
baksidan […] Det är dom som gäller […] Sen är det inte så mycket mer.

Bland de kulturellt kapitalsvaga som inte uttrycker ointresse och avsmak
för nyheter finns det alltså en tendens att tala om sin nyhetskonsumtion
i underhållnings- och sensationstermer på ett sätt som inte riktigt står att
finna i de båda andra klasserna, varvid de kan sägas utöva en mediepraktik som i grund och botten betraktas som legitim på ett sätt som riskerar
att uppfattas som illegitimt – som infantilt, smaklöst eller ociviliserat.
Att dessa pojkar tycks närma sig praktiken ifråga inte som medborgare
utan som nöjes- och upplevelsekonsumenter, samtidigt som flera av
dem, inte minst de från Lillered, tycks vara lokalt orienterade snarare än
globalt utåtblickande i sin nyhetskonsumtion, innebär sammantaget att
den kosmopolitiska hållning som denna konsumtion tycktes kunna
fostra hos en del av de kulturellt kapitalstarka, knappast har särskilt goda
förutsättningar att växa fram bland de kulturellt kapitalsvaga.
Allt sammantaget vittnar de sätt på vilka de kulturellt kapitalsvaga
orienterar sig och navigerar i relation till legitima digitala praktiker kopplade till internet som informations- och nyhetsresurs, om en obenägenhet att investera sin fria tid och energi i utvinningen av kulturellt kapital,
exempelvis ur det digitala mediebruket, för att på så vis förbättra utsikterna till symboliska vinster på utbildningens fält i form av betyg, examina och titlar. Det är som om deras klasshabitus säger dem att det inte
är mödan värt att lägga ner all den tid och energi som skulle krävas av
dem för att överbrygga klyftan mellan det kulturella kapital de besitter
och det som behövs; som om de instinktivt vet att utsikterna att lyckas
med ett sådant projekt är alltför små för att ens ge sig in i spelet. Således
kommer de att se fritiden som sin tid – inte skolans. De gör vad de vill
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med den och tänker inte ägna den åt saker de inte vill för att bli erkända
av en ordning som de själva vare sig känner sig hemma i eller erkänner.

DIGITALA SPELPRAKTIKER

Det är även mot denna bakgrund som de kulturellt kapitalstarkas påfallande dragning mot dator- och tevespel bör förstås. Som vi såg i kapitel
7 uppfattar de spelande som en kulturellt nedvärderad praktik i skolan
och samhället, men ändå är det en praktik som flera av dem omfamnar
och inte sällan tycks utöva på exakt det illegitima sätt från vilket inte
minst de kulturellt kapitalstarka var måna att distansera sig – dvs. mycket, engagerat och lika gärna enskilt som kollektivt. De digitala medierna i
allmänhet och spelandet i synnerhet framstår i flera utsagor som ett
centralt verktyg varmed de kulturellt kapitalsvaga upprättar och upprätthåller gränsen mellan fri tid och skoltid och på så vis fritiden som en
frizon i vilken de kan undkomma det symboliska våld som ligger inbäddat i skolans ordning. Läxor och prov är närapå helt frånvarande dessa
pojkars utsagor om fritiden; spelandet, däremot, högst framträdande:
Martin: Hur mycket brukar ni spela då? Ungefär? I veckan? Spelar ni varje
dag eller?
Kim: Ja, det blir det […] när man väl sitter vid datorn. Det kan bli från man
kommer hem till man går och lägger sig.
Frank: Tiden springer bara iväg.
Kim: Ja.
[…]
Martin: Men är det så varje dag eller?
Frank: Inte varje dag.
Kim: Nä, inte riktigt. Man gör väl lite annat. Man kollar väl lite på teve och
sånt där med.

Att så fort man kommer hem från skolan ge sig in i spelens värld, till
synes utan tanke på eventuella läxor eller vad som står på schemat nästa
dag, kan måhända ses som en form av eskapism, men det utgör också en
manifestation av kontroll över sin tid och kropp i förhållande till den
påtvingade skolkultur i vilken man inte känner sig hemma och önskar
undslippa så snart som möjligt.
Materialet rymmer även flera exempel på hur de kulturellt kapitalsvaga använder onlinespel och andra inslag av den illegitima digitala kulturen, för att i skolan, till och med under själva lektionerna, skapa luckor
av fri tid i skoltiden, inslag av frihet i tvånget.
Martin: Men vad är ett bra sätt att använda nätet på då, liksom? Om det är
dåligt att ladda ner och typ spela och så?
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John: Det används väl till fakta och sånt […] Man kan koppla upp sig och
man kan ta reda på vad som helst, typ. Det finns inget som inte är med
på nätet.
Martin: Men använder du det så på något sätt, liksom, på…? Här i skolan
använder ni väl det lite…
John: Nä, här spelar jag bara poker typ.
Martin: Men är det även på lektionerna som ni sitter och gör grejer som ni
inte ska, liksom?
Fredrik: Ja, läraren kan ju stå där framme och… undervisa, så sitter man
och spelar CS mot varandra. Det är inte ovanligt.
Martin: Har dom kommit på er någon gång då?
Fredrik: Ja, ja! Men då bara stänger man ner och sen så öppnar man det sen
igen och så. Det är ju… kanske lite respektlöst, men… det är ju… han
går ju igenom samma sak flera gånger, så… ja, så då känner man att man
kan göra något annat istället.
Emil: Det blir väl så, mycket med, att man blir okoncentrerad. Då sätter
man på… vad heter det? Man är ofta så på internet och söker information och så. Då blir det lätt att man klickar upp en annan flik och går in
på Jesper [spelsajt, egen anm.] och spelar lite emellanåt…
Björn och Kim: Hehe…
Martin: Ja, just det, Jesper… det är såna här småspel, liksom, va? Flashspel
eller vad det heter…
Björn och Emil: Ja.
Martin: Blir ni påkomna någon gång då?
Björn & Emil: Ja, hehe…
Martin: Vad säger lärarna då?
Kim: Äh! Nä, att vi ska stänga av och… Så tar man ju ner det bara lite fort,
och sen när dom har gått så tar man upp det igen…
Alla: [skrattar]

För de kulturellt kapitalsvaga pojkar vars fritid inte kretsar kring vare sig
digitala medier eller skolarbete i någon större utsträckning, kan det skolbaserade bruket av internet i stort utgöra ett sätt att utöka fritiden
hemma – ett sätt att utvinna fritid ur skoltiden, som man sedan kan ägna
åt andra saker än internet efter skolan. Fredrik (-) spelar både fotboll
och handboll på fritiden, samt engagerar sig som ungdomslagstränare
och domare i handboll:
Martin: Just det. Och teve var det inte så mycket… Och du använde inte internet så mycket på fritiden, utanför skolan, egentligen, över huvud taget
eller…?
Fredrik: Nä. Nä, man mättar väl internetbehovet i skolan istället för hemma,
tycker jag.
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Martin: Ja, hehe, på lektionerna?
Fredrik: Ja, hehe, det är så… Så tjänar vi igen den tiden, hehe… så kan man
göra annat. Men det finns ju dom som spelar dator hela tiden här… i
skolan så. Men dom använder väl internet mer än vad jag gör så…

I den mån de spelintresserade pojkarna bland de kulturellt kapitalsvaga
ägnar sig åt onlinespel rymmer förstås deras spelpraktiker samma möjligheter som för de uppåtsträvande att utvinna kapital ur dessa – de menar att spelen har bidragit till deras engelskkunskaper och berättar om
sociala kontakter de har gjort, även internationella. Med undantag möjligtvis för Daniel (-), vars osäkra karriärdrömmar om att kunna försörja
sig på sitt spelande antyder ett intresse av erkännande på det framväxande ”datorspelandet fält”, tycks emellertid detta vara sekundärt. Mer än
något annat handlar spelandet om att ”ha kul”, och framför allt om att
”ha kul” i motsats till den tråkiga skolan – om att genom att ”ha kul”
utmana det symboliska våldet. 519 Inte sällan är detta ett kollektivt snarare
än individuellt projekt, vilket framgår av följande utdrag från gruppintervjun med IP-eleverna (-) på LG:
Martin: Men hur brukar man använda dom [medierna] här då, liksom? I
plugget?
Björn: Nä, det är väl knappt… inte så mycket till plugget så, det är väl när
man har lektionstid då… som vi använder då… typ, ja, gör… till skrivuppgifter och sånt där. Men på rasterna brukar vi spela med varandra
då. Typ, ja… COD [Call of Duty, egen anm.] […] Sen brukar vi… som
umgås då, och köra mot varann… eller så… vara på lag mot varandra
och så med då. Det brukar vi göra på… lite så, på rasterna…
Martin: Ja? Är det…? Brukar alla vara med då eller? Eller hur…?
Björn: Jaa [tveksamt]…
Kim: Ja, alla i vår klass är det…
Emil: Som El med brukar vara ganska många som kopplar upp sig och
hänger med också… [ohörbart]…
Martin: Då sitter ni ute i korridorerna här, liksom, alla kopplar upp sig
och… så kör man lite Call of Duty…
Emil, Frank och Björn: Ja…
Martin: … och så sitter El-killarna lite längre ner och…
Björn: Ja […] Det brukar bli rätt så bra liv ibland.

Att de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas spelintresse tenderar att forma
mycket av internetbruket i övrigt, däribland deras digitala informationspraktiker, har redan tangerats och kommer att illustreras vidare i nästföljande kapitel. Det i vissa fall intensiva intresset för spel kommer även till
uttryck i hur de värderar det i relation till andra slags digitala praktiker.
Daniel (-) – som för övrigt även tycker att Facebook är ”meningslöst”,
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hellre håller kontakten med sina vänner via telefon (”det gamla hederliga”), och har slutat med MSN Messenger sedan programmet störde
hans spelande – ger här uttryck för sin syn på bloggar:
Martin: Och bloggar och sånt där då? Brukar du…?
Daniel: Nä, inte så mycket sånt. Det är väl mest spel som jag ägnar tiden åt,
inte slösa bort en massa tid, två timmar, på en hemsida… som många
andra gör då, men… det är väl för att dom gillar det, eller vad det är.
Martin: Ja… men du förstår inte riktigt meningen i det liksom?
Daniel: Nä, det är väl som en vanlig hemsida, som MSN, fast… med bilder.

Det ska dock understrykas att det inte är alla kulturellt kapitalsvaga pojkar som ger uttryck för något vidare spelintresse. En del av dem tycks
faktiskt inte särskilt intresserade av digitala medier över huvud taget. Det
digitala mediebruket är åtminstone underordnat andra typer av fritidsaktiviteter som de hellre ägnar sig åt, tycker är roligare och värderar högre
(jakt, fiske, skytte, folkrace, billjud, meka, festa, handboll, fotboll, domar- och tränaruppdrag osv.). För dessa pojkar är de digitala medierna i
allmänhet och datorspelandet i synnerhet mest ett tidsfördriv och inget
man investerar i vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt:
John: Jag tänker ju inte lägga pengar på ett internetspel, och köpa typ kläder
till gubben och sånt. Det tänker jag inte göra [skrattar]…
[…]
Martin: Vad lägger du dina pengar på istället då? Istället för att köpa grejer
till datorspel?
John: Jag lägger väl det mesta på min tjej, antar jag. Och… ja, på cigaretter
en del också. Det är inte så mycket, jag röker inte så mycket… vissa dagar mer, vissa dagar inte. Och… sen när man ska festa lägger jag alla
pengarna på öl och sprit och så […] Mat händer väl också.
Martin: Du lägger hellre pengarna på det än på…
John: Mm [tystnad] Jag har hellre jättekul för en helg än att köpa ett spel
som jag tröttnar på efter ett tag, och som jag dessutom har slösat femhundra spänn på. Man vet aldrig när man tröttnar på det.

KONKLUSION

De olika klasserna orienterar sig och navigerar på olika sätt i relation till
den symboliska ordningen av digitala gods och praktiker. Eftersom
denna symboliska ordning i hög grad är ett resultat av skolans symboliska makt att upprätta och upprätthålla densamma, tenderar de kulturellt kapitalstarka, vars klasshabitus ger dem en närhet till skolkulturen,
att, till synes utan vidare ansträngningar, attraheras av element av den
legitima digitala kulturen och närma sig dessa på ett sätt som har alla
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förutsättningar att uppfattas som legitimt. Samtidigt tenderar de att distansera sig från element av den illegitima digitala kulturen och i den
mån de interagerar med dem göra detta på ett sätt som inte står i konflikt med den symboliska ordningen. Sammantaget innebär detta att de
tenderar att investera tid och energi i de digitala medierna på ett sådant
sätt att det har alla förutsättningar att ge avkastning i form av kapital på
utbildningens fält och därmed i förlängningen även tillträde till de fält
och positioner på vilka de aspirerar.
De uppåtsträvande, däremot, tenderar att, som ett resultat av deras
relativa brist på kulturellt kapital hemifrån och deras i grunden kulturellt
dissonanta relation till utbildningens fält, genom smaken dras till den
illegitima digitala kulturen i form av dator- och tevespel och på samma
gång känna ett visst motstånd inför element av den legitima digitala kulturen. Denna smakmässiga orientering, kombinerad med deras strävan
uppåt i det sociala rummet, gör att de tenderar att dra en skarp linje mellan nytta och nöje i relation till digitala medier – den digitala nyttan är
någonting som ”måste” prioriteras och klaras av innan man kan ”hänge
sig” åt det digitala nöjet. Således tenderar de att ge uttryck för en instrumentell hållning i relation till den legitima digitala kulturen och ett
slags ethos av skötsamhet och plikttrogenhet.
De kulturellt kapitalsvaga tenderar att närma sig element av den legitima digitala kulturen på ett sätt som riskerar att betraktas som illegitimt
och deklasseras som simpelt, futilt eller infantilt. Deras preferens för
praktisk framför teoretisk kunskap, och mer allmänna orientering bort
från den rådande skolkulturen, innebär t.ex. att de identifierar nyttan
med internet som informationsresurs inte i första hand i skolarbetet, och
än mindre som ett led i något slags allmänt lärande, utan i dess kapacitet
att bistå dem i lösningen av praktiska problem i vardagen eller kopplade
till deras vanligtvis folkliga och/eller nedvärderade fritidsintressen. Deras i grunden konfliktfyllda relation till utbildningens fält, tillsammans
med det faktum att de har kommit att ställa sig utanför spelet om tillträde till de mer prestigefyllda yrkesfält och positioner i vilket pojkarna i
de båda andra klasserna är indragna, gör dem benägna att använda såväl
fritiden överlag som de digitala medierna i konflikt med den av skolan
instiftade symboliska ordningen, dvs. som ett led i ett slags passivt motstånd mot skolans symboliska våld. Fritiden är deras tid, inte skolans,
vilket de bland annat manifesterar genom sitt till synes omfattande bruk
av dator- och tevespel – inte bara i hemmet, utan de använder även spelandet för att skapa fickor av upplevd frihet och kontroll i skolvardagen.
Klassen rymmer samtidigt en del pojkar som visar ett tämligen begränsat
intresse för de digitala medier i alla upptänkliga avseenden, och därför
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befinner sig fjärran från populära beskrivningar av den digitala generationen.

.
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KLASSHABITUS OCH PUBLIKT
DELTAGANDE PÅ NÄTET
Klasskillnaderna som hittills blottlagts har gällt pojkarnas relation till
digitala praktiker som är förhållandevis tydligt avgränsade, trots att de på
internet i allt större utsträckning smälter samman: informationssökning,
nyhetskonsumtion och dator- och tevespelande. Dessa praktiker utövades även före spridningen av internet och kan därför ses som i grund
och botten oberoende av dess existens. Men internet förändrar också
förutsättningarna och de potentiella formerna för mänsklig handling.
Detta kapitel fokuserar på en särskild aspekt av detta, nämligen hur
agenter och grupper vars tillträde till de traditionella massmedierna tenderar att vara kraftigt begränsat – så kallat ”vanliga” människor (eller
”vem som helst”) – i och med framväxten av internet har fått utökade
möjligheter att offentliggöra sina åsikter och skapelser på en skala som
tidigare var omöjlig. 520 Sådana praktiker låter sig inte avgränsas till någon
eller några särskilda regioner av webben. Snarare kan de realiseras, eller
förbli orealiserade, i en rad olika sammanhang och på en rad olika sätt.
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I kapitel 7 kunde vi se hur pojkarna tenderade att föreställa sig som
en högre värderad praktik att producera och publicera eget digitalt
material än att konsumera nätinnehåll som någon annan ligger bakom.
Att offentliggöra sina åsikter och skapelser på nätet kan således konceptualiseras i termer av digitala praktiker som förmår generera symboliskt
kapital. Dock såg vi även att inte alla former av deltagande online värderas på samma sätt. För att deltagandet ska kunna rendera i generellt
gångbart symboliskt kapital krävs för det första att det utövas på ett sätt
som uppfattas som professionellt och taktfullt snarare än amatörmässigt
och vulgärt. För det andra tycks det för pojkarna också vara en fråga om
var på nätet som deltagandet äger rum. De uppfattar kontexterna för
deltagande online som hierarkiskt organiserade på grundval dels av vilken typ av frågor som står i centrum, dels av deras grad av exklusivitet.
Att göra sin röst hörd i frågor om politik och offentliga angelägenheter,
till exempel, kräver enligt pojkarna vissa meriter, varför de också uppfattar praktiken ifråga som högre värderad i samhället än att offentliggöra
sig själv eller säga sin mening i frågor kopplade till personliga intressen.
Enligt samma logik identifierar de som mer värdefullt att ta plats i de
etablerade medierna än i sammanhang till vilka ”vem som helst” har
tillträde och kan göra sin röst hörd.
Detta implicerar att det tycks krävas ett visst mått av symboliskt kapital för att kunna ta plats online på ett sätt som också förmår generera
symboliskt kapital: det gäller att besitta och behärska den kunskap, förmåga och smak som är den erkända och apprecierade – på det specifika
fält där man deltar, förstås, men ännu hellre i det sociala rummet överlag. Det kulturella kapitalet tycks alltså vara centralt i sammanhanget.
Eftersom denna kapitalform är ojämnt fördelad mellan olika klasser och
klassfraktioner har olika former av deltagande online alla förutsättningar
att fungera som tecken på klass. Så har vi även sett att en del av pojkarna förknippar med bestämda klassfraktioner inte bara att yttra sig i politiska frågor på nätet utan faktiskt även att producera och publicera eget
digitalt material i största allmänhet. Att offentliggöra sina åsikter eller att
på andra sätt ta plats på nätet upplevs med andra ord inte av de unga
männen som klassneutrala praktiker: de fordrar vissa kunskaper, kompetenser och förhållningssätt för att kunna utövas på ”rätt” sätt i ”rätt”
sammanhang, och dessa tillgångar tenderar alltså att uppfattas som reserverade för de ”bildade” snarare än de ”obildade”.
Mot bakgrund av dessa föreställningar avhandlar detta kapitel hur
pojkarna själva förhåller sig till dessa praktiker och säger sig utöva dem.
Föregående kapitel har visat hur klass, genom habitus, tenderar att
forma de sätt på vilka pojkarna orienterar sig i relation till den legitima
och illegitima digitala kulturen, vilket i sin tur ger upphov till klassty-

334

Klasshabitus och publikt deltagande

piska förhållningssätt och bruksmönster. Känslan av vilka digitala gods
och praktiker som är för sådana som en själv och vilka som inte är det,
med andra ord, tycks variera i linje med pojkarnas skilda positioner och
aspirationer i det sociala rummet och göra dem mer eller mindre benägna att uppskatta och ägna sig åt dem. Frågan är om denna tendens
går att urskilja också i relation till den digitala praktik som här står i centrum. Kan det vara så att det potentiella värdet av det publika deltagandet
på nätet realiseras i olika omfattning och på olika sätt – inte till följd av
skillnader i vare sig formella rättigheter att yttra sig offentligt eller tillgång till teknisk utrustning och färdighet, utan snarare som ett resultat
av pojkarnas skilda klasshabitus och den därigenom ojämlikt fördelade
känslan av att vara berättigad att tala och ta plats offentligt? 521 Det är inte
bara en fråga om att kunna göra sin röst hörd utan även om att kunna
”höra sin röst gjord”, dvs. om att kunna föreställa sig själv som en sådan
person som tar till orda och framför sina åsikter i publika sammanhang.
Mer specifikt ska i det följande undersökas i vad mån pojkarna gör
bruk av internet för att ta plats och göra sin röst hörd offentligt, i vilka
frågor och sammanhang de yttrar sig och hur, hur de förhåller sig till sitt
deltagande och icke-deltagande, samt huruvida det finns några skillnader
härvidlag som kan förstås mot bakgrund av pojkarnas sociala positioner,
dispositioner och aspirationer i det sociala rummet. För att understryka
vikten av att skilja mellan deltagande i olika typer av frågor skiljer jag i
framställningen mellan pojkarnas deltagande i frågor om politik och offentliga angelägenheter och deras deltagande i frågor relaterade till vad som
snarast utgör personliga preferenser och intressen.

ATT DELTA SOM MEDBORGARE

Den teknikromantiska retoriken om internet har inte sällan kretsat kring
möjligheterna som det erbjuder grupper med begränsat tillträde till de
traditionella mediernas rum att delta offentligt och göra sin röst hörd
bortom privatsfären och den lokala kontext i vilken man befinner sig. I
denna retorik har det inte heller varit ovanligt att dessa möjligheter har
kommit att likställas med möjligheter till politiskt inflytande. Förhoppningar har således knutits till spridningen av internet som startskottet på
en vitalisering av demokratin. 522 Retoriken ifråga vilar på en uppsättning
tvivelaktiga antaganden. För det första tenderar den att bortse från skillnaden mellan det potentiella och det reella. De ökade tekniska möjligheterna till deltagande innebär inte per automatik att de faktiskt tillvaratas,
och än mindre att de tillvaratas på ett sätt som motsvarar en mer jämlik
fördelning av möjligheterna till politiskt inflytande. 523 För det andra tenderar retoriken att sammanblanda deltagande med inflytande och med-
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bestämmande. Mycket av det deltagande som äger rum på nätet kretsar
kring frågor som knappast ger möjlighet till politiskt inflytande, och
även om deltagandet ifråga orienterar mot politik och offentliga angelägenheter finns inga garantier för att det i praktiken spelar någon roll för
den politiska processen. 524 Sålunda finns det goda skäl att förhålla sig
skeptisk till idéerna om internet som en demokratiserande kraft.
Inte ens med en definition av politik som sträcker sig bortom dess
officiella former och institutioner är det möjligt att i det empiriska
materialet skönja något större politiskt intresse bland pojkarna. Detta
gäller för samtliga klasser, men ointresset för politik tenderar att ta sig
mer explicita uttryck bland de kulturellt kapitalsvaga och uppåtsträvande
än vad det gör bland de kulturellt kapitalstarka. Om de förra många
gånger uttrycker avsmak för politik och offentliga angelägenheter genom
att tala om det som någonting tråkigt och inte menat för dem, manifesteras det svala politiska intresset bland de senare istället genom frånvaron
av utsagor som indikerar politiskt engagemang i vid mening.
Det framträdande ointresset för politik och offentliga angelägenheter
bland de unga männen kan delvis ha att göra med att de i linje med den
dominerande och synnerligen snäva definitionen reducerar politik till
partipolitik: intresset för svensk partipolitik tycks i det närmaste obefintligt och ingen av pojkarna uppger att de engagerar sig i någon politisk
organisation eller rörelse. Nu kommer kanske inte detta som någon
överraskning mot bakgrund av det faktum att den officiella politiken
tenderar att domineras av frågor och människor vars generationsmässiga
erfarenheter, livsfas och språkbruk många gånger befinner sig fjärran
från unga människors livsvärld. 525 Samtidigt går det också att bland intervjuutsagorna spåra ett mer grundläggande ointresse för politik och
offentliga angelägenheter, vilket svårligen låter sig begripliggöras med
hänvisning till avståndet mellan den formella politiken och ungdomarnas vardagsliv. När Gustav (↑) säger att han ”skiter rätt mycket i vad
som händer i samhället egentligen” och tillägger att hans intresse ligger
”mer inom datavärlden”, tyder det snarare på att det politiska ointresset
bottnar i en långtgående individualistisk orientering – ett slags bristande
känsla för det gemensamma, om man så vill – som i allt högre grad tycks
genomsyra också samhällen som det svenska, som historiskt sett har
kännetecknats av en mer kollektivistisk politisk kultur. 526
Det finns emellertid undantag från detta mönster. Samtliga klasser
rymmer pojkar som mer eller mindre explicit och med varierande emfas
uttrycker ett intresse för politik i vid bemärkelse. Bland de kulturellt kapitalstarka märks Nils (+), som har ett ”stort intresse” för ”politik, etik
och moral, och humanism”, och som inom ramen för intervjun gjorde
en lång utläggning om varför så kallade ”regnbågsdagis” är fel. Bland de
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uppåtsträvande återfinner vi Eddie (↑), vars politiska intresse framför allt
kommer till uttryck som en vilja att ”försöka få världen till en bättre
plats och sånt” – en vilja som av intervjun att döma är tydligt kopplad
dels till hans rötter i en krigshärjad del av världen, dels till hans uppväxt i
en göteborgsförort präglad av fattigdom, kriminalitet och periodvis även
sociala oroligheter. Och Jens (-), slutligen, visade vid upprepade tillfällen
under intervjun upp både intresse för och förtrogenhet med diverse politiska åskådningar och ståndpunkter. Intresset för politik kan således
manifestera sig på delvis olika sätt hos pojkarna, men inte i något fall
sammanfaller detta intresse med en smak för den institutionaliserade
partipolitiken.
I så måtto att alla tre klasser inrymmer såväl politiskt intresserade
som politiskt ointresserade pojkar, finns det knappast fog för att här tala
om vare sig politiskt intresse eller ointresse som tecken på klass i sig. 527
Fokus för denna studie är dock inte betydelsen av klass för unga mäns
politiska engagemang, utan för deras vardagliga föreställningar, förhållningssätt och praktiker i relation till digitala medier. Vad som i ljuset av
detta är relevant att studera närmare är snarare om, och på vilket sätt,
pojkarnas skilda klasshabitus bidrar till att forma deras förhållningssätt
till och benägenhet att använda nätet för att yttra sig offentligt i frågor
och sammanhang som rör politik och offentliga angelägenheter.

DELTAGANDETS OSYNLIGA HINDER: BETYDELSEN AV
KLASS

Mot bakgrund av att intresset för politik tycks begränsat bland de unga
männen kommer det knappast som en överraskning att deras politiskt
orienterade deltagande på nätet utgör en i sammanhanget förhållandevis
perifer digital praktik. Relationen mellan politiskt intresse och politiska
yttringar är emellertid inte alldeles självklar. Den politiskt intresserade
yttrar sig inte nödvändigtvis, lika lite som den politiskt ointresserade
med nödvändighet är tyst. Det är just i det spelrum som finns inbyggt i
detta förhållande som spåren av klasshabitus verkningar gör sig gällande
i intervjumaterialet.
Här finns nu anledning att påminna dels om att de unga männen
identifierar såväl det medborgerliga bruket av internet som produktionen och distributionen av eget digitalt material som högt värderade praktiker i samhället, dels om att de föreställer sig att utövandet av dem –
inte minst tillsammans – kräver vissa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som inte ”vem som helst” besitter. Åtminstone i ett par fall
associeras snarare praktikerna med klassfraktioner som kan betecknas
som kulturellt kapitalstarka. Politiskt deltagande på nätet uppfattas kort
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sagt som en exklusiv praktik. Inte heller i den digitala tidsåldern, således,
står i praktiken ”politikens fält” öppet för alla och envar att beträda, och
givet pojkarnas skilda tillgång det kulturella kapital som de identifierar
som en förutsättning för att med framgång ”spela det politiska spelet”,
torde de också vara olika hågade att själva göra det.
Materialet rymmer också flera exempel på hur de kulturellt kapitalsvaga och uppåtsträvande, politiskt intresserade eller inte, bär på en
känsla av att politiskt deltagande online inte är någonting för dem.
Denna känsla, som inte låter sig urskiljas i de kulturellt kapitalstarka pojkarnas utsagor, manifesterar sig åtminstone på två sätt. För det första
kommer den till uttryck som avsmak inför praktiken ifråga. Som vi har
sett markerar Simon (-) inte bara avstånd till det nätbaserade politiska
deltagandet som sådant (”sidor där man ska berätta sin åsikt eller vad
man tycker om politiker och sånt shit”) utan också till den typ av människor han tänker sig ägnar sig åt detta (”dom fina personerna”):
Martin: Tycker du att det känns som att vissa sätt att använda nätet på är
högre värderade, anses finare eller har högre status i samhället sådär rent
generellt?
Simon: Ja, det tror jag […] Jag tror att […] det är nog inte så många ungdomar ändå som använder sig kanske utav… nyhetssidor varje dag, eller
sidor […] där man ska berätta sin åsikt eller vad man tycker om politiker
och sånt shit, eller val och sånt där. Jag tror inte att det är så många som
använder sig utav såna sidor. Jag tror att det bara är dom… fina personerna [sarkastiskt] som använder sig utav detta… Faktiskt, jag tror att
det är så.
Martin: Och det anses liksom finare på något sätt, att använda nätet på det
sättet då?
Simon: Ja, det tror jag.
Martin: Men alltså, använder du internet på det här sättet? Alltså, så att du
diskuterar politik eller…?
Simon: Nä, det gör jag väl kanske inte. Jag diskuterar spel i så fall.

På samma sätt gör vare sig Tobias (↑), Lars (↑), Rickard (↑) eller Conny
(↑) bruk av internet för att diskutera politik och samhällsfrågor. Det är
”ointressant” och ”så tråkigt”, menar Tobias, medan Lars säger att det
aldrig har varit något som intresserat honom. Conny uttrycker det som
att ”det är inget för mig precis”, varigenom han samtidigt implicerar att
den digitala praktiken ifråga då måste vara för någon annan – dvs. för
dem med tillgång till de resurser som krävs för ett vinstgivande utövande av densamma och som han själv lider brist på genom sin uppväxt
i en kulturellt kapitalsvag familj. 528
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Detta leder oss in på det andra sätt på vilket den för de kulturellt kapitalsvaga klasserna kännetecknande känslan av att politiskt deltagande på
nätet inte är någonting för dem kommer till uttryck, nämligen som en
upplevelse av att inte vara berättigad att yttra sig offentligt i frågor om politik
eftersom de rätta kvalifikationerna saknas för detta. Möjligen kan den
just exemplifierade avsmaken för praktiken ifråga förstås som en reaktion på denna klasstypiska erfarenhet; långtifrån alla värdesätter ju det
som är exklusivt, värdefullt och som de själva saknar, vare sig det handlar om pengar, konst eller särskilda kunskaper och färdigheter. Bourdieu
talar om hur de dominerade klasserna tenderar att utveckla en smak för
det nödvändiga snarare än för de gods och praktiker som befinner sig
utom räckhåll. Det finns emellertid pojkar bland de kulturellt kapitalsvaga och uppåtsträvande, som till skillnad från t.ex. Simon (-), Tobias
(↑) och Lars (↑) är mer eller mindre intresserade av politik, och som
dessutom tycks erkänna värdet av politiskt deltagande på nätet, men
som likafullt tenderar att idka självcensur genom att avstå från härtill
kopplade digitala praktiker, till synes på grund av socialt nedärvda känslor av att inte vara kvalificerad nog att utöva dem.
Andreas (↑) har förvisso inte något särdeles stort intresse för politik,
men icke desto mindre tjänar nedanstående utdrag till att illustrera hur
klasshabitus kan operera på sätt som hindrar pojkar ur de kulturellt kapitalsvaga klasserna från att tillvarata de möjligheter som internet erbjuder
att göra sin röst hörd i politiska frågor:
Martin: Men du pratade om tidigare också… skoluppgifter och så, så hände
det att ni gick in på olika… ja, politiska partier eller […] forum, för att
se hur folk argumenterar och så…
Andreas: Ja, precis.
Martin: Är det någonting som du är inne på, på fritiden också…?
Andreas: Ja, ibland är det ju kul att se så, vad folk säger. Det är klart.
Martin: Ja? Vad är det sajter du brukar vara inne på då?
Andreas: Åh, det är mest att jag googlar det, så blir det såhär lite random forum så.
Martin: Ja […] Det är inget sånt politiskt eller samhällsforum, där man diskuterar politik och samhällsfrågor, som du besöker på regelbunden basis, eller?
Andreas: Nä, nä, utan det blir någon gång ibland när jag känner för det så.
[…]
Martin: Och du brukar inte vara med och debattera heller, eller?
Andreas: Nä. Jag känner att det finns folk som har större kunskap om det,
som får prata om det istället liksom.
Martin: Men […] det är ju… jag menar, alla har väl samma rätt att…?
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Andreas: Ja. Jag menar, ja… visst, jag visar ju min åsikt så, men sen kanske
jag har, alltså, fel i min fakta, så att säga […] Jag menar, i såna, såhär seriösa diskussioner ska man ju liksom kunna det, känner jag.

Genom sin utbildning (SP), framför allt, men ibland också på fritiden,
kommer Andreas (↑) i kontakt med debattforum på nätet där politik
och samhällsfrågor diskuteras, och trots att han finner ett visst nöje i
dessa kontakter (”ibland är det ju kul att se så, vad folk säger”), tar han
själv aldrig plats i diskussionerna eftersom han uppfattar sig sakna de
kunskaper som krävs för detta (”jag känner att det finns folk som har
större kunskap om det, som får prata om det istället liksom” och ”jag
menar, i såna, såhär seriösa diskussioner ska man ju liksom kunna det,
känner jag”). Han låter således implicera att det här med att debattera
politik offentligt också på nätet utgör en viktig sak för viktiga personer –
inte för sådana som han själv: politiska amatörer med otillräckliga faktakunskaper.
Denna känsla av att inte vara berättigad att ta plats i det offentliga
politiska samtalet bottnar sannolikt också i pojkarnas ringa ålder i relation till de som dominerar samtalet ifråga. Det är inte bara en fråga om
klass, således, men att pojkarnas klassbakgrund bidrar till att forma deras
förhållningssätt till att yttra sig offentligt i frågor om politik, framgår om
vi kontrasterar det sätt på vilket Andreas (↑) tycks överlåta alla möjligheter till inflytande på den politiska processen till ”folk som har större
kunskap”, mot den självklarhet med vilken Ian (+), trots att inte heller
han identifierar sig som särskilt politiskt intresserad, verkar uttala sig
politiskt på nätet. På en blogg som han skaffat för att ”träna sig på ett
skriva fritt” (här framträder återigen idén om den produktiva fritiden
som vägledande för de kulturellt kapitalstarka) säger sig Ian varva rena
lustigheter med bl.a. politisk satir: ”Den handlar inte bara om mig och
den är ganska… satirisk, kanske man kan säga. Lite en drift med andra
bloggar och lite en drift med politik och sånt”. Just det faktum att Ian
vågar sig på att öppet driva med det politiska spelet kan tolkas som en
tydlig indikation på att han besitter och behärskar det kulturella kapital
som krävs för att spela detsamma: genom sin habitus, med andra ord,
tycks han känna sig tillräckligt hemma på politikens fält för att kunna
drista sig att göra narr av det – något som förefaller i det närmaste orimligt för Andreas, vars relativa brist på kulturellt kapital, ihop med hans
aspirationer på att avancera i det sociala rummet, snarast tycks leda honom att dels betrakta politik som någonting högeligen viktigt och seriöst, dels att helt och hållet avstå från att yttra sig politiskt i offentliga
sammanhang, vare sig det handlar om nätbaserade diskussionsforum,
bloggar eller någonting annat.
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Nu är det inte bara upplevelsen av att ens egna kunskaper om politik
är otillräckliga som hämmar pojkar ur de kulturellt kapitalsvaga klasserna
från att på nätet göra sin röst hörd i frågor om politik och offentliga
angelägenheter. Till skillnad från såväl Andreas (↑) som Ian (+) beskriver sig Jens (-) som ”väldigt politiskt intresserad”, och därtill gav intervjun med honom vid handen att han är tämligen välinformerad när det
gäller olika politiska idéer. Likafullt utgör bloggande en digital praktik
som han ”dragit sig från”, som han uttrycker det:
Martin: Bloggar och sånt där då? Skriver du blogg själv eller?
Jens: Jag har försökt med det. Det var väl typ tre år sen, men det blev typ
ett blogginlägg liksom, så var den bloggkarriären färdig, hehe… Eh, nä,
jag har svårt… för det… skriva texter alltså. Jag är jävligt bra på att
snacka, om det är ett ämne som intresserar mig, men jag har väldigt
svårt att få ner det i text alltså, för jag har så mycket att säga om vissa
saker. Så då blir det… nä, det blir bara fel. Sen har jag ganska starka
åsikter, så det kan sticka ganska många i ögonen […] Eh, så på något
sätt så har jag väl känt att… va fan ska jag blogga om, om jag inte kan
blogga om vad jag tycker och känner? I så fall får jag väl börja blogga
anonymt, men hur jävla givande är det att blogga anonymt? Det känns
inte så jävla roligt [fnyser] Eh, sen… ja, det är någonting som har dragit
mig från…

Jens (-) ger här två skäl till varför hans ”bloggkarriär” kom att bli kortvarig. Bortsett från att han upplever sina åsikter som avvikande och därför
undviker att ventilera dem offentligt, 529 berättar han även att han är
”jävligt bra på att snacka” men ”har svårt för att skriva texter”. Detta
indikerar att det politiska deltagandet på nätet upplevs som behäftat med
krav och förväntningar inte bara på politisk kännedom (politiskt kapital)
utan även på skriftspråkliga färdigheter (lingvistiskt kapital), vilket i sin
tur, som i det här fallet, tycks kunna hindra också den politiskt intresserade och informerade från att utöva praktiken ifråga, trots att den i både
juridisk och teknisk mening är tillgänglig. 530 Även här har vi alltså att
göra med en form av självexkludering från det offentliga politiska samtalet (självcensur, om man så vill), vars rötter står att finna i den brist på
överensstämmelse som präglar relationen mellan agentens habitus och
politikens fält och som leder denne att bedöma sina egna utsikter att
vinna erkännande och framgång på fältet ifråga som begränsade. I den
mån som förmågan att uttrycka sig skriftligt utgör en förutsättning för
att med framgång kunna göra sin röst hörd på politikens fält, finns det
mycket som talar för att den här typen av självexkludering fungerar utmärkande för de kulturellt kapitalsvaga klasserna, vars begränsade till-
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gång till lingvistiskt kapital tenderar att generera just det slags ansträngda
relation till skriftspråket som Jens artikulerar.
Exemplen ovan tyder på att den offentliga, eller publika, dimensionen av
det politiska deltagandet på nätet är grundläggande för den process genom vilken pojkar ur de kulturellt kapitalsvaga klasserna kommer att
avstå från dylika praktiker, även i fall där ett politiskt intresse kan urskiljas. Denna dimension möjliggör för de unga männen att bli varse vilka
resurser som krävs för att vinna erkännande på det politiska fältet såsom
det manifesterar sig online, men också att mot bakgrund av detta uppskatta utsikterna för ens egen del att lyckas eller misslyckas på detta fält.
Så bedömer Ian (+) att hans tillgång till politiskt och lingvistiskt kapital
gör det möjligt för honom att yttra sig politiskt på nätet på ett sätt som
är socialt gångbart, medan Andreas (↑) och Jens (-), på motsvarande sätt,
istället gör bedömningen att de riskerar att göra sig själva till offentligt
åtlöje ifall de gör detsamma. 531 I privata sammanhang, däremot, kan
man mycket väl tänka sig att de politiskt intresserade representanterna
för de kulturellt kapitalsvaga och de uppåtsträvande är betydligt mer
benägna att tala politik.
Eddie (↑), till exempel, berättar att han emellanåt pratar om politiska
frågor med sina vänner, något som han också föredrar framför ”onödiga
diskussioner” på nätet. Det har förvisso hänt att han kommenterat nyhetsartiklar (när Sverigedemokraterna i en debattartikel beskrev den växande muslimska befolkningen som det största hotet mot Sverige sedan
andra världskriget kunde han inte längre hålla tyst), men i regel tycker
han att det är ”tråkigt” att ”diskutera genom internet” eftersom han
”inte känner personerna”: ”Om jag diskuterar med någon i internet,
kanske han är bara oseriös och… man vet inte om han skojar eller om
han menar allvar”, säger han, men ”om jag diskuterar med dig, så ser jag
på dig om du är allvarlig eller… om du menar det eller bara för att reta
mig”. Här framträder tydligt hur det nätbaserade politiska deltagandet,
åtminstone i den mån som det sker öppet, involverar risken att bli till
offentligt åtlöje (eller ”tappa ansiktet”, enligt Erving Goffman 532), men
även hur denna risk av somliga bedöms som så stor att man i likhet med
t.ex. Eddie (↑), Andreas (↑) och Jens (-) praktiskt taget avstår helt och
hållet från att göra några insatser i det politiska spelet.
Nu är denna publika dimension inte utmärkande för just det politiska
deltagandet på nätet. Snarare skär den igenom det nätbaserade deltagandet överlag, oberoende av vilka frågor som utgör centrum för detsamma. Vad som utmärker bruket av internet för politiska yttranden är
istället dess upplevda exklusivitet och höga symboliska värde: den dominerande uppfattningen bland pojkarna tycks vara att det i högre grad
än andra digitala praktiker förutsätter kunskaper och färdigheter (främst

342

Klasshabitus och publikt deltagande

i form av politiskt och lingvistiskt kapital) som inte ”vem som helst” har
att tillgå. Detta, i sin tur, verkar ge upphov till känslor av otillräcklighet
och obehörighet i förhållande till den aktuella praktiken; känslor som i
princip uteslutande artikuleras av pojkar ur de båda kulturellt kapitalsvaga klasserna. 533
I ljuset av detta är det inte konstigt att den publika dimensionen
tycks upplevas som särskilt akut i relation till att delta just i politiska
sammanhang. Det ”praktiska sinnet” säger pojkarna att det vore att
spela ett högt spel att ge sig in i politiska diskussioner på nätet i brist på
erforderligt kapital, såtillvida att denna rörelse skulle innebära en ständigt överhängande risk att bli identifierad och avslöjad som den inkräktare man också skulle känna sig som på det aktuella fältet. Motsvarande
rörelse in på fält som upplevs som mer allmänt tillgängliga kan inte på
samma sätt rendera i känslan av att inkräkta på någon annans ”egendom” och således är den inte heller behäftad med någon risk att bli avslöjad.
Trots att det i juridisk mening står alla medborgare fritt att använda
internet för att yttra sig i frågor om politik och offentliga angelägenheter, och trots att de tekniska hindren för att göra detta utgör ett alltmer
marginellt problem (åtminstone i den svenska kontexten), uppfattar de
unga männen praktiken ifråga som någonting exklusivt. Följaktligen
tenderar den även att fungera exkluderande, främst i förhållande till de
uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga. Oavsett politiskt intresse
är dessa pojkar, genom sin klasshabitus, disponerade att uppleva ett kulturellt avstånd till det politiskt orienterade bruket av internet. De känner
inte att de förfogar över det kapital som behövs för att vinna erkännande och framgång på politikens fält. Denna erfarenhet kan de i sin tur
svara på antingen genom utpräglad avsmak eller genom självcensur. Utfallet är visserligen detsamma såtillvida att pojkarna i bägge fallen avstår
från att yttra sig, men det senare svaret implicerar samtidigt hur en del
av dem tycks ha kommit att inkorporera och acceptera de spelregler som
råder på detta fält och därmed även synen på sig själva som oberättigade
att göra sin röst hörd i politiska frågor. Det är som om även de själva
betraktar sin politiska röst som mindervärdig eller rentav obetydlig, varvid de underlåter sig att offentliggöra den. Vad vi här har att göra med,
således, tycks vara ett fall av symboliskt våld.
När Emil (-) ger uttryck för känslan av att den egna rösten inte gör
någon skillnad (”vadå, ändå om man säger vad man tycker och tänker så,
så blir det ju liksom ingen förändring”), svarar han måhända för en realistisk bedömning; för ett slags kulturellt genomskådande av utbredda
trosföreställningar om internet som en frigörande, demokratiserande
kraft. 534 Stick i stäv med den dominerande retoriken inser han att de
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utökade möjligheterna att göra sin röst hörd offentligt på intet sätt garanterar vare sig honom eller några andra kapitalsvaga agenter ett ökat
inflytande på den politiska processen. Bourdieu skriver apropå de kapitalsvaga klassernas politiska deltagande:
[…] contrary of the naive belief in formal equality before politics the working-class view is realistic in seeing no choice, for the most deprived, other
than simple abdication, a resigned recognition of status-linked incompetence, or total delegation, an unreserved remission of self, a tacit confidence
which chooses its speech in choosing its spokesmen. 535

Insikten om den egna röstens relativa obetydlighet må vara realistisk,
men i den mån som den leder till självcensur i frågor om politik och
offentliga angelägenheter – något som den inte behöver göra: Ian (+),
till exempel, som ju ägnar sig åt politisk satir på sin blogg, tror förvisso
på att internet ”gör media mer demokratiskt”, men samtidigt inser han
att ”bloggar och Twitter och sånt” kanske i första hand gör att ”folk tror
att dom får komma till tals” (”det kanske blir så många åsikter att ingen
lyssnar på någon”) – bidrar den likafullt till att den demokratiserande
potentialen hos internet förblir oförverkligad. Den självcensur i frågor
om politik som tycks existera främst i de kulturellt kapitalsvaga klasserna
medför ju någonstans att dessa pojkar diskvalificerar sig själva från de
möjligheter till politiskt inflytande som nätet trots allt erbjuder, exempelvis i form av att sätta frågor på den politiska agendan.

EN STRIMMA LJUS

Hittills har analysen visat hur klass, genom habitus, tenderar att forma
de unga männens (förhållandevis marginella) bruk av internet för att
göra sin röst hörd i frågor om politik och offentliga angelägenheter, och
detta på ett sätt som föranleder en tämligen pessimistisk prognos vad
gäller internet som en potentiellt demokratiserande kraft: på ett sätt som
är i det närmaste helt frånvarande bland de kulturellt kapitalstarka, framträder i de kulturellt kapitalsvaga klasserna antingen en tydlig avsmak
inför praktiken ifråga eller en känsla av att vara oförmögna och oberättigade att utöva densamma, vilket i sin tur leder till en form av självcensur
som begränsar deras chanser till politiskt inflytande. Materialet inrymmer dock även ett fåtal utsagor som ger anledning till försiktig optimism.
Tvivelsutan formas bruket av internet av socialt strukturerande krafter såsom klass. Samtidigt kan vi inte negligera hur de digitala mediernas
alltmer genomgripande närvaro i hart när varenda vrå av det sociala livet
faktiskt gör skillnad och förändrar förutsättningarna för detsamma.
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Detta gäller även för människors deltagande i frågor om politik och offentliga angelägenheter. Som framgått ovan fortlever föreställningar om
detta deltagande som tenderar att hindra pojkar ur de kulturellt kapitalsvaga klasserna från att yttra sig politiskt i offentliga sammanhang, men
internet har på sätt och vis också bidragit till att sänka tröskeln till denna
praktik genom att öppna upp nya utrymmen i vilka politiska diskussioner kan uppstå och då involvera flera just eftersom de inte uppfattas som
vigda åt frågor om politik. Ett sådant utrymme är Facebook. Jämfört
med att t.ex. blogga om politik, kommentera politiska bloggar eller delta
i debattforum med en uttalad politisk orientering, tycks steget här vara
kortare för den som knappast skulle definiera sig som vare sig politiskt
intresserad eller informerad att ändå engagera sig i samtal om politik och
offentliga angelägenheter. Om detta vittnar Nikos (-):
Nikos: Ja, det händer ibland [att jag chattar med personer jag aldrig träffat,
förf. anm.]. Det beror ju på. Till exempel på Facebook, där kan man ju
hitta hur många människor som helst. Där […] kollar man ju alltid på
grupper, det finns ju såna olika grupper på Facebook… Går man in i
någon grupp då, så är det någon debatt mellan två personer […] och så
hänger man med in i debatten, snackar lite så… fördelar och nackdelar
med det och det. Och sen så börjar det ju bli… ja, man börjar ju snacka
och så. Man ser att man har […] vad heter det? [tystnad] Alltså, man har
något gemensamt. Sen så börjar man ju bli… internetkompisar, eller vad
man ska säga.
Martin: Mm. Men vad är det för grupper, liksom? Vad är det du brukar debattera eller diskutera och sådär?
Nikos: Det är allt möjligt. Kan vara från film till politik och sport och… det
kan vara allt möjligt […] Just nu så är det ju… politik. Det här med Sverigedemokrater och allt detta och så […] Sen… så just nu är det ju det,
men annars så brukar det vara… filmer, sport… och så typ länder emellan, politiskt, sådär också… Hur det landet är och det andra, och så vad
man har för gemensamt med det och varför och sånt.

Utdraget tyder på att Nikos (-) inte ser Facebook som ett företrädesvis
politiskt forum utan snarare som ett tämligen obestämt socialt utrymme
där människor – ”hur många människor som helst”, som han uttrycker
det (och på så vis antyder dess allmänna snarare än exklusiva karaktär) –
kan mötas och interagera med varandra i största allmänhet. Interaktionen i de grupper som Nikos besöker kan kretsa kring allt från film och
sport till inrikes- och utrikespolitiska frågor, och för hans egen del verkar inriktningen göra detsamma: det primära är den sociala interaktionen
i sig och möjligheterna att genom densamma identifiera gemensamma
preferenser och ”bli internetkompisar”. Det är som om han nästan ”rå-

345

Kapitel 10

kar” diskutera politik emellanåt, blott genom den sociala samexistensen
och interaktionen i de aktuella grupperna. Detta indikerar att de krav
och förväntningar på politisk kännedom och skriftspråkliga färdigheter
som de unga männen annars associerar med det nätbaserade politiska
deltagandet, och som därmed även verkar exkluderande inte minst i relation till pojkar ur de kulturellt kapitalsvaga klasserna, inte gäller i dessa
utrymmen. Vare sig man har en egen blogg eller besöker politiskt orienterade debattforum ”råkar” man inte utan vidare yttra sig i frågor om
politik och offentliga angelägenheter, särskilt inte om man som de kulturellt kapitalsvaga klasserna tenderar att uppleva praktiken i fråga som
kulturellt avlägsen. Om detta vittnar ju både Andreas (↑) och Jens (-). På
Facebook, däremot, förefaller det alltså möjligt också för dessa klasser:
här förvandlas det kulturellt upphöjda politiska deltagandet till något
världsligt, på samma nivå som diskussioner om populärkulturella former
som idrott, film, musik eller dator- och tevespel.
Materialet rymmer ytterligare exempel på hur internet på sätt och vis
kommit att sänka tröskeln för att offentliggöra sina politiska åsikter.
Som jaktintresserad händer det att Björn (-) besöker ett forum knutet till
en jaktrelaterad webbsajt. Även om detta domineras av diskussioner
eller rena informationsutbyten som snarast relaterar till själva jaktpraktiken, framträder då och då åsiktsyttringar och debatter som är omisskännligt politiska till sin karaktär. Ett sådant tillfälle, berättar Björn, var
när vargjaktens vara eller icke vara fanns på den politiska dagordningen,
då han även själv ”gick in och gjorde lite kommentarer där” (notera hur
denna episod samtidigt ger prov på att han i regel inte yttrar sig politiskt
på nätet). Precis som Nikos (-), följaktligen, utgör han på sätt och vis ett
undantag i så måtto att han trots sin klasshabitus tycks känna sig berättigad att uttala sig offentligt i en fråga som måste ses som politisk. Nu rör
det sig visserligen inte om vilken fråga som helst: liksom en lärare upplever sig auktoriserad att göra sin röst hörd i utbildningspolitiska frågor,
känner sig Björn, just i egenskap av licensierad jägare, behörig att yttra
sig om jaktpolitiken. På de flesta andra politiska områden är det med
andra ord inte särskilt troligt att han skulle uttala sig, åtminstone inte
med samma lätthet.
Dessutom får man väl förmoda att den tydligt avgränsade kontexten
i vilken Björn (-) ”gjorde lite kommentarer” befolkas först och främst av
jaktpolitiska meningsfränder, varigenom risken att bli till offentligt åtlöje
torde kalkyleras som mindre än om motsvarande yttranden hade fällts i
ett mer allmänpolitiskt sammanhang på nätet. Sådana här ”ekokammare” för politiska åsikter används inte sällan som ett argument för att
internet hotar snarare än berikar det offentliga samtalet. 536 Det ligger
någonting i detta, men om nätbaserade intressegemenskaper, formerade
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exempelvis runt jakt, gör det möjligt att yttra sig politiskt för medborgare som annars hade avstått (såsom Björn), vilar kanske ändå en demokratiserande kraft inom dem, inte minst sedan de i förlängningen, åtminstone för vissa, kan tänkas stimulera ett vidare politiskt deltagande.
För att denna kraft ska utlösas krävs emellertid också i det här fallet deltagandet medför reellt inflytande på den politiska processen. 537

PUBLIKT DELTAGANDE I PERSONLIGA
INTRESSEN

Nu är det inte bara i frågor om politik och offentliga angelägenheter
som det är möjligt att göra sin röst hörd på nätet. Bland de unga männen utgör detta en tämligen marginell digital praktik: det politiska intresset överlag är svalt, och dessutom bidrar praktikens upplevda exklusivitet och höga symboliska värde till att utestänga även de politiskt intresserade. Det senare är särskilt framträdande bland de uppåtsträvande och
kulturellt kapitalsvaga, vars relation till praktiken ifråga tycks präglas av
känslor av otillräcklighet och obehörighet – något som i sin tur kan ge
upphov till såväl explicit avsmak som självcensur. I något fall tycks beslutet att avstå från det nätbaserade politiska deltagandet också bottna i
en känsla av att det ändå inte gör någon skillnad. Endast i ytterst begränsad skala, följaktligen, tillvaratar pojkarna de möjligheter som internet
erbjuder i termer av inflytande på den politiska processen. Därmed synes den demokratiserande potentialen hos internet här att förbli oförverkligad.
Istället orienterar pojkarnas deltagande på nätet i huvudsak mot vad
som snarast är att betrakta som personliga intressen och preferenser.
Detta deltagande kan kretsa kring allt från poesi, film och musik till
sport och datorspel, men oavsett vilket inbegriper det näppeligen några
större möjligheter till offentligt politiskt inflytande. Icke desto mindre är
det nätbaserade deltagandet även här en fråga om symbolisk makt, om
än i mer avgränsade sammanhang och med varierande potential att användas också på andra sociala fält och i det sociala rummet överlag. På
sätt och vis är det ingen skillnad mellan att offentliggöra sin politiska
mening eller sina synpunkter om den där filmen som gick på teve
häromdagen. För att yttrandet ska vinna erkännande och framgång på
det sociala fält där det görs (politikens fält respektive ”filmens fält”), och
därmed förläna dess upphovsman symboliskt kapital, krävs i bägge fallen att denne förfogar över den särskilda kunskap, förmåga och smak
som tillerkänns värde på fältet ifråga. Det vore dock ett misstag att likställa de båda praktikerna. Till att börja med kan man tänka sig att fler
känner sig berättigade att uttala sig om film (och andra populärkulturella
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yttringar) än om politik; de flesta människor har ju redan i unga år sett
tillräckligt många filmer för att tycka sig ”veta vad man talar om” (däremot är erfarenheten av politik desto mer begränsad). Dessutom bör poängteras att agenter och grupper som vinner gehör för sina idéer på politikens fält erhåller symboliskt kapital av ett slag som avviker från den
framstående filmrecensentens i så måtto att det garanterar dem möjligheten att utöva politiskt inflytande på en rad olika samhällsfält och i någon mån på samhället överlag.
Pojkarnas begränsade bruk av internet för att yttra sig politiskt innebär måhända att de avstår från möjligheterna som det erbjuder till inflytande på det politiska fältet, men detta betyder alltså inte att deras övriga
publika deltagande på nätet – det som orienterar mot frågor och sammanhang vars upplevda behörighetskrav är lägre – skulle vara neutralt i
termer av kapital. Både insatser och potentiella vinster må förvisso vara
mindre, men likväl kan vi med hjälp av Bourdieu konceptualisera också
detta deltagande som ett spel (eller en kamp) med och om symboliskt
kapital (dvs. möjligheten att utöva symbolisk makt). Frågan är om klasshabitus opererar som en möjliggörande och begränsande mekanism
också när det gäller att ta plats och göra sin röst hörd i dessa mer lättillgängliga frågor och sammanhang. I det följande ska jag teckna en bild av
pojkarnas nätbaserade deltagande i frågor som hör till den personliga
(snarare än offentliga) intressesfären, och som därmed har alla förutsättningar att uppfattas som just mer lättillgängliga (t.ex. sport och datorspel).
Överlag kan sägas att det mönster som blott kunde anas i och med
analysen av pojkarnas nätbaserade deltagande i frågor om politik och
offentliga angelägenheter här framträder desto tydligare: de kulturellt
kapitalstarka tycks vara mer benägna än pojkarna från de båda kulturellt
kapitalsvaga klasserna att yttra sig offentligt på nätet. I den mån som de
uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga alls gör sin röst hörd är det
nästan uteslutande i frågor och sammanhang kopplade till deras kulturellt deprecierade intresse för datorspel, vilket i sin tur torde kringskära
praktikens möjligheter till symbolisk avkastning. De kulturellt kapitalstarka, däremot, diskuterar inte bara dator- och tevespel, utan deras publika deltagande på nätet orienterar också mot kulturellt legitima personliga intressen och preferenser, såsom sport och poesi. Utsikterna torde
således vara bättre för dessa pojkar att genom sitt deltagande vinna fördelar även bortom det fält på vilket deltagandet äger rum. Likaså är det i
första hand de kulturellt kapitalstarka som står för det slags deltagande
som inte nödvändigtvis kretsar kring något särskilt intresse utan snarare
tycks inriktat mot att lösa uppgifter i största allmänhet, exempelvis genom att efterfråga hjälp i öppna debattforum. Internet möjliggör dock
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även former för deltagande som varken vilar på det skrivna ordet eller
handlar om att offentliggöra sin ståndpunkt. Som vi ska se tycks dessa
praktiker företrädesvis tilltala pojkar ur de kulturellt kapitalsvaga klasserna.

SPORT OCH KULTUR

Sportintresset är utbrett bland de unga männen. De sportintresserade
återfinns i samtliga klasser och inte sällan är det framför allt fotboll som
tilltalar dem. Det sportintresse som här avses handlar inte i första hand
om eget idrottsutövande utan kretsar snarare kring sportkonsumtion
och supporterskap (vilket i och för sig ofta sammanfaller med att man
själv idrottar). Att konsumera tevesport och stötta ett visst fotbollslag,
till exempel, utgör med andra ord populära praktiker i den bemärkelsen
att de inte tycks vara kännetecknande för vissa klasser eller klassfraktioner. Däremot finns det mycket som tyder på att detta slags sportintresse har alla förutsättningar att fungera som tecken på manlighet. 538
Jämfört med att yttra sig offentligt i frågor om politik och offentliga
angelägenheter, förefaller det således finnas få hinder för de unga männen att oavsett klassbakgrund tala sport på nätet. Det utbredda sportintresset, både bland pojkarna i denna studie och den manliga befolkningen överlag, indikerar ju att konsumtionen av sport i allmänhet uppfattas
som en både folklig och legitim kulturell praktik (för män), vilket allt
sammantaget torde innebära, att känslan av att ha rätt att göra sin röst
hörd i frågor om sport, också den är utbredd bland de unga männen.
Det är den kanske också, men likväl tycks pojkarnas skilda klasshabitus
bidra till att forma deras benägenhet att yttra sig om sport i linje med det
mönster som trädde fram via analysen av deras politiskt orienterade deltagande på nätet. Eddies (↑) ovilja att kommentera och diskutera på nätet manifesterar sig även i förhållande till sportrelaterade kontexter.
Trots att han brukar besöka fotbollsrelaterade webbsajter som Fotbollskanalen.se och favoritlaget Chelsea FC:s hemsida, kommenterar han
aldrig på dessa av samma skäl som han avstår från att uttala sig i frågor
om politik. ”Jag känner dom inte, jag diskuterar hellre fotboll med mina
vänner”, säger han.
Och likaså kommer den självklarhet med vilken Ian (+) tycks yttra
sig om politik till uttryck också genom hans sätt att ta plats i sportrelaterade nätkontexter. I centrum för Ians sportintresse står hans svenska
favoritlag i fotboll. Kopplat till detta finns knuten en supporterdriven
blogg som Ian ofta besöker. I regel brukar han inte kommentera andras
inlägg på bloggen, men, som han säger, ”när någon skriver något totalt
idiotiskt känner man ju att man liksom vill tillrättavisa honom”. Vidare
har han också lyckats få en krönika publicerad på bloggen, en bedrift
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som han talar om med ett slags distanserad stolthet (”Det var väldigt…
häftigt, ja. En stor stund, haha!”). Och som om inte detta vore nog brukar han även skriva i det debattforum som är kopplat till bloggen, ”där
folk såhär diskuterar laguppställningar och djupfilosoferar”. Han berättar vidare:
Ian: Jag har varit medlem där sen jag var typ tretton, så det är ju sånt som
går väldigt mycket på automatik, att man fortsätter skriva några gånger i
veckan även om man… ja, det är väldigt…
Martin: Så du är lite involverad i diskussionerna där?
Ian: Ja, precis. Jag vill ju säga mitt om laget, det är ju klart. Och sen när jag
lägger så pass mycket energi på det, så vill jag ju att det ska vara bra […]
Och det inbillar jag mig att jag kan påverka, hehe!

När Ian (+) beskriver sitt deltagande i det aktuella forumet i termer av
någonting som ”går väldigt mycket på automatik” tjänar det som ett
utmärkt exempel på den lätthet som karaktäriserar sättet på vilket han
tar till orda i offentliga sammanhang på nätet. Det tycks vara någonting
han bara gör, till synes helt utan vare sig tvivel på den egna kompetensens tillräcklighet eller tankar på risken att framstå i dålig dager. Han är
rentav så trygg i att offentliggöra sin personliga åsikt om favoritlaget att
han till och med dristar sig att då och då ”tillrättavisa” skribenterna på
supporterbloggen. Detta nästintill naturliga deltagande – det som så att
säga ”går på automatik” – kan tolkas som en produkt av den klasshabitus Ian kommit att inkorporera genom sin uppväxt i en kulturellt kapitalstark hemmiljö: vare sig det gäller fotboll eller politik är det honom
inte främmande att använda internet för att säga sin mening i publika
sammanhang. För Eddie (↑), däremot, som kommer från en kulturellt
kapitalsvag hemmiljö, tycks klasshabitus verka i motsatt riktning: oavsett
om det är fråga om exklusiva ämnen som politik eller ämnen som fotboll, som ju snarast är att betrakta som allmängods, faller sig alltså det
publika deltagandet allt annat än naturligt för honom. Snarare verkar det
som att hans klasshabitus, möjligen i kombination med hans strävan
uppåt i det sociala rummet, grundlägger en ängslan i honom för att bli
till offentligt åtlöje – eller ”retad”, som han själv uttrycker det – exempelvis genom att bli ”tillrättavisad” av sådana som Ian, vars nedärvda
kulturella kapital gör dem benägna att känna sig berättigade, eller rentav
förpliktigade, att proklamera sin personliga åsikt.
Denna känsla av sårbarhet inför att göra sin röst hörd offentligt
kommer till uttryck på ett särskilt framträdande sätt just bland de uppåtsträvande. Den låter sig anas också i Andreas (↑) redogörelse för varför
han avstår från att debattera politik på nätet (”jag känner att det finns
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folk som har större kunskap om det, som får prata om det istället liksom”). Genom sin strävan uppåt i det sociala rummet är dessa pojkar
inbegripna i en kamp om sociala positioner i vilken de står sämre rustade än många av sina motståndare. I så måtto att denna kamp även förs
i och med det offentliga deltagandet på nätet är det inte förvånande att
pojkarna ifråga föreställer sig själva som sårbara i relation till detsamma
och många gånger väljer att ”hellre fly än illa fäkta”. Med andra ord, till
skillnad från de kulturellt kapitalsvaga, som inte aspirerar på att avancera
i det sociala rummet, upplever de uppåtsträvande att de har något att
förlora i spelet om de symboliska vinster som gömmer sig i att ta plats
på nätet, och till skillnad från de kulturellt kapitalstarka, i sin tur, tenderar de att bedöma risken för detta som så stor, att det ofta framstår som
en mer fördelaktig strategi för dem att helt låta bli att göra några insatser. Möjligen går det mot denna bakgrund även att förstå hur det kommer sig att Nikos (-), till synes helt utan bekymmer, diskuterar såväl
sport som politik i de öppna Facebook-grupper han besöker. Eftersom
hans aspirationer i det sociala rummet är lågt ställda, kan man tänka sig
att det inte bekommer honom särskilt ifall han genom dessa diskussioner skulle exponera sin begränsade tillgång till kulturellt kapital.
Om intresset för sport är tämligen utbrett bland pojkarna tycks Nils
(+) vara ensam om sitt intresse för poesi. Till skillnad från sport, som
alltså kan ses som ett på samma gång folkligt och legitimt intresse, har
poesin inte samma folkliga förankring. Snarare har såväl produktionen
som konsumtionen av dikter alla förutsättningar att uppfattas som kulturellt högtstående praktiker, reserverade för de med tillräckligt stort
kulturellt kapital för att uppskatta och utöva dem – kanske i ännu högre
grad så än att engagera sig i offentliga diskussioner om politik och offentliga angelägenheter. När Nils berättar om hur han börjat publicera
sina dikter på ett särskilt nätforum kan det således förstås som en manifestation av en bestämd klasshabitus, präglad av hans uppväxt i en kulturellt kapitalstark hemmiljö, som gör att han – trots den aktuella praktikens finkulturella konnotationer, och trots sin ringa ålder och erfarenhet
på området – kan känna sig berättigad att utöva den:
Martin: Du nämnde inledningsvis också att du skrev en del poesi och sådär,
och att du hade lagt upp den på nätet och sådär. Är det någonting som
du ägnar dig mycket åt liksom? Alltså, att publicera på nätet…
Nils: Jag har ju hållit på med det i snart… vad kan det ha varit? En månad
snart, skulle jag gissa. Jag har skrivit totalt… nio texter. Och så finns det
en särskild… grej som man kan göra på den hemsidan, att man kan, liksom, om man verkligen gillar en text, så finns det en sån här applådknapp. Totalt har jag fått tretton stycken såna. Så, jag tycker ändå att jag
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är… jag ser mig ändå som ganska bra, för det finns väl två, i alla fall på
den hemsidan, som är i min ålder.
Martin: Dom flesta är äldre eller?
Nils: Ja, dom flesta är äldre, och dom… dom yngsta som jag har sett har väl
varit typ sjutton-arton, någonting sånt. Och sen går det typ till tjugotre
och sådär. Sedan är det väldigt många mellan trettio och fyrtiofem.
Martin: Mm. Men så det är liksom för att få synpunkter på det du skriver?
Nils: Ja, alltså, jag finner ju en… vad ska man säga? En tillfredsställelse i att
på något sätt uttrycka mig, liksom, genom skrift. Och det är väldigt
skönt att kunna få ut vissa… sånt man har i skallen, och försöka skapa
någonting utav det. Och se om man får bra kritik på det också, så det är
ju jätteroligt.

Nils (+) talar här om hur han finner ”en tillfredsställelse” i att uttrycka
sig och ”skapa någonting” av det han ”har i skallen”, vilket med Bourdieus idéer om den symboliska ekonomin låter sig förstås som ett sätt att
dölja eller försköna det egenintresse som står att finna bakom den aktuella praktiken av de potentiella symboliska vinster som gömmer sig i
densamma i termer av erkännande och symboliskt inflytande (dvs. symboliskt kapital) – inte bara i det aktuella forumet eller på ett avgränsat
”poesins fält”. Mot bakgrund av att Nils vill ägna sig åt skrivande i framtiden och tror att journalistyrket skulle vara ”väldigt roligt” (helst ”frilansjournalist, så att det blir liksom mer [att man] får jobba utefter sina
egna villkor” och att ”man har tid att göra annat liksom”), låter sig nämligen praktiken ifråga förstås som en strategisk investering av tid och
energi i förvärvandet av ett lingvistiskt kapital som kan ge fördelar i den
fortsatta utbildnings- och yrkeskarriären. Ungefär på samma sätt som
Ian (+) startade sin blogg för att ”träna sig på att skriva fritt”, med andra
ord.

DATOR- OCH TEVESPEL

I föregående kapitel såg vi hur såväl de uppåtsträvande som de kulturellt
kapitalsvaga uppvisade en dragning mot dator- och tevespelande och
härtill relaterade praktiker. Att de så att säga tenderade att uppleva dessa
praktiker som praktiker ”för sådana som dem”. De kulturellt kapitalstarka, däremot, tenderade snarare att lägga sig vinn om att på olika sätt
signalera distans till praktikerna ifråga. Undantaget Robin (+) då, som ju
både beskrev sig själv i termer av ”lite av en gamer” och berättade att
han var ”väldigt aktiv” i ett forum kopplat till Playstation 3 – så till den
milda grad att han till och med hade ansökt om att bli skribent på sajten
ifråga. Detta, i sin tur, tolkades i termer av en strategisk investering,
sprungen ur habitus, orienterad mot hans planer på att i framtiden arbeta som journalist. Mot bakgrund av de uppåtsträvandes och de kultu-

352

Klasshabitus och publikt deltagande

rellt kapitalsvagas smak för dator- och tevespel, och de spelrelaterade
praktikernas icke-exklusiva, rentav illegitima status (jämfört med t.ex.
politisk debatt och poesi), kan tänkas att de i detta sammanhang skulle
vara mer benägna att i likhet med Robin delta aktivt i nätbaserade diskussioner. Att de här känner sig berättigade att ta till orda. Det finns
förvisso en del som tyder på det. Simon (-), till exempel, lät ju påskina
att om det är någonting han diskuterar på nätet så är det spel (i motsats
då till politik). Gustav (↑), i sin tur, berättar att han visserligen är betydligt mer aktiv på den datorkomponentsorienterade sajten Sweclockers än
vad han är i forumet kopplat till den spelorienterade nättidningen
Gamereactor, men det tyder under alla förhållanden på en benägenhet
att offentligt (eller semioffentligt) uttrycka sig i ämnen som ligger honom nära.
Samtidigt är det tydligt att spelintresset bland de uppåtsträvande och
de kulturellt kapitalsvaga långtifrån alltid inbegriper ett intresse att diskutera spel i publika sammanhang på nätet. Ett par av de spelintresserade
pojkarna på IP antyder att de emellanåt besöker spelrelaterade forum
som Fragbite och Gamereactor, men också att de inte gärna själva tar till
orda i dessa – ”jag lägger väl in någon kommentar ibland, om [ohörbart]
tycker är intressant”, säger Kim (-). Rickard (↑) verkar inte heller ha
mycket till övers för att själv delta i spelrelaterade diskussioner, utan när
han tar del i dessa gör han det främst som en konsument, ute efter en
stunds förströelse:
Martin: Är ni inne på några andra forum då, såna här diskussionsforum, och
diskuterar…?
Rickard: Ja, spelforum kan jag kolla ibland. Jag är medlem på vissa och…
Kul.
Martin: Brukar du själv skriva eller läser du mest vad andra har skrivit i dom
här forumen?
Rickard: Jag brukar mest läsa vad dom andra har skrivit. Man kollar ju runt
lite såhär, vad dom gör…
Martin: Vad letar man efter då? Är det liksom… problem i spelen eller…
tips, eller vad är det liksom?
Rickard: Nä, jag letar inte efter någonting. Jag bara kollar.
Tobias: Tidsfördriv.
Rickard: Ja! Men det är ju typ det. Det är ju mycket mer… det är en spelsajt,
men det är ju mycket mer än bara spel. Det är ju… både myter och…
som folk sitter och skriver… och lite sånt. Kul att läsa. Så det är ju underhållning i sig.

Daniel (-), i sin tur, vars spelintresse alltså tycks både intensivt och tävlingsinriktat och vars framtidsdrömmar kretsar kring en karriär inom e-
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sport, säger att han ”aldrig brukar skriva i forum” och antyder att han
endast besöker spelrelaterade forum i syfte att lösa spelrelaterade problem. ”Man söker på vad man vill veta, så kommer det upp gamla [forumtrådar]”, berättar han. I ljuset av Daniels tävlingsorienterade spelande och karriärdrömmar torde det framstå för honom som ett slöseri
med tid att ägna sig åt att diskutera spel eller, säg, så kallad ”fanfiction”;
detta såtillvida att ingen av dessa praktiker – bäggedera vilandes på en
förtrogenhet och trygghet med att uttrycka sig i skrift – omedelbart bidrar till de kroppsliga, praktiska och automatiserade färdigheter som
krävs för att lyckas som professionell spelare. För Robin (+), däremot,
vars sikte alltså är inställt på en karriär inom journalistiken, har deltagandet i offentliga speldiskussioner inte bara framstått som givande – det
har faktiskt öppnat reella möjligheter för honom att skaffa sig potentiellt
värdefulla erfarenheter som skribent.

DET ORDLÖSA DELTAGANDET

Det går inte att utesluta att den ovilja inför att göra sin röst hörd som
kan urskiljas bland såväl de uppåtsträvande som de kulturellt kapitalsvaga – till och med i ämnen som intresserar dem och vars popularitet
snarare än exklusivitet rimligen borde förse dem med en känsla av att
vara berättigade att uttala sig om dem – bottnar i ett ansträngt förhållande till skriftspråket. I en känsla av att inte riktigt besitta och behärska
det korrekta uttryckssättet, rotad i habitus och deras relativa underläge i
termer av kulturellt kapital – eller här närmare bestämt, lingvistiskt kapital. En sådan tolkning styrks av hur andra sätt att ta plats på nätet än att
skriftligen göra sin röst hörd eller publicera dikter, inte alls tycks vara
behäftade med samma hinder för dessa pojkar. När det kommer till att
publicera videoklipp på nätet är det andra färdigheter än skriftspråkliga
som visas upp och bedöms och härvidlag kan pojkarna i de båda klasserna ifråga tänkas känna att de står bättre rustade än när det gäller att
delta i offentliga diskussioner. Patrik (-) berättar om hur han förut, när
han ägnade betydligt mer tid åt sitt datorspelande, brukade publicera
videoklipp från sina spel på Youtube:
Patrik: […] Det var mer innan typ, när jag inte hade skola och sånt så brukade jag sitta inne och spela när jag väntade på att kompisarna skulle
komma hem från skolan och så. Då satt man och spelade och då blir
man ganska bra liksom. Så ville man ha film typ, för att visa hur bra man
var.

Under perioden då Patrik (-) över huvud taget inte gick till skolan och
därmed helt lämnade spelet om erkännande på utbildningens fält, såle-
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des, kom han att investera den härigenom frigjorda tiden och energin i
kultiverandet av andra slags färdigheter, som, genom att visas upp på
nätet, kunde rendera honom symboliskt kapital på ett helt annat (embryonalt) socialt fält, nämligen ”datorspelandets fält”.
Att även detta är en praktik behäftad med upplevda krav på kompetens framgår emellertid av nedanstående utdrag. Trots att Daniel (-)
drömmer om en karriär inom e-sport och förefaller tämligen tävlingsorienterad i sitt spelande, eller kanske just därför, upplever han att han inte
är tillräckligt skicklig för att visa upp sina spelfärdigheter offentligt, varvid han också exkluderar sig själv från de potentiella symboliska vinster
som finns att hämta på det aktuella fältet. Samtidigt bör det poängteras
att detta är en form av publikt deltagande som han ändå har övervägt –
till skillnad då från att diskutera spel.
Martin: Men händer det att du laddar upp eget material? Bilder eller filmer
eller klipp från när du spelar, till exempel på Youtube?
Daniel: Nä, jag har väl funderat på det, men jag är inte tillräckligt… average
player… alltså, tillräckligt bra. Jag är på medel, och… jag… Det finns ju
så mycket uppe, såna här World of Warcraft-filmer, så det är väl ingen
idé. För det finns ju redan många bra uppe. Det är väl om det händer
någonting storartat, som… man vinner över tre spelare när man är ensam eller någonting. Och sen har jag inte hittat något bra program, så,
när man spelar in. Jag hade ett program förut, Draft eller vad det hette,
som var gratis, som man bara kunde spela in trettio sekunder och sen
var man tvungen att klicka om för en annan scen. Så det är ju inte det
bästa då. Det var inte den bästa grafiken heller [tystnad]… Och man
kunde ju ha betalat några dollar i månaden för att få bättre, så att man
kunde filma hur länge man ville, fast det vill man ju inte. Om man inte
använder det mycket alltså. Så, nä… ingen filmning eller någonting. Jag
gjorde det förut, fast det blev inte av.

Värt att notera här är även hur Daniel implicerar att det inte bara är den
förkroppsligade färdigheten som spelare som spelar in för att praktiken
ifråga ska rendera dess utövare symboliskt kapital, utan också den rent
tekniska kvaliteten på videoklippen. Den senare är dessutom avhängig
tillgången till ett visst mått av ekonomiskt kapital, som Daniel själv av
allt att döma inte har att tillgå.
Även Andreas (↑), som ju gav uttryck för en känsla av att inte vara
kompetent nog att yttra sig politiskt i offentliga sammanhang, berättar
om hur han vid ett par tillfällen publicerat egenhändigt komponerade
videoklipp på nätet – närmare bestämt så kallade ”Animated Music Videos” (”Jag tog klipp från såhär spelintron va […] och försökte få det
bra till en låt. Det gick rätt bra. Jag har typ tiotusen views nu, efter ett
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halvår”). Den sårbarhet inför att göra sin röst hörd som kunde skönjas i
hans resonemang om deltagande i politiska diskussioner på nätet, står
inte alls att finna i relation till denna praktik. Han inte var nervös inför
vilka kommentarer han skulle få, säger han: ”jag var inte beredd på att
någon skulle kommentera mer, utan jag bara… lägga upp och se hur det
går, liksom”.
Att det ”ordlösa deltagandet” – just för att det inte inbegriper vare
sig ord eller personliga opinionsyttringar, och därför inte heller några
outtalade krav på att vara informerad och besitta ett korrekt och lämpligt språkbruk – tenderar att tilltala de kulturellt kapitalsvaga (inkl. de
uppåtsträvande) snarare än de kulturellt kapitalstarka, vars hela relation
till skolkulturen och aspirationer på yrken som i flera fall kan betecknas
som skriftbaserade (journalist, forskare) indikerar en dragning mot det
skrivna ordet, blir måhända än tydligare ifall vi kontrasterar Andreas (↑)
utsagor ovan mot Ians (+) inställning till att publicera egna videoklipp
på nätet:
Martin: Men YouTube då, händer det att du laddar upp egna klipp?
Ian: Nä, det har jag aldrig gjort […] Nä, jag har ingen aning om vad fan jag
ska ladda upp där liksom, hehe, nä…
Martin: Du kollar på klipp helt enkelt?
Ian: Ja, nämen, precis [tystnad] Ja, nä, det känns väldigt orimligt att ladda
upp någonting på YouTube. Jag förstår inte att folk orkar. Det är lite
såhär… samma grej som Wikipedia… att folk liksom orkar lägga upp en
massa roliga klipp och sånt. Jag menar, man kan ju vara väldigt tacksam
för det själv, men jag förstår inte riktigt vad dom får ut av det kanske,
hehe.
Martin: Nä. Men du skriver ju å andra sidan en blogg liksom…
Ian: Precis! Precis! Och vad fan får jag ut av det, haha?

Den klasshabitus Ian kommit att inkorporera genom sin uppväxt i en
kulturellt kapitalstark familj, vilken har lett honom till en viss gymnasieutbildning (SP med journalistisk inriktning) och format hans yrkesaspirationer (journalist alt. art director), tycks av utdraget att döma också ha
gjort honom benägen att ta det för givet att ägna tid och energi på att
blogga, men uppleva det som ”väldigt orimligt att ladda upp någonting
på YouTube” – så till den milda grad att han ens har svårt att föreställa
sig vad detta skulle kunna vara och vad andra får ut av praktiken ifråga.

KONKLUSION

Kapitlet har visat att formella rättigheter och tillgång till teknisk utrustning och färdighet är nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar för
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att de möjligheter som internet erbjuder vanliga medborgare, som pojkarna i den här studien, att göra sin röst hörd i publika sammanhang.
Det krävs också en känsla av att vara berättigad att tala, och denna
känsla hänger ihop med de outtalade krav på kompetenser som deltagandet i olika frågor är förknippat med – kompetenser som i sin tur
tycks vara relaterade bl.a. till klass och tillgången till kulturellt kapital.
Vi har t.ex. sett hur pojkar med begränsat kulturellt kapital, trots ett
intresse för politik, underlåter sig att yttra sig politiskt i offentliga sammanhang på nätet eftersom de inte känner sig kvalificerade nog att göra
detta – antingen för att de bedömer sig själva som otillräckligt informerade eller i avsaknad av skriftspråkliga färdigheter. Samtidigt har vi också
sett exempel på hur kulturellt kapitalstarka pojkar, trots att de inte säger
sig vara särskilt intresserade av politik, med en till synes naturlig lätthet
yttrar sig i frågor om politik och offentliga angelägenheter på nätet. Mot
bakgrund av dessa resultat finns det fog att ifrågasätta talet om hur internet kommer att vitalisera och stärka demokratin.
Samma tendens återfinns även i relation till mer populära sammanhang och frågor, med vilka pojkarna torde vara mer förtrogna och därmed även känna sig mer auktoriserade att tala, såsom sport och datorspel. Även här tycks det som att de kulturellt kapitalstarka har en mindre
ansträngd relation och en större benägenhet till att yttra sig offentligt.
När det gäller det ”ordlösa deltagandet” på nätet – dvs. det slags deltagande som inte inbegriper/vilar på skriftspråkliga färdigheter och personliga åsiktsyttringar, såsom att publicera spelrelaterade videoklipp –
verkar emellertid de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga känna
sig berättigade att ta plats. Det symboliska kapital som detta deltagande
potentiellt kan rendera dem, torde dock vara mindre generellt gångbart
och inte heller ge samma möjligheter till inflytande som deltagande i
frågor om politik och offentliga angelägenheter skulle kunna göra.
Efter att nu ha redovisat och sammanfattat studiens empiriska analyser och resultat, ägnas nästkommande kapitel, avhandlingens slutdiskussion, åt att foga samma dessa till ett samlat svar på studiens övergripande frågeställning, samt åt ett vidare resonemang kring studiens slutsatser.
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SLUTDISKUSSION
Hur spelar klass roll för de sätt på vilka unga svenska män uppfattar,
orienterar sig och navigerar i relation till digitala medier i sina vardagsliv,
och på vilket sätt kan detta tänkas bidra till reproduktionen av social
över- och underordning? Så formulerades inledningsvis den frågeställning som har väglett analyserna i föregående kapitel. I det följande ska
jag först besvara det första ledet av frågeställningen mot bakgrund av de
centrala resultaten av dessa analyser, samt teoretiskt resonera kring dessa
resultat utifrån Bourdieus idéer i syfte att besvara frågeställningens andra
led. Därefter diskuteras slutsatserna i förhållande till de vetenskapliga
diskussioner och populära föreställningar om social klass, digital teknik
och dagens unga som en ”digital generation” som behandlades i bakgrundskapitlet. I denna diskussion reflekterar jag också kring studiens
bidrag till forskningen om ungas digitala mediebruk, liksom kring användningen av Bourdieus begreppsuppsättning i medieetnografiskt inspirerade studier och mer allmänt kring avhandlingens förtjänster och
begränsningar.
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KLASSENS ROLL

Frågan om hur klass spelar roll för de sätt på vilka unga män uppfattar,
orienterar sig och navigerar i relation till digitala medier är komplex och
kräver ett mångfacetterat svar. Avhandlingen har visat att betydelsen av
klass i sammanhanget inte kan reduceras till en fråga om skilda tekniska
möjligheter att nyttja internet (tillgång till teknisk utrustning och färdighet). Nyanser kan förvisso urskiljas i materialet vad gäller pojkarnas materiella och spatio-temporala tillgång till internet, men den är knappast
för någon av dem att betrakta som en bristvara och de skiftningar som
trots allt låter sig skönjas följer inte heller det ”förväntade” klassmönstret. Internettillgången kan vara relativt begränsad för såväl de kulturellt
kapitalstarka som de kulturellt kapitalsvaga pojkarna. Värt att framhäva
är dock att sådana begränsningar för de förstnämnda tycks utgöra ett led
i en strategi varmed deras familjer söker reproducera sin klassposition
och distingera sig från ”grovt” materialistiska förhållningssätt och
”överdrivna” konsumtionsmönster i relation till digitala medier, 539 medan de för de sistnämnda snarare kan spåras tillbaka till familjernas
knappa ekonomiska och kulturella kapital och/eller deras hemvist i nätverkssamhällets geografiska utkanter (glesbygden).
Sammantaget tyder detta på att det inte bara, eller ens i första hand,
är de ekonomiska aspekterna av klass som gör skillnad för pojkarnas
relation till digitala medier. När internettillgången i den svenska kontexten överlag har gått från att utgöra en limiterad resurs till att finnas nästintill i överflöd träder istället de kulturella aspekterna av klass i förgrunden. 540
Inte mycket pekar heller på att de rent tekniska färdigheterna att använda internet skulle vara ojämnt fördelade mellan de kulturellt kapitalstarka, de uppåtsträvande och de kulturellt kapitalsvaga. Oavsett klass
och sociogeografi har pojkarna i regel ända sedan tidig ålder haft tillgång
till internet i både hemmet och skolan, och vid tidpunkten för studien
hade flertalet också möjlighet att använda nätet via bärbar dator
och/eller smarttelefon. 541 Mot denna bakgrund är det inte förvånande
att själva det tekniska handhavandet av de digitala medierna tycks utgöra
ett marginellt bekymmer för pojkarna.
Att de grundläggande möjligheterna att nyttja internet i form av tillgång till nödvändig teknisk utrustning och färdighet i allt väsentligt är
jämnt fördelade mellan klasserna, betyder emellertid inte att klass saknar
betydelse för relationen till digitala medier bland vare sig pojkarna i den
här studien eller unga svenskar generellt. För att kunna realisera de potentialer som nätet rymmer i termer av lärande, socialt nätverkande, synlighet och deltagande i politiska diskussioner och aktioner, krävs inte
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bara en mängd andra kunskaper och färdigheter utöver de rent tekniska
(källkritiska, lingvistiska, sociala, estetiska, retoriska osv.), utan också en
benägenhet att ta internet i bruk på ett sådant sätt att dessa möjligheter
tas till vara. Med utgångspunkt i Bourdieus idéer finns det ingenting som
talar för att klass skulle ha upphört att göra skillnad i dessa avseenden.
Sådana kunskaper, färdigheter och preferenser låter sig då nämligen förstås som en del av den (inom vissa familjer och samhällslager) historiskt
ackumulerade och intergenerationellt överförda kapitalform som med
tiden kommit att ristas in i dess bärares kroppar och sinnen (förkroppsligat kulturellt kapital), och vars ojämna fördelning just därför – dvs. just
eftersom den är inkorporerad i människors habitus – inte omedelbart
låter sig rubbas av den kraftigt expanderade tillgången till internet. Utvecklingen och spridningen av ny teknik går snabbare än förändringen
av de sociohistoriskt nedärvda tanke- och handlingsscheman som enligt
Bourdieu ligger till grund för våra vanor och praktiker – och som Nick
Couldry skriver: ”habit is not news”. 542
Avhandlingen har också visat att de kulturellt kapitalstarka, uppåtsträvande och kulturellt kapitalsvaga unga männen tenderar att orientera
sig och navigera på olika sätt i relation till de vardagligt inbäddade digitala medierna, och mer specifikt att de förhåller sig på delvis olika sätt
till digitala praktiker som att söka, tillägna sig och använda information
och nyheter, spela dator- och tevespel, samt att delta i publika sammanhang på nätet. Mot denna bakgrund är det tydligt att klass spelar roll i
sammanhanget och därtill över ett relativt brett spektrum av praktiker,
men det är viktigt att betona att vi här inte har att göra med någon yttre
determinerande kraft som omedelbart bestämmer pojkarnas digitala
mediebruk. Snarare är det så att pojkarna genom sin uppväxt under
skilda existensbetingelser, mer specifikt i familjer med olika kapitalvolym
och tillgång till kulturellt kapital, har kommit att tillägna sig olika klasshabitus, vilka tenderar att strukturera (inte determinerar) deras framtidsutsikter och aspirationer, liksom följaktligen även deras generella relation till skolan och fritiden. Allt sammantaget bidrar detta till att forma
deras medierelaterade preferenser och praktiker i vardagen enligt vissa
särskilda mönster.
Utan att bli alltför detaljerad kan sägas att de kulturellt kapitalstarka,
ofta på ett till synes ”naturligt” sätt, tenderar att förhålla sig till de digitala medierna på ett sätt som inte bara ligger i linje med skolans värdesystem utan dessutom har alla förutsättningar att utgöra och generera
symboliskt kapital på såväl utbildningens fält som i den mer utsträckta
kampen om tillträde till de sociala fält och positioner som dessa pojkar
är benägna att eftersträva. Deras klasshabitus disponerar dem att betrakta och använda fritiden och de digitala medierna strategiskt, dvs. inte
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i första hand som ett tillfälle för rekreation utan snarare som en resurs
att investera i praktiker (medierelaterade eller inte) som kan ge framtida
avkastning.
De uppåtsträvande, i sin tur, som ju delar de kulturellt kapitalstarkas
aspirationer men inte deras socialt nedärvda kapitaltillgångar, tenderar
att orientera sig på ett snarlikt sätt i relation till de digitala medierna,
men till skillnad från de kulturellt kapitalstarka, vars klasshabitus har
förlänat dem en ”lätthet” i skolkulturen och en smak för digitala praktiker som tillerkänns värde i densamma, tycks inte denna orientering falla
sig lika ”naturligt” för dem. 543 Snarare tyder intervjuerna på att de mer
än de båda andra klasserna slits mellan ”förnuft och känsla”; mellan att
göra det de känner för på/med/i relation till internet och det de känner
att de måste för att kunna realisera sina aspirationer på socialt avancemang.
De kulturellt kapitalsvaga, slutligen, tenderar att orientera sig antingen bort från eller in i den digitala mediekulturen; särskilt den senare tendensen är framträdande och innebär mer specifikt att dessa pojkar konstruerar och tar de digitala medierna i bruk som en från skolkulturen
separerad frizon i vilken de kan koppla av och odla personliga intressen
och färdigheter, framför allt kopplade till dator- och tevespel, vars utsikter att fungera som symboliskt kapital annat än i mycket lokala kontexter
(dvs. specifika vänkretsar och smakgemenskaper) förefaller tämligen
begränsade – inte minst på utbildningens fält. Eftersom dessa pojkar har
distanserat sig från ”spelet” om det slags sociala positioner som kräver
höga betyg och utbildningskvalifikationer för att tas i besittning är de
inte heller benägna att tala om vare sig fritiden eller det digitala mediebruket i termer av ”insatser” som kan ge ”utdelning” i framtiden. Snarare har de inlemmat de digitala medierna i en defensiv motståndsstrategi gentemot den dominerande skolkulturen och mer specifikt format
dem till en typ av tillflyktsort från densamma – till ”ett rent nöje”. 544
Habitus opererar som ett slags ”praktiskt sinne” varmed pojkarna
utan vidare eftertanke orienterar sig och navigerar i den sociala världen i
allmänhet och därmed även i relation till de digitala medierna; det inbegriper en känsla för ens egen och andras position(er) i det sociala rummet, för vad som är möjligt och omöjligt för en själv att uppnå i detsamma, liksom för vilka (digitala) gods och praktiker som är för sådana
som en själv och vilka som inte är det (utan istället hör till ”dom fina
personerna” eller ”vem som helst”, för att återknyta till pojkarnas egna
utsagor). Denna känsla kan liknas vid ett slags ”social gravitationskraft”
som av allt att döma är fullt verksam och strukturerar pojkarnas praktiker även i den påstått öppna, frigjorda och gränslösa virtuella världen.
Ingenstans blir detta så tydligt som när de kulturellt kapitalsvaga pojkar-
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na, inklusive de uppåtsträvande, ger uttryck för en känsla av inte vara
berättigade att göra sin röst hörd och således idkar självcensur i offentliga nätdiskussioner om frågor som de uppfattar som ”seriösa” (dvs.
politiska frågor och samhälleliga angelägenheter). 545
Habitus, således, utgör en på samma gång socialt strukturerad och
strukturerande (förkroppsligad) struktur; pojkarnas skilda system av dispositioner, genom vilka de uppfattar, orienterar sig och navigerar i den
sociala världen, inklusive i förhållande till de digitala medierna, har sin
upprinnelse i deras uppväxt under skilda existensbetingelser och tenderar således även att generera divergerande (medierelaterade) praktiker,
varigenom deras klassbakgrund kommer till uttryck och låter sig identifieras, tolkas och klassificeras av andra människor 546 – inte bara i deras
fysiska närmiljöer (såsom skolan), utan dessutom, åtminstone potentiellt,
på webben. Med andra ord har olikheterna i de sätt på vilka pojkarna
förhåller sig till de digitala medierna i sina vardagsliv alla förutsättningar
att fungera som tecken på klass.
Centralt för att kunna besvara det andra ledet av studiens frågeställning, dvs. hur de ovan beskrivna ”digitala distinktionerna” kan tänkas
bidra till reproduktionen av social över- och underordning, är det faktum att de unga männen, oavsett klass och på ett nästintill helt samstämmigt sätt, uppfattar sin vardagliga mediemiljö – dvs. hela den komplexa väv av (digitala) medier, medieinnehåll och mediepraktiker, såväl
som av andra meningsbärande objekt och praktiker, i vilken pojkarna
regelbundet och rutinmässigt befinner sig och agerar – som hierarkiskt
ordnad. Olika digitala gods och praktiker igenkännes av dem som legitima/illegitima, respektabla/oanständiga, höga/låga osv. – i relation dels
till varandra, dels till ”traditionella” medier och mediepraktiker, och dels
till praktiker som inte omedelbart inbegriper medier – inom ramen för
en i samhället rådande symbolisk ordning. Att ”hänga med i nyhetsflödet” på nätet identifieras exempelvis som en högre värderad praktik än
att ”spela onlinespel”, men enligt pojkarna tillerkänns den ändå inte
samma värde som att ”läsa tidningen” (det tryckta ordet, anser de, åtnjuter en alltjämt privilegierad status i samhället), ”göra läxorna” eller
”träffa vänner” (och därtill är förstås dess värde fortfarande villkorat av
nyhetsgenre och avsändarens kredibilitet).
Det jag har kallat för ”den symboliska ordningen av digitala gods och
praktiker” ska därmed inte förstås som isolerad från den övergripande
kulturen; det är inte så att internet har inneburit ett brott med det förflutna och plötsligt skapat ett slags parallellt (kulturellt) universum, styrt
av sina egna (kulturella) lagar. Snarare tycks de ”nya” medierna, ihop
med alla de praktiker som de möjliggör, inrangeras i en mer generell,
historiskt framvuxen och påfallande trögrörlig symbolisk ordning som
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stipulerar det relativa värdet mellan kulturella praktiker överlag, dvs. alldeles oavsett om de inbegriper (digitala) medier eller inte.
Denna generella symboliska ordning (doxa), vars värdehierarkier
alltså tycks vara kollektivt igenkända (delvis närmast naturliggjorda), låter sig med utgångspunkt i Bourdieus idéer och Couldrys medievetenskapliga tolkning av dem, förstås som sprungen ur staten i allmänhet
och utbildningssystemet i synnerhet, men även ur medierna och andra
samhällsinstitutioner (såsom kyrkan), vars historiska ackumulation och
koncentration av symbolisk makt har gjort det möjligt för dem att universalisera och konsolidera vissa bestämda föreställningar om den sociala världen. 547 Exempelvis att det är ”viktigt” att ”hålla sig uppdaterad”,
”göra sin röst hörd” och ”sköta skolarbetet”, men ett ”slöseri med tid”
att ”slötitta på teve” eller ”spela datorspel”. Avhandlingen har framför
allt riktat fokus mot hur skolan, till synes genomgående uppbackad av
de unga männens familjer, bidrar till det kontinuerliga upprättandet och
upprätthållandet av denna symboliska ordning, och mer specifikt mot
hur den ligger till grund för värderingen av pojkarnas vardagliga mediepraktiker.
Det är viktigt att poängtera att ordningen ifråga, trots sin trögrörlighet, inte är absolut. Den kan utmanas och förändras och även om den
tycks vara kollektivt igenkänd är den inte nödvändigtvis alltigenom erkänd av de unga männen. 548 De kulturellt kapitalstarka och de uppåtsträvande kan förvisso ifrågasätta skolans och föräldrarnas värdering av
enskilda digitala gods och praktiker, såsom nedvärderingen av Wikipedia
och dator- och tevespel, men de tenderar då att göra det utan att utmana
ordningen som helhet – exempelvis genom att förfäkta Wikipedias
”oförtjänt dåliga rykte” som informationskälla eller genom att rättfärdiga
sitt spelande med hänvisning till dess måttfulla karaktär och potentiella
nytta i skolan (”man lär sig engelska”). De söker med andra ord legitimera dessa praktiker inom ramen för den redan etablerade symboliska
ordningen i skolan och samhället; en ordning till vilken de i allt väsentligt är benägna att både ge sitt erkännande och anpassa sitt digitala mediebruk – något som dock alltså verkar falla sig mer naturligt för de kulturellt kapitalstarka än de uppåtsträvande, såtillvida att den klasshabitus
de bär med sig hemifrån harmonierar bättre med utbildningens fält. Benägenheten hos dessa pojkar att erkänna den rådande symboliska ordningen som legitim kommer sig förstås av hur deras önskade karriärer
mycket väl kan tänkas hänga på att de själva blir erkända/legitimerade av
densamma – dvs. på de betyg och kvalifikationer som så att säga garanterar ett omdömesgillt och respektabelt förhållningssätt till digitala medier. 549
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Bland de kulturellt kapitalsvaga, i sin tur, vars klasshabitus alltså tycks
innebära en konfliktfylld relation till skolan och en dragning till den ”illegitima” digitala kulturen, förekommer tendenser till såväl erkännande
som motstånd i relation till den i skolan och samhället dominerande
symboliska ordningen av (digitala) gods och praktiker. I den mån de
kulturellt kapitalsvaga pojkarna, och för all del även de uppåtsträvande,
erkänner denna ordning – ett erkännande som kommer till uttryck som
ett förkastande av det egna digitala mediebruket (”det är väl mest bara
skit jag gör”, ”jag bara gör en massa onödiga saker”), men alltså även
som ett förringande av den egna röstens värde (”nä, det blir bara fel”,
”jag känner att det finns folk som har större kunskap om politik, som
får prata om det istället liksom”) – kan det förstås som ett fall av skolans
systematiska utövande av symboliskt våld mot dem. De har då så att
säga kommit att inkorporera utbildningssystemets referensramar genom
vilka deras egna, klassmässigt präglade (medierelaterade) preferenser,
vanor och praktiker – hela deras livsstil och mänskliga värdighet – klassificeras i termer av någonting undermåligt eller bristfälligt. 550
Nedvärderingen av deras relation till digitala medier är förstås bara
en liten del av denna mer övergripande process, varigenom hela deras
tillvaro i ett samhälle där högre utbildning har blivit i det närmaste standard (”kunskapssamhället”), riskerar att bli till en ständig kamp för självaktning – eller för att tala med Richard Sennett och Jonathan Cobb: ett
enda långt försök att reparera ”the hidden injuries of class”. 551 Och
detta gäller alldeles oavsett vilka klasspositioner de faktiskt kommer att
inta i framtiden, dvs. oavsett om de förblir i sin uppväxtklass eller lämnar densamma och avancerar uppåt i det sociala rummet. Reproduktionen av klass bör inte reduceras till en fråga om vilka (objektiva) positioner agenter och grupper intar i det sociala rummet över tid; det handlar även om hur hela deras bakgrund och bana i detta rum, präglad av
särskilda existensbetingelser och erfarenheter, tenderar att lagras och
leva vidare i form av olika trögrörliga (subjektiva) dispositioner (individuella och kollektiva habitus) – skilda ”känslostrukturer”, för att återknyta till Raymond Williams. 552
I den mån de kulturellt kapitalsvaga istället gör motstånd mot den
symboliska ordningen i skolan, inklusive dess klassificering av medierelaterade förhållningssätt och praktiker, lyckas de möjligen undkomma
utbildningssystemets symboliska förtryck och kan i så fall komma att
lämna detsamma utan att känna kulturell skam för sin klassbakgrund. 553
Det finns dock ingen anledning att romantisera de kulturellt kapitalsvaga
pojkarnas symboliska motstånd och läsa in någonting direkt subversivt i
hur de tycks vägra att använda sin fria tid och anpassa sitt digitala mediebruk för att maximera chanserna till avkastning på utbildningens fält;
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hur de värdesätter själva innehavet av de senaste tekniska prylarna och
öppet berättar om hur de engagerar sig i ett spelande som har alla förutsättningar att deklasseras som ”gränslöst” och ”omdömeslöst”; hur de
struntar i att göra sin mening hörd i frågor om politik eftersom ”det
ändå inte blir någon förändring” och istället ger uttryck för ett karnevaliskt häcklande av den politiska makten (”även politikerna sitter väl där
hemma och kollar på porr”) osv.
Visserligen tycks pojkarnas motstånd i huvudsak vara defensivt till
sin natur (motstånd i bemärkelsen ”försvar”), 554 varvid det på sätt och
vis skiljer sig från det ”gerillakrig” som ”the lads” i Paul Willis Fostran till
lönearbete dagligen utkämpade mot den officiella skolkulturen. Men likafullt riskerar deras symboliska motståndspraktiker, precis som Willis
demonstrerade genom nyss nämnda studie, endast att leda dem in i ett
annat slags förtryck – ett materiellt förtryck som pojkarna själva inte ser
som ett förtryck utan snarare som en befrielse från den påtvingade skolkultur i vilken de aldrig riktigt har känt sig hemma: det relativt ofria och
ofta enformiga lönearbetet som t.ex. svetsare, mekaniker eller lastbilschaufför. 555
Om nu de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas opposition mot skolkulturen – alldeles oavsett om den tar sig offensiva eller defensiva uttryck,
involverar digitala medier eller enbart andra symboliska resurser (tal,
kropp, kläder) – renderar dem i betyg som i praktiken stadfäster den
brist på förkroppsligat kulturellt kapital ur vilken oppositionen ifråga
uppstod från första början, innebär den inte bara en verklig begränsning
av deras ”field of possibles” 556 till mer eller mindre (o)kvalificerade arbetarklassyrken, kännetecknade av sin begränsade frihet och låga sociala
status. Såtillvida att dessa arbeten i allt högre grad automatiseras och
utförs i länder där lönekostnaderna är lägre, medför den dessutom en
ökad risk för arbetslöshet, med allt vad det innebär i termer av ekonomiska svårigheter och samma slags kamp för självaktning som pojkarnas
skolmotstånd initialt tycktes skydda dem ifrån. Det är i just detta avseende som Willis talar om detta motstånd som en ”pyrrhusseger”; pojkarna lyckas förvisso upprätta en kulturell motståndsficka mitt i skolvardagen som ger dem en känsla av frihet i relation till skolans myndighetsutövning och gör att de kan undkomma det symboliska våld som gömmer sig i densamma, men härigenom, menar han, bidrar de också till
reproduktionen av sin egen klassmässiga underordning.557
Den rådande symboliska ordningen kan utmanas och förändras, men
den låter sig inte kullkastas utan vidare och definitivt inte som ett resultat av enskilda agenters motstånd. De kulturellt kapitalstarka och uppåtsträvande pojkarnas spridda ifrågasättanden av den allmänna deklasseringen av vissa digitala praktiker rubbar knappast denna ordning utan
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vittnar ytterst om deras syn på densamma som legitim och värd att ta på
allvar. I den utsträckning, säg, vissa typer av datorspel idag anses legitima, och kommer att värdesättas ytterligare på utbildningens fält, bör
det således förstås som ett resultat av hur allt fler forskare, politiker och
lärare i och runt skolan kollektivt erkänner och förespråkar möjligheterna som de erbjuder att lära ut socialt sanktionerade fakta, kunskaper och
färdigheter – inte som en konsekvens diverse legitimeringsförsök från
spelintresserade elever.
För att ha en realistisk chans att förändra den rådande skolkulturen
krävs en position på utbildningens fält som vittnar om dess innehavares
behärskning av densamma, och det är just därför som inte heller de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas mer genomgripande opposition mot den
symboliska ordningen i skolan, inklusive dess medierelaterade värdehierarkier, utgör något egentligt hot mot fortlevnaden av densamma. De
inte bara saknar, utan tycks dessutom sakna föresatsen att förvärva, det
slags resurser som tillerkännes värde inom ramen för denna ordning och
således utgör en förutsättning för dess förändring, dvs. det kulturella
kapital som i dess förkroppsligade och institutionaliserade tillstånd utgör
den maktresurs som agenterna strider både om och med på utbildningens fält, såväl som en av de maktresurser som verkligen bär generell
gångbarhet i det sociala rummet. Bourdieu skriver om detta:
While the structure of the social world is defined at every moment by the
structure of the distribution of the capital and profits characteristic of the
different fields, the fact remains that in each of these arenas, the very definition of the stakes and of the ”trump cards” can be called into question.
Every field is the site of a more or less overt struggle over the legitimate
principles of division of the field. The question of legitimacy arises from the
very possibility of this questioning, of a break with the doxa that takes the
ordinary order for granted. Having said this, the symbolic strength of the
participants in this struggle is never completely independent of their position in the game, even if the specifically symbolic power to nominate constitutes a strength relatively independent of the other forms of social power.
The constraints of the necessity inscribed in the very structure of the different fields continue to bear on the symbolic struggles aimed at conserving or
transforming that structure. The social world is, to a large extent, what the
agents make of it, at each moment; but they have no chance of un-making
and re-making it except on the basis of realistic knowledge of what it is and
what they can do with it from the position they occupy in it. 558

När de kulturellt kapitalsvaga pojkarna engagerar sig i digitala mediepraktiker och intar förhållningssätt till de digitala medierna som de själva
identifierar som lågt värderade inom ramen för den symboliska ordning-
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en i skolan och samhället, eller när de på motsvarande sätt avstår från
praktiker som de vet tillerkännes värde och därmed kan ge fördelar på
såväl utbildningsfältet som arbetsmarknaden, ska det således inte tolkas
som ett försök att förändra den rådande ordningen. Motståndet bör
istället förstås som resultatet av en inte nödvändigtvis medveten, men
likafullt både strategisk och pragmatisk, uppskattning och anpassning till
den sociala världens strukturer och möjligheterna som de har att ingripa
i dessa utifrån den position som de intar i dem. Begreppsparet anpassning/motstånd är som Willis noterar ”fast ihopnitat”. 559 I den upprepade kontakten med utbildningens fält har dessa pojkar gradvis kommit
att bli varse att de lider brist på det kulturella kapital som krävs för att
kunna nå framgång på detsamma och därigenom avancera i det sociala
rummet, varvid de tenderar att justera sina framtidsaspirationer i linje
med denna insikt och orientera sina praktiker på/med/i relation till datorn och internet, men även andra kulturella praktiker, utan hänsyn till
deras potentiella nytta i skolan.
”Refusing what they are refused”, som Bourdieu uttrycker det, ”condemning themselves to what is in any case their lot”, 560 ger visserligen
dessa pojkar ett slags frihet i relation till skolans auktoritet; ett utrymme
utom räckhåll för dess symboliska våldsutövning; en kulturell frizon där
det kommande folkracet, helgens fest, förra veckans villebråd, ljudet i
bilstereon, prestandan på den nya datorn eller framgångarna i det där
onlinespelet alltid tenderar att vara viktigare än religionsläxan tills imorgon eller resultatet på det senaste matematikprovet. Men det innebär
också att de medverkar till reproduktionen av sin underordnade klassposition.
Reproduktionen av klasstrukturen i samhällen som det svenska av
idag, menar Bourdieu, sker inte i första hand genom vare sig (hot om)
fysiskt våld och materiella sanktioner eller ideologisk indoktrinering av
de så kallade ”massorna”, utan snarare genom att varje agent, var och en
utrustad med en viss volym och sammansättning av kapital och således
med en särskild position i den sociala världens objektiva strukturer (det
sociala rummet och dess olika fält), oundvikligen kommer att inkorporera dessa strukturer i sin habitus, alltså i form av särskilda system av
dispositioner för att uppfatta, orientera sig och navigera i den sociala
världen; dispositioner som i praktiken fungerar som ett slags praktiskt
sinne – en känsla för vem eller vad som är socialt nära/fjärran,
över/under, möjligt/omöjligt, passande/opassande – varigenom agenterna var för sig och tillsammans tenderar att ta den rådande ordningen
för naturlig och handla enligt mönster som bidrar till dess reproduktion.
”Legitimation of the social world”, skriver han, ”is not […] the product
of a deliberative and purposive action of propaganda or symbolic impo-
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sition; it results, rather, from the fact that agents apply to the objective
structures of the social world structures of perception and appreciation
which are issued out of these very structures and which tend to picture
the world as evident”. Således, menar han vidare, ”the most implacable
[of all forms of ’hidden persuasion’] is the one exerted, quite simply, by
the order of things”. 561
För att översätta detta till föreliggande studie, och därigenom även
försöka ge ett sammanfattande svar på frågan om hur pojkarnas klasstypiska sätt att orientera sig och navigera i relation till de digitala medierna
kan tänkas ingå som en del i den mer övergripande reproduktionsprocessen av social över- och underordning, kan man säga att det är den
strukturella överensstämmelsen eller bristen på överensstämmelse mellan de unga männens socialt nedärvda klasshabitus och utbildningens
fält, dvs. det förhållande som leder de kulturellt kapitalstarka att känna
sig hemma i skolkulturen och de kulturellt kapitalsvaga att uppleva ett
mer eller mindre påfallande avstånd till densamma, som genererar och
ger form åt deras skilda framtidsutsikter, strategier och praktiker – inklusive deras digitala mediepraktiker.
Skillnaderna i dessa praktiker har därmed alla förutsättningar att fungera som tecken på deras klassbakgrund och värderas olika inom ramen
för den symboliska ordning vars gränser, kategorier och hierarkier utbildningssystemet både har medverkat till att etablera och kontinuerligt
kontrollerar och upprätthåller genom dess officiella auktoritet att belöna
och bestraffa olika vanor och förhållningssätt i form av utfärdandet av
betyg och examina. Dessa utgör aldrig bara ett intyg på vissa formella
kunskaper och färdigheter utan fungerar egentligen som tecken på en
hel relation till den legitima kulturen; om (o)förmågan och kanske framför allt (o)benägenheten att tillägna sig och underkasta sig densamma;
om (bristen på) omdöme, skötsamhet och självdisciplin 562 – även i förhållande till de digitala medierna. Därtill bidrar i synnerhet utfärdandet
av examina till att reglera möjligheterna att röra sig i det sociala rummet
och tillträdet till olika sociala fält och positioner. Och det är på detta
sätt, inte minst, som ovan sagda medierelaterade tecken på klass – dvs.
när de institutionaliseras i form av examina och titlar – faktiskt kan bidra
till att återskapa den objektiva klasstrukturen.

AVHANDLINGENS KUNSKAPSBIDRAG

Denna tankegång om det digitala mediebruket som ett eventuellt inslag i
reproduktionen av klass är förstås spekulativ i den meningen att det är
omöjligt att säga någonting säkert om saken på grundval av studiens
empiriska material. Var i det sociala rummet pojkarna så småningom
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hamnar och vilken roll deras digitala medievanor kommer att spela på
vägen dit är och förblir oklart. Likaså i vad mån just dessa pojkar, alldeles oavsett framtida yrkesposition, kommer att känna av, och kännetecknas av, sin klassbakgrund (jfr ”the hidden injuries of class”). Svaret
på frågeställningens andra led är därmed ingenting annat än en gissning
– förvisso en empiriskt välgrundad och teoretiskt informerad sådan,
men likafullt en gissning. Avhandlingens analyser och slutsatser vilar
tungt på Bourdieus teoribygge och det finns därför anledning att föra ett
avslutande resonemang kring dess förtjänster och problem som tankeoch analysredskap i en studie som denna. I detta resonemang finns det
skäl att återkomma till nyss nämnda svar, men först ska jag diskutera på
vad sätt Bourdieus särskilda ”sätt att se” i och med denna studie har
bidragit till kunskapen om ungas digitala mediebruk, och hur det mer
generellt kan utgöra ett tillskott i den fortsatta forskningen och teoriutvecklingen om de digitala mediernas allt djupare inbäddning i den sociala världen på alla nivåer.
Måhända kan tyckas att tankegången om ungas digitala mediebruk
och klassreproduktion inte bara är spekulativ utan också överbetonar de
tänkbara makrostrukturella implikationerna av någonting så banalt som
unga mäns vardagliga förhållningssätt och praktiker i relation till digitala
medier. Det är förstås möjligt, men även om reproduktionen av klass
inte bara sker genom ”identitetskänsliga” mekanismer (”klassrasism”
med Bourdieus språkbruk) – för att således återknyta till Andrew Sayers
resonemang om hur kapitalismen som ekonomiskt system kan fortleva
oavsett vem som äger produktionsmedlen eller endast sin arbetskraft
och därmed är att betrakta som en ”identitetsneutral” klassmekanism –
så innebär inte detta att symboliska dominansförhållanden är oviktiga. 563
En förtjänst med Bourdieus teorier och begrepp i sammanhanget har i
min mening varit just hur de låter en konceptualisera och analysera det
vardagligt inbäddade och till synes oskyldiga digitala mediebruket som
en uppsättning kulturella praktiker bland andra vardagskulturella praktiker, dvs. som en integrerad del av hela livsstilar i Bourdieus mening, 564
varigenom sociala maktförhållanden (klassrelationer) kommer till uttryck
och kontinuerligt tenderar att återskapas (alternativt utmanas och omskapas, men det är hur som helst en fråga om makt). Ju mer misskänd
maktdimensionen förblir i dessa vardagliga praktiker, dvs. ju mer de
uppfattas som naturliga och relativt obetydliga produkter av personligt
tycke och smak, desto mer verkningsfulla kan de dessutom bli som
komponenter i denna reproduktionsprocess. Den tidigare forskningen
om ungas digitala mediebruk har endast i begränsad skala uppmärksammat den här dimensionen, varigenom föreliggande studie utgör ett
konkret bidrag till fältet.
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I det att Bourdieus idéer låter oss se det digitala mediebruket som
praktiker bland andra praktiker, inbegripna i reproduktionen av sociala
maktrelationer såsom klass, har de även förtjänsten att de på en och
samma gång gör det möjligt att undvika de annars ganska vanliga mediecentriska och teknikromantiska tendenserna att behandla internet och
användningen av internet som vore det någonting alldeles särskilt, för
att inte säga spektakulärt eller upphöjt – som någonting utöver det vanliga, det vardagliga och det jordiska livets gränser och begränsningar,
strider och vedermödor. 565 Med begrepp som kapital, habitus, fält och
symboliskt våld, således, låter sig de närmast reflexbetonat upprättade
likhetstecknen mellan digitala innovationer, ungdomar och social förändring ifrågasättas, och när begreppen som här dessutom sätts i empiriskt arbete bidrar de onekligen till att nyansera bilden av den ”digitala
generationen” och kasta ljus över den sociala och kulturella kontinuitet
som gömmer sig under ytan på den snabbt föränderliga ”digitala kulturen” eller ”digitala ungdomskulturen”.
Detta betyder nu inte att allt är precis som vanligt. Spridningen av
internet har öppnat upp möjligheter för pojkarna att agera och göra erfarenheter som tidigare var otillgängliga eller rentav otänkbara för sådana som dem (”vanliga” ungdomar). Som avhandlingen visat tyder emellertid allting på att deras olika klasshabitus, och särskilt deras olika relationer till utbildningens fält, bidrar till att forma sätten på vilka de uppfattar, orienterar sig och navigerar inom ramen också för detta ”universe of
possibles” – dess olika möjligheter presenterar sig alltjämt för dem som
olika möjliga/passande/lockande beroende på deras klassbakgrund.
Som Bourdieu uttrycker det: ”Only in imaginary experience (in the folk
tale, for example), which neutralizes the sense of social realities, does the
social world take the form of a universe of possibles equally possible for
any possible subject”. 566
Fortfarande tenderar de kulturellt kapitalstarkas (medierelaterade)
förhållningssätt och praktiker att gynnas, alltmedan de kulturellt kapitalsvagas fortsätter att missgynnas, inom ramen för den symboliska ordning som skolsystemet i kraft av sin historiskt ackumulerade och officiellt sanktionerade symboliska makt vidmakthåller, och därigenom också
utövar symboliskt våld. I den utsträckning som de svepande beskrivningarna av dagens ungdomar som en ”nätgeneration” – ett slags modern folksaga i Bourdieus mening! – alls har någon bäring, så är det i
relation till ett fåtal, främst kulturellt kapitalstarka pojkar, som tar internet i bruk för att göra sin mening offentlig, göra interkulturella kontakter och erfarenheter, informera sig om aktuella samhällsfrågor och omvärldshändelser, och förkovra sig i kunskapsstoff som låter sig nyttiggöras på utbildningens fält.
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Begreppen ifråga utgör således inte bara redskap för att belysa de
strukturella skillnader som genomtränger de så kallade ”digitala infödingarnas” relation till digitala medier, såväl som den närmast häpnadsväckande kontinuiteten i dessa mönster av skillnader, utan tillsammans
bidrar de också till att begripliggöra deras uppkomst och fortlevnad. Låt
mig exemplifiera.
En del av de kulturellt kapitalsvaga pojkarna i den här studien tycks
ha en mycket nära relation till de digitala medierna, främst genom sin
dragning till dator- och tevespel, medan andra onekligen befinner sig
fjärran från de gängse beskrivningarna av den ”digitala generationen” i
det att de helt enkelt tycks måttligt intresserade av datorer, internet, spel
och hela den ”digitala” ungdomskulturen i och med och runt sociala
medier – men oavsett vilket påminner de flesta av dem inte så lite om de
engelska arbetarklasspojkarna i Willis etnografiska beskrivningar från
slutet av 1970-talet, inte minst genom sin konfliktfyllda relation till skolan. Hur kommer det sig att denna likhet har kunnat bestå genom de
senaste fyrtio årens stora samhällsförändringar? Trots att västerländska
ekonomier under denna period har sett en kraftig minskning av det slags
manuella lönearbete som utgjorde grogrunden för den maskulina arbetarklasskultur ur vilken pojkarna i Willis studie hämtade näring åt sitt
vardagliga skolmotstånd och för vilken de genom detsamma samtidigt
kom att förbereda sig? Trots att vi idag sägs leva i ett långtgående globaliserat informations- eller kunskapssamhälle där mer utbildning och teknisk innovation presenteras som lösningen på hart när varje samhälleligt
problem och individuellt bekymmer, och där alla och envar har hela
världen inom räckhåll via internet? Det mer eller mindre (o)kvalificerade
manuella lönearbetet framstår som en krympande och alltmer osäker
utväg från den påtvingade skolkulturen; ungdomsarbetslösheten har
blivit ett både utbrett och ihållande problem; gränsöverskridande medier
förmedlar en aldrig sinande ström av bilder av olika sätt att vara och leva
– men fortfarande drömmer de kulturellt kapitalsvaga pojkarna om yrken som elektriker, fastighetsskötare och maskinoperatör, och fortfarande uttrycker de motstånd mot den symboliska ordningen i skolan,
bland annat genom sätten på vilka de förhåller sig till digitala medier.
Denna till synes paradoxala kontinuitet blir med Bourdieus sociologiska teorier fullt möjlig att förstå. Precis som Raymond Williams idé om
det ”kvarlevande” (inte kvarlevor) i den för stunden dominerande samtidskulturen, 567 låter kapitalbegreppet oss att tänka det förflutna som
aktivt verksamt i nuet. ”The social world is accumulated history”, inleder Bourdieu The Forms of Capital:
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[…] and if it is not to be reduced to a discontinuous series of instantaneous
mechanical equilibria between agents who are treated as interchangeable
particles, one must reintroduce into it the notion of capital and with it, accumulation and all its effects. Capital is accumulated labour […] a force inscribed in objective or subjective structures, but [also] the principle underlying the immanent regularities of the social world. It is what makes the
games of society […] something other than simple games of chance offering at every moment the possibility of a miracle […] Capital, which, in its
objectified and embodied forms, takes time to accumulate and which, as a
potential capacity to produce profits and to reproduce itself in identical and
expanded form, contains a tendency to persist in its being, is a force inscribed in the objectivity of things so that everything is not equally possible
or impossible. 568

Den strukturella diskrepansen mellan de kulturellt kapitalsvagas historiskt formade klasshabitus å ena sidan, och det likaledes historiskt konstituerade utbildningsfältet å den andra – en diskrepans som begripliggör
både pojkarnas framtidsutsikter och deras särskilda relation till fritid och
digitala medier – upphör inte att existera för att den snabba teknik- och
medieutvecklingen, ihop med diverse politiska och ekonomiska omorienteringar, inom loppet av några få årtionden kommit att förändra såväl
arbetsmarknaden som arbetslivet och fritiden för (unga) människor.
Den begripliggörande potentialen hos Bourdieus begreppsuppsättning, kombinerad med avhandlingens metodologiska inspiration från
medieetnografin och användning av samtalsintervjuer, har sammantaget
också gjort det möjligt att lämna ett viktigt bidrag till kunskapen om betydelsen av klass för ungas digitala mediebruk. Den hittills tämligen begränsade forskningen på området, inte minst i Sverige, har som tidigare
nämnts i huvudsak varit kvantitativ till sin karaktär, och därmed har den
förvisso kunnat blottlägga existensen av klasskillnader i barn och ungas
internetanvändning, men sällan gett någon djupare inblick i de vardagligt
inbäddade mekanismer och processer varigenom dessa skillnader skapas
och återskapas. Genom sitt kvalitativa angreppssätt har denna studie
kunnat lokalisera och förstå pojkarnas relation till de digitala medierna
inom ramen för hela deras vardagsliv, dvs. som intimt sammanflätad
med deras familjeförhållanden, skolerfarenheter, fritidsvanor och framtidsdrömmar, vilket i sin tur – med hjälp av kapital- och habitusbegreppen framför allt, men även genom begreppen fält och symboliskt våld –
har gjort det möjligt att i intervjumaterialet spåra, identifiera och klarlägga de mekanismer och processer genom vilka klass gör skillnad – inte
i det abstrakta utan i det konkreta.
I ljuset av de stabila klassmönster som uppenbarligen kommer till
uttryck genom de unga männens medierelaterade förhållningssätt och
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praktiker, och det faktum att en del av de kulturellt kapitalsvaga knappast i något avseende tycks representera en särskilt ”digital” livsstil (jakt
och folkrace kommer före spel och sociala medier), finns det inte bara
skäl att ifrågasätta föreställningen om dagens unga som en ”digital generation” utan också i vad mån dagens svenska samhälle egentligen kännetecknas av genomgripande förändringsprocesser av det slag som impliceras av begrepp som individualisering, avtraditionalisering och kulturell
friställning. Under alla förhållanden förefaller det viktigt att erkänna och
ta i beaktande den uppenbara sociala och kulturella tröghet som hindrar
dessa processer att få fritt spelrum.
Trots att pojkarna i sina vardagsliv har (a) mer eller mindre obegränsade möjligheter att använda internet, och därmed (b) till synes oändliga
möjligheter att snabbt, enkelt och billigt ta del av all världens information, kunskap och kultur och göra sin röst hörd på en potentiellt global
skala, och därmed även (c) tillgång till en utomordentligt flexibel reflexiv
resurs i sitt identitetsskapande, tycks deras digitala mediebruk och mer
övergripande livsstilar alltjämt vara klassmässigt (och för all del även
genusmässigt) strukturerade (och strukturerande). 569 Ungdomskulturen
är inte friställd, svävar inte fritt omkring, utan ter sig snarast relativt fast
förankrad i de sociala klassrelationerna. Därför framstår också talet om
klassernas död och Ulrich Becks avfärdande av klass som en ”zombiekategori” som gravt överdrivet. 570 Det är nog visserligen riktigt att få om
ens någon av de unga männen reflekterar kring sig själv och samhället i
termer av klass eller uppvisar något direkt klassmedvetande i marxistisk
mening, liksom att det, sett i ett längre perspektiv, har ägt rum en deartikulering av klass i det svenska offentliga samtalet. 571
Denna studie har dock visat att vi av detta inte behöver dra slutsatsen att klass har spelat ut sin roll som socialt strukturerande kraft och
därmed inte heller som analytisk kategori. Det bourdieuska klassbegreppet, uppbyggt kring begreppen kapital och habitus, låter oss förstå klass
som en historiskt konstituerad kraft som opererar genom våra kroppar
och sinnen och formar våra preferenser och praktiker på ett till stora
delar förreflexivt plan, dvs. bortom vårt språk och medvetande. ”The
sense of position occupied in social space”, menar Bourdieu – ”a sense
of what one can or cannot permit oneself […] a tacit acceptance of
one’s place, a sense of limits […] or, which amounts to the same thing, a
sense of distances, to be marked and kept, respected and expected” –
fungerar snarast som ”a class unconscious”. 572
Bourdieus teoretiska perspektiv och specifika uppsättning analysredskap har följaktligen mycket att tillföra medieforskningen i allmänhet
och publikforskningen i synnerhet i en tid när medierna har kommit att
bli en alltmer integrerad del av diverse samhällsprocesser och vardagliga
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kontexter och praktiker – inte minst genom dess kapacitet att belysa och
begripliggöra det vid närmare eftertanke ganska häpnadsväckande mått
av ordning som ändå tycks bestå i och med denna förändring. Förhoppningsvis har detta också framgått av den här studien. Dock finns det
även vissa problem förknippade med tillämpningen av den bourdieuska
begreppsuppsättningen i kvalitativa intervjustudier som denna; problem
som i det följande ska adresseras eftersom avhandlingens slutsatser i hög
grad vilar på denna tillämpning.

VARDAGSLIV OCH SOCIALA STRUKTURER

Tidigare påpekades att avhandlingens svar på frågan om pojkarnas medierelaterade preferenser och praktiker som ett inslag i reproduktionen
av klass ska läsas som en empiriskt välgrundad gissning, informerad av
Bourdieus teorier och begrepp. Två problem med den bourdieuska sociologin gör att det finns anledning att återigen understryka den osäkerhet som gömmer sig i detta svar.
För det första, avhandlingens kvalitativa angreppssätt och intervjumetodik medför en känslighet för vardagslivets komplexitet och brokighet,
för individuella variationer, och för enskilda händelser, situationer och
platser i pojkarnas liv. Detta samtidigt som Bourdieus samhällsteori i
allmänhet och hans habitusbegrepp i synnerhet syftar till att se igenom
allt sådant och blottlägga hur sociala strukturer både producerar och
reproduceras genom de enskilda agenternas strategier och praktiker i det
sociala livet. ”Interactions”, skriver han, ”mask the structures that are
realized in them”, liksom han menar att det ofta är så att ”the visible,
that which is immediately given, hides the invisible that determines
it”. 573 Även om det som Donald Broady menar är ”fullt förenligt med
Bourdieus terminologi och begreppsapparat att […] tala om enskilda
individers särskilda habitus” – dvs. om habitus som ett resultat av varje
människas unika bakgrund och erfarenheter, formade av enskildheter
som de nyss nämnda – så kvarstår det faktum att ”Bourdieu aldrig stannat vid analysen av individernas habitus” utan istället riktat fokus mot
”det som förenar och skiljer grupper av människor” – alltså mot ”klasser av habitus” eller ”klasshabitus”. 574 Om den medieetnografiska
publikforskningen inte ska fastna ”in an endless play of contextual specificity and infinite difference”, för att återigen citera David Morley, 575
behövs onekligen mer av ett sådant fokus, men det är lättare sagt än
gjort att förena det med ett etnografiskt inspirerat arbetssätt.
Som Will Atkinson påpekar är det en grannlaga uppgift att med hjälp
av Bourdieus begreppsapparat försöka ”dissect individual lives and lay
bare the multitudinous social forces refracted through concrete events,
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persons, and places that have and continue to fashion them while being
able to handle conceptually the individuality of their circumstances and
habitus”. 576 Atkinson menar också att det är oklart ifall denna begreppsuppsättning alls är kapabel att begripliggöra de element av individens
erfarenhetsmässiga och situationella miljö som uppenbarligen gör avtryck på habitus på egen hand (en specifik skola, vänkrets, förening eller
nätgemenskap; enskilda händelser som att föräldrarna skiljer sig eller
familjen flyttar osv.), samtidigt som de förblir generellt formade av materiella och kulturella existensbetingelser och fält. ”There is, in short, a
residual element of formative experience and thus practice seemingly
left unaccounted for”, argumenterar han, varpå han föreslår en särskild
tolkning av det fenomenologiska livsvärldsbegreppet som en möjlig lösning på problemet. 577
Den bourdieuska begreppsapparatens tillkortakommanden i detta
avseende visar sig kanske som allra tydligast när det gäller att förstå hur
det kommer sig att vissa kulturellt kapitalsvaga pojkar aspirerar på att
avancera i det sociala rummet, medan andra tänker sig en framtid i
samma klass av yrken som föräldrarna, trots att de av allt att döma är
ungefär lika depriverade i termer av såväl ekonomiskt som kulturellt
kapital. Eller varför vissa av de uppåtsträvande ger uttryck för en stabil
övertygelse om värdet av formell utbildning, medan andra står för en
betydligt mer skeptisk eller rentav öppet kritisk hållning till skolan.
Bourdieu menar nu inte att snarlika existensbetingelser och därmed
klasshabitus skulle ge upphov till exakt samma förväntningar, förhållningssätt och praktiker oberoende av agenternas kontext. Om detta vittnar inte minst hans fältbegrepp. Detta begrepp löser emellertid inte upp
problematiken ifråga inom ramen för denna undersökning.
Pojkarna har visserligen behandlats som agenter på ett vagt definierat
”utbildningens fält” (eller närmare bestämt ”gymnasieskolans fält”), men
det rör sig inte på något sätt om en fältanalys i gängse mening. Snarare
är det pojkarnas vardagligt inbäddade medierelaterade praktiker som har
stått i fokus, och dessa är onekligen svåra att lokalisera till något bestämt
socialt fält. De kan tangera eller vara orienterade mot en mängd olika
fält och därmed uttrycka aspirationer om framtida inträde och avancemang på bestämda fält, såsom ”det högre utbildningsfältet” och olika
yrkesfält, men de utgör knappast ett fält i sig självt. Detta medför att
avhandlingens bourdieuskt drivna analys av hur klass strukturerar och
struktureras genom sådana praktiker i princip saknar begrepp för att
komma underfund med förhållanden som de ovan nämnda, dvs. när
överensstämmelsen tycks vara delvis satt ur spel mellan pojkarnas positioner i det sociala rummet, deras förkroppsligade dispositioner, och
därmed även hur de orienterar sig och navigerar i den sociala världen. 578
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I det analytiska arbetet leds man då istället att söka tänkbara förklaringar i det partikulära snarare än det generella (eller i pojkarnas individuella livsvärld, för att återknyta till Atkinsons resonemang om begreppet i relation till Bourdieu), och partikulariteter ur pojkarnas förflutna
och vardagliga liv finns det gott om i intervjumaterialet. Det kan handla
om positiva eller negativa erfarenheter av enskilda lärare, skolor eller
skolklasser, om specifika händelser i hemmiljön som påverkar relationen
till skolan på vissa sätt osv. Detta ger i sin tur en aning om den formativa potentialen i sådana erfarenheter och händelser, men också en uppfattning om svårigheterna att hantera dem med enbart Bourdieus begreppsapparat.
För det andra, när man som här ska tillämpa denna begreppsapparat
på empiriska data från samtalsintervjuer står det snabbt klart att det är
högst tveksamt ifall människors strategier och praktiker verkligen kan
sägas vara alltigenom kroppsliga, förreflexiva, och därför omedvetna –
något som flera av Bourdieus formuleringar kring habitus och mänsklig
handling låter påskina. Även om Bourdieu också har poängterat att det
så kallade ”praktiska sinnet” endast utgör en dimension av mänsklig
handling, är det under alla förhållanden just denna dimension som
framhävs i hans teorier. 579
Bourdieus handlingsteori utgör ett viktigt bidrag till våra möjligheter
att förstå hur klass kan operera och reproduceras som socialt strukturerande kraft även i frånvaron av uttalad klassidentifikation och politiskt
klassmedvetande, men den rymmer samtidigt en tendens att underskatta
den medvetna, intentionella och ibland även rationella dimensionen som
också ryms i mänsklig tanke och handling. Detta betyder nu inte att hans
handlingsteori och dess helt centrala habitusbegrepp bör överges. I sin
problematisering av slagsidan mot det kroppsliga och omedvetna i
Bourdieus begreppsvärld, argumenterar istället Atkinson för att det finns
plats i denna värld också för det medvetna, intentionella och genomtänkta:
[…] action is often driven by conscious projects, but those projects themselves issue from the past experiences of the agent […] which are, of course, materially and culturally patterned. This is true even for action preceded by deliberation […] and even so-called rational action: what is rehearsed, considered, and weighed up, the ends valued and the means considered, and the
final choice or decision, are not separate from the interpretative schemes
and dispositions of the situated habitus but based on them. 580

Om nu individuella erfarenheter och tillfälligheter kan bidra till att
forma pojkarnas habitus och livschanser i högre grad än vad som i regel
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lyfts fram av Bourdieu, och om det dessutom är så att sätten på vilka
pojkarna orienterar sig och navigerar i den sociala världen inte alltid sker
per automatik utan ibland också till följd av medvetna reflektioner och
noggranna överväganden – antaganden som bäggedera ter sig rimliga i
ljuset av intervjuerna – framträder än tydligare den ovisshet som finns
inbäddad i svaret på frågeställningens andra led, dvs. resonemanget ovan
om hur pojkarnas klasstypiska förhållningssätt och praktiker i relation
till digitala medier kan tänkas ingå i reproduktionen av klass.
Det går med andra ord inte utesluta att erfarenheter och händelser
utan omedelbar koppling till pojkarnas klassbakgrund kan komma att göra
avtryck på deras individuella habitus och leda till att de både aktivt och
medvetet kommer att revidera sina nuvarande aspirationer, strategier
och praktiker, inklusive sättet på vilket de förhåller sig till de digitala
medierna. Man kan också tänka sig att en snarlik revidering så småningom kan komma till stånd på grund av erfarenheter och händelser
kopplade till pojkarnas framtida klassposition och de livsvillkor som
kännetecknar densamma. Bourdieu själv är ju ett exempel på att samklangen mellan habitus och habitat inte är absolut och på möjligheterna
att avancera i det sociala rummet. För att ”klassresan” ska .vara möjlig
krävs dock att det finns klasser att resa mellan; ett relativt trögrörligt
klassamhälle där de flesta ”stannar hemma” eller ”inte kommer iväg”.
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ENGLISH SUMMARY
Digital distinctions: class and continuity in young men’s
everyday media practices

INTRODUCTION

Some ten years into the new millennium, the internet has become an
integral part of the everyday lives of nearly all young people in Sweden.
Their abundant and distinctive uses of the internet and social media
have led to the rise of popular images of them as a unique generation,
often labelled as the “net generation”, “digital natives” or the “digital
generation”. Since this generation has grown up with digital media, they
are regularly depicted as virtually predestined to realize the socially
transformative and democratizing potentials habitually ascribed to digital information and communication technologies.
This thesis is based on the assumption that such beliefs are deeply
misguided as they overlook the ways in which young people and technology are inevitably embedded in everyday contexts structured by historical, social and cultural forces such as class, gender and geography.
Although these contexts are reshaped by the presence of digital media,
they also contain a certain degree of social inertia. There is a basic difference between technological innovation and social and cultural
change; between what is technologically possible and practically realized.
Therefore, it would be a mistake to immediately and exclusively think of
digital media and youth culture in terms of social change and fluidity, as
if these things were not also a matter of continuity and order.
Consequently, the thesis sets out explore how social class matters in
young men’s everyday relationship to digital media under conditions of
virtually unlimited access to the internet. This implies a broader concept
of class than being just a matter of differences in material resources and
technical access to the cultural infrastructure of a society. More specifically, the thesis delves into the ways in which male students from diverse upper secondary schools and study programmes perceive, orient
themselves and navigate in their everyday world of digital media and
how they do so from their different class positions in social space. By
doing so, it seeks to contribute to the existing knowledge about how
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young people incorporate digital media in their everyday lives, and to
advance our understanding of the structural premises of this process. It
also presents an empirically grounded critique of popular beliefs about
(a) the internet as a democratizing force, (b) young people as a “digital
generation”, and (c) social class as an increasingly redundant category
for understanding how people create identity and lead their lives in advanced capitalist societies.
The problem to which the study aims to provide an answer can be
posed as a question: How does class matter for the ways in which young
men perceive, orient themselves and navigate in relation to digital media
in their everyday lives, and in what way can this contribute to the reproduction of social power relations? The first part of the question is given
an empirical answer, whereas the second part is answered theoretically
based on the empirical results. This is done in the concluding chapter of
the book.

BACKGROUND, PREVIOUS RESEARCH AND
THEORETICAL FRAMEWORK

The thesis consists of eleven chapters, organized into four parts. In addition to the introductory chapter in which the problem is carved out,
delimited and discussed, the first part also contains a background chapter and a theory chapter. In the former, current ideas about class, particularly the idea of “the death of class” and the contention that class is no
more than a “zombie category”, are critically reviewed and discussed in
the light of empirical research findings. The chapter also includes a critique of the technological deterministic thinking behind “technoromanticism” and notions such as the “net generation” and “digital natives”. It ends with an examination of previous empirical research on
young people’s digital media use, which is then discussed from the
viewpoint of audience studies and youth culture research.
It is concluded that the relative shortage of research into the significance of class in young people’s digital media use, especially beyond the
realm of statistical surveys, reflects commonly held assumptions about
the decline of class-based lifestyles (the “death of class” thesis), about
young people’s unique relationship with digital media (the idea of a “digital generation”), and about internet use as an exceptional kind of practice, incomparable to other forms of cultural practice (the “technological
romantic” point of view).
In the following chapter, the theoretical points of departure are presented and discussed. First, the media theoretical position of the thesis
is briefly explicated. It aligns with previous arguments, largely developed
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within the tradition of media ethnography, calling for a nondeterministic, non-media-centric, contextualist approach to the study of
media. This emphasizes the need to locate the media as deeply entangled
in everyday practice and large-scale social processes – such as symbolic
domination and the reproduction of class. Second, various concepts of
class are reviewed and discussed, including a discussion of Pierre Bourdieu’s class concept, in particular. Thereafter follows a more thorough
introduction of central parts of Bourdieu’s conceptual toolkit, including
his concepts of capital, habitus, field and symbolic violence. These are
the concepts informing the subsequent empirical analyses.

METHODOLOGY, FIELDWORK SITES AND THE
CONSTRUCTION OF CLASS

The second part of the thesis begins with a method chapter. Though
not strictly ethnographic, the study is methodologically inspired by media ethnography and employs a qualitative approach in order to locate
digital media practice as part of everyday life and get a better understanding of the processes through which class comes to matter. Its
comparative design, on the other hand, draws on the relational thinking
of Bourdieu. Qualitative data were gathered primarily by means of semistructured individual interviews and group interviews with 34 young
men aged 16-19 years in their upper secondary schools. Participants
were recruited strategically from both academically- and vocationallyoriented programmes. The interviews were conducted in two phases
between 2009 and 2011 at six schools located in two different sociogeographical contexts: Gothenburg and a rural municipality called
“Lillered”. All interviews were conducted, recorded and fully transcribed
by myself. Using an abductive analytical approach, the material was subjected to a comparative thematic analysis guided by the Bourdieusian
conceptual framework.
In the following chapter the socio-geographical contexts and schools
in which the young men lead their daily lives are characterized by means
of secondary data and observations made during my visits at the
schools. This is done in order to provide a deeper insight into their objective living conditions. The chapter also includes brief portrayals of
each participant, based on their accounts of themselves, their family and
leisure activities. Finally, the young men are classified into three classes
based on their access to cultural capital in the home and their educational and occupational aspirations, as indicated by their accounts of
their parents’ occupation and educational level (access to cultural capital) and their current study programme (educational and occupational
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aspirations). These classes are called the “cultural capital rich”, the “upwardly mobile” and the “cultural capital poor”. As analytical constructs,
they are the result of a dialectic process between Bourdieusian theory
and the empirical data.

EMPIRICAL ANALYSES AND FINDINGS

The third part of the thesis contains five chapters in which the analyses
of the empirical data are presented. The first of these focuses on the
young men’s relationship to the field of education, how they imagine
their future trajectories in this field and in social space more generally,
and finally also to how they relate to, and make use of, their spare time.
In line with previous research, the analysis shows that the “cultural capital rich” have come to incorporate a class habitus inclining them to feel
at home in the field of education, whereas those with less cultural capital
at hand – upwardly mobile or not – tend to express a general sense of
cultural dissonance in this field. However, because the “upwardly mobile”, like the “cultural capital rich”, tend to aspire to occupations generally requiring academic credentials, they seem inclined to recognize
school culture as legitimate and to take schoolwork seriously, struggling
to harmonize their relationship to this culture. Instead of recognizing
school culture and striving for educational recognition, the “cultural
capital poor” see school as something to endure while waiting to take a
job full time. Consequently, those who had the opportunity have chosen
the most tolerable route through upper secondary school (namely, vocationally-oriented programmes), which is also the fastest route to the
kind of blue-collar jobs they aspire to.
Taken together, this also generates class-distinctive ways of relating
to leisure. The “cultural capital rich” and the “upwardly mobile” tend to
aspire to exclusive social fields and positions, and both conceive their
spare time as a scarce resource to invest strategically for long-term returns in the form of educational merits, diplomas and titles. Adapting to
a “productive” use of leisure, however, seems to be more of a personal
sacrifice for the “upwardly mobile” than for the “cultural capital rich”,
often limited to the dutiful accomplishment of homework. The “cultural
capital poor”, on the other hand, tend to be reluctant to devote their
spare time to the acquisition of cultural capital. Rather, they tend to see
it as time free from an enforced school culture; as a space of their own
where they are in charge – not the teachers. These results are central for
understanding how class comes to matter in the boys’ everyday relationship to digital media.
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THE SYMBOLIC ORDER OF DIGITAL GOODS AND
PRACTICES

The second chapter of this section examines the young men’s perceptions of how various digital goods and practices are symbolically valued
in school and society. Based on their accounts, I sketch the contours of
a symbolic order of digital goods and practices in which each of the
goods and practices receives its value not only in relation to the others,
but also in relation to traditional media use and everyday practices not
necessarily involving media. Although not necessarily agreeing with the
symbolic value assigned to each practice, the point is that the boys, regardless of their position in social space, tend to represent the symbolic
order in a similar way.
Keeping in mind that this order is not absolute but contextually embedded and contingent, it is still possible to abstract from the interview
accounts a legitimate and an illegitimate digital culture. The former includes practices such as information seeking, news consumption, social
networking and partaking in discussions on matters of public concern,
whereas the latter includes playing games, illegal file sharing, gambling,
and watching pornography, among other activities. The boys also identify the production and dissemination of digital content as yielding a
higher symbolic value than “mere” consumption, at least as long as it is
done in a way that is recognized as professional or competent rather
than amateurish. Moreover, they seem to believe that in order for a digital practice to be recognized as legitimate, it must be carried out in a way
that is considered moderate and measured rather than excessive – both
temporally and expressively speaking.
The young men thus perceive their everyday world of digital media
as a hierarchically-ordered space where symbolic elements are endowed
with different potentials to generate symbolic capital of a more general
currency (cultural capital), not least by being recognized as legitimate in
the field of education.

DIGITAL MEDIA IN THE HOME

The following three chapters examine how the “cultural capital rich”,
the “upwardly mobile” and the “cultural capital poor” are positioned,
orient themselves and navigate in relation to this hierarchically-ordered
space of digital media. The first one centres on their material and spatiotemporal access to the internet, primarily in the home, but also on their
parents’ feelings about and familiarity with digital technology as reported by the boys, and on their own general stances toward digital media as
objects of consumption. Internet access seems not to be a problem for
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any of the boys. Nevertheless, there are gradations in their access which
can be traced back to uneven broadband expansion on the one hand,
exclusively affecting the “cultural capital poor” in the outskirts of
Lillered, and, on the other, to class-related processes within the family.
The often modest computer ownership in the families rich in cultural
capital is interpreted as a way of distinguishing themselves from vulgar
materialist approaches to digital media and as part of a reproduction
strategy geared at securing educational profits for the boys. These parents are familiar with both the field of education and digital technology,
tacitly knowing what technology-related attitudes and skills are viable in
this field and passing them on to their children. The “cultural capital
rich” express little interest in the technology as such and in acquiring the
latest technologies in the market. It is rather what it can be used for that
interests them.
Much of this applies to the “upwardly mobile” as well, except their
parents are less familiar with the educational field and digital technology.
This leaves many of them with the restriction and regulation of their
children’s internet access as the only means of inculcating an approach
to digital media that will not jeopardize their schooling and upward mobility in social space. The restrictions of these parents can thus be seen
as an investment in a kind of docility that they at least know will not
hurt in the field of education.
Among the “cultural capital poor”, finally, there are those who express little interest in any aspect of digital media, but also those who
seem fascinated by it – not least as an object of consumption. Moreover,
some of these boys earn their own money, making it possible for them
to realize the purchases they want without parental consent and financial
support. Since their parents tend not to share their sons’ fascination
with digital media, a conflictual space emerges here which is not to be
found in the other classes. Consequently, parental attempts to limit access to computers and the internet at home can be quite drastic, such as
terminating the broadband altogether. In this case, these attempts cannot be understood in terms of distinction strategies or investments in
their children’s educational careers: Rather they indicate a habitus
shaped by relative proximity to material constraints and temporal urgencies, whose absence is a precondition for effective acquisition of the
cultural capital they lack and thus disconnects them from the field of
education.

CLASS HABITUS, TASTE AND DIGITAL MEDIA

The fourth analysis chapter puts focus on how the “cultural capital
rich”, the “upwardly mobile” and the “cultural capital poor”, through
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their diverse class habitus and taste, orient themselves and navigate in
relation to the symbolic order of digital goods and practices as previously outlined. More specifically, analytical focus is on the ways in which
they relate to, and claim to perform, what I call digital information practices (i.e. the use of internet for seeking, acquiring and handling information and for consuming news) and digital gaming practices (i.e. the
use of computer and videogames and associated practices). In other
words, on bundles of legitimate digital practices and practices that are
perceived as parts of the illegitimate digital culture.
Certain class-distinctive ways of relating to these practices are exposed. As the symbolic order of digital goods and practices is part of an
overarching symbolic order to which the state in general and the educational system in particular is largely responsible, the “cultural capital
rich”, whose class habitus provides them with a sense of cultural proximity to school culture, tend to be attracted to the aforementioned elements of legitimate digital culture, and to approach them in a way that
has every chance to be considered legitimate – seemingly without any
further effort. At the same time, they tend to distance themselves from
digital gaming practices, and to the extent they engage in such practices
they tend to do so in ways that are not at odds with the symbolic order.
All in all, they invest time and effort in digital media in such a way that
is likely to yield capital in the field of education, and thus also access to
the social fields and positions to which they aspire.
Due to their relative lack of cultural capital, the “upwardly mobile”
seem to have acquired a taste, which, being part of their habitus, tends
to draw them towards the illegitimate digital culture in the form of
computer and videogames, while at the same time making them somewhat reluctant to recognized information seeking and news consumption outside of schoolwork. This general preference, combined with
their aspirations to upward mobility, inclines them to draw a sharp line
between duty and pleasure when it comes to digital media: everyday duties such as schoolwork are framed as something that “must” be prioritized before one can “indulge” in the digital pleasures of gaming. Thus,
they tend to express an instrumental approach to the legitimate digital
culture and a kind of ethos of duty and docility.
The “cultural capital poor”, in turn, tend to approach the practices of
legitimate digital culture in a manner that has every chance to be devalued as simple, futile or infantile. For example, their fundamental preference for practical rather than theoretical knowledge, and their more
general orientation away from the dominant school culture, disposes
them to locate the benefits of internet as an informational reserve not
primarily in relation to schoolwork, let alone as part of some scholastic
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learning process, but rather in its capacity to assist them in solving practical problems in everyday life, or in relation to their typically common
or culturally degraded hobbies. Their strained relation to the field of
education, alongside their withdrawal from the struggle over access to
the more or less exclusive professional fields and positions in which the
other classes are implicated, makes the “cultural capital poor” liable to
use their spare time, including digital media, in opposition with the symbolic order instituted by the school system, shaping them into “weapons” used in a defensive resistance against the symbolic violence hidden
in education. Spare time is their time, not school’s time, seems to be
their position – manifested, for example, in their seemingly extensive
use of computer games. The latter are also used for creating pockets of
perceived freedom and control in school. Some of the “cultural capital
poor” also show limited interest in digital media whatsoever, seriously
undermining popular depictions of a “digital generation”.

HABITUS, ONLINE PARTICIPATION AND THE PROBLEM
OF VOICE

The final analysis chapter deals with participatory digital practices of
various kinds, i.e. practices involving production and dissemination of
symbolic content – most notably opinions on different matters and various digital compositions – in online public spaces. It illustrates how
formal rights and access to technical equipment and skills are necessary
but not sufficient conditions for “ordinary” citizens, such as the boys in
this study, to fulfil the opportunities offered by the internet to speak
their minds in public. It also requires a sense of being entitled to speak,
and this is closely intertwined with the tacit competency requirements
for participating in discourse on various subjects. The competencies
required, in turn, seem to be associated with class and the differential
access to cultural capital. Though not a widespread practice among the
young men overall, there are examples of boys with limited cultural capital, upwardly mobile or not, who, despite having an interest in politics,
abstain from political talk online due to feelings of linguistic inadequacy
and gaps in knowledge. On the other hand, there are those with plenty
of cultural capital, claiming to be not that interested in politics but who
nevertheless, with a seemingly natural ease, speak their minds online in
matters of politics and common concern.
These findings give reason to question popular beliefs about how the
internet will revitalize and strengthen democracy. The sweeping depictions of today’s youth as a “digital generation” must also be questioned,
not least because the very same tendencies are to be found also in rela-
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tion to issues that are likely to be perceived by the boys as more inclusive than politics, such as sports or computer games. These are matters
with which they are generally familiar, but still the “cultural capital rich”
seem to feel more authorized and thus inclined to speak about them in
public. To the extent that the “upwardly mobile” and “cultural capital
poor” participate in online public spaces, they tend to do so primarily in
ways that do not rest on written language or the expression of a personal opinion, such as through the publication of game-related videos composed by themselves. Obviously, this seems to be an arena in which they
feel entitled to take place in public, but the symbolic capital this may
yield is likely to be of limited currency outside of this arena and thus
entails more restricted opportunities to exert influence than online participation in politics and matters of public concern.

CONCLUSIONS

The conclusion drawn from these empirical analyses and findings is that
class matters in young men’s everyday relationship to digital media, even
under conditions of near-universal internet access and use, as in today’s
Sweden. Under such conditions the cultural rather than purely economic
aspects of class are brought to the foreground. Through class habitus
and taste, the boys tend to orient themselves and navigate in different
ways in relation to a wide range of symbolically-hierarchized digital practices in everyday life. Class should thus not be conceived as an external
force determining the young men’s digital media use in any direct and
absolute way, but rather as an incorporated force operating as a “practical sense”, which tends to structure their prospects and aspirations as
well as their relationship to school and leisure, which, taken together,
shapes their media-related preferences and practices in everyday life according to certain patterns.
Most notably, the boys privileged in cultural capital lean towards collectively recognized digital media habits, symbolically valued in the field
of education, whereas those disprivileged in this respect are drawn towards illegitimate digital practices unlikely to yield any symbolic profits
in school. To the extent that these class-related “digital distinctions” are
perceived and transposed into grades, credentials and titles in the field
of education – i.e. become institutionalized – they may very well be seen
as part of the reproduction of social class relations. In brief, this is the
answer provided to the problem of this thesis.
In the concluding chapter I also discuss the merits of working with
Bourdieu’s conceptual framework in studies of everyday digital media
practice. It is argued that it allows one to conceptualize this seemingly
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banal activity as involved in macro-structural power relations, but also
to grasp digital media practice not as an exceptional, almost elevated
kind of practice, but as a set of cultural practices among other practices.
In other words, it makes it possible to avoid the hitherto quite prevalent
media-centrism and techno-romanticism in the field, and thus also – by
allowing for social continuity within technological change as well as for
structural differences within the so-called “net generation – to question
the equal sign frequently put between digital innovation, young people
and social change. By applying this framework in a qualitative study on
young men’s relationship to digital media, it has been possible to locate
and understand this as part of their whole everyday life, i.e. as closely
intertwined with their family circumstances, school experiences, leisure
activities and dreams of the future which, in turn, has lay bare some of
the mechanisms and processes through which the already known class
differences in young people’s internet use arise. Not only is this a contribution to the previous research in the field, however, because it also
shows that class still represents a pertinent analytical category.
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Nordicom 2012
Ibid.
3 Ibid.
4 Nick Couldry kallar internet för ”an unbounded informational reserve” och för ”a new
reserve of political action”. Se Couldry 2012, s. 45 och 123.
5 Se Prensky 2001. Hans begreppspar ”digital natives” och ”digital immigrants” åsyftar
skillnaden mellan de (barn och ungdomar) som vuxit upp med digitala medier och de
(vuxna) som inte gjort det.
6 Se t.ex. Tapscott 1998 och 2008
7 Se t.ex. Buckingham 2000, 2002, 2006 och 2008a, Herring 2004 och 2008, McChesney
2000, Mosco 2004, Selwyn 2003, Tengström 1987, Wilhelm 2000, Wilkie 2011
8 Om skolan sedan lyckas i denna strävan är desto mer tveksamt. Se t.ex. Samuelsson
2014.
9 Se t.ex. Bourdieu 1979/1984, Bourdieu et al. 1993/1999, Charlesworth 2000, Lamont
1992 och 2000, Lareau 2003, Sayer 2005, Sennett & Cobb 1972, Skeggs 1997/1999 och
2004, Willis 1977/1981. Klassbegreppet behandlas mer ingående i kapitel 3.
10 Formuleringen alluderar till Raymond Williams inflytelserika definition av kultur som
”a whole way of life” (Williams 1961, s. 56). Williams ligger även bakom begreppet
”känslostrukturer” (”structures of feeling”) – för en definition, se t.ex. Williams 1961, s.
63 ff. eller Williams 1977/1980, s. 106 ff.
11 Couldry 2012, s. 11 (kursivering i original)
12 I dagsläget vet vi tämligen lite om betydelsen av klass för uppkomsten av skilda digitala smaker och stilar bland svenska ungdomar. Den befintliga statistiken över gruppens
internetanvändning tar i regel hänsyn till skillnader mellan olika åldrar och pojkar och
flickor, men uppmärksammar nästan aldrig betydelsen av föräldrarnas yrke och/eller
utbildningsnivå (för ett undantag, se Findahl 2010). Studier från andra länder med relativt hög internetpenetration har dock visat hur även den så kallade ”nätgenerationen”
genomsyras av klassrelaterade skillnader i smak och stil i relation till digitala medier (se
t.ex. Hargittai & Walejko 2008, Livingstone & Helsper 2007, Mercklé & Octobre 2012,
North, Snyder & Bulfin 2008, Robinson 2009 och 2012, Vanden Abeele & Roe 2013).
Om man som här betraktar bruket av digitala medier som en diversifierad kulturell praktik och begrundar vad den tidigare forskningen säger om förhållandet mellan svenska
ungdomars klassbakgrund och smakmässiga orientering till andra populärkulturella produkter och praktiker (se t.ex. Bjurström 1997, Roe 1983 och Trondman 1989), talar det
mesta för att situationen här torde vara snarlik snarare än radikalt annorlunda. En mer
utförlig genomgång av den tidigare forskningen på området återfinns i kapitel 2.
13 Couldry 2012, s. 2 f. (kursiveringar i original)
14 Couldry 2012, s. 3 kommunicerar denna poäng desto tydligare när han skriver: ”Media’s importance for society and world cannot be grasped as linear development. When
media are embedded in wider cultural and social processes, tensions and contradictions
result”. Liksom när han slår fast att “the non-linear world of contemporary media transformation is marked by intense uncertainty” (Couldry 2012, s. 12, kursivering i original).
Eller när han skriver: ”Contradictions, tensions and ambiguities affect media’s social
workings at all scales” (Couldry 2012, s. 29). För en helhetsbild av Couldrys argumentat1
2

389

Noter

ion för ett icke-linjärt perspektiv på relationen mellan medier och samhälle, se Couldry
2012, kap. 1.
15 Metaforiken här är lånad från Pierre Bourdieu, se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 370. Se
även Hage 2011 och Wacquant 1992, s. 17. Noteras bör dessutom att bilden som här
tecknas av den så kallade ”nätgenerationen” smälter samman med den teoretiska förskjutning som ägt rum inom samhällsvetenskapen de senaste tjugofem åren, genom
vilken fokus har flyttats, som Murdock 2000, s. 7 beskriver det, ”from structural
constraint to self-expression, from blocked mobility to fluidity, from necessity to
desire”. Relationen häremellan kommer att utvecklas ytterligare i kap. 2.
16 Vare sig här eller hädanefter används ”smak” (eller ”smaken”) i den renodlade bemärkelsen ”skönhetssinne” eller ”estetiskt omdöme”. Bourdieu 1979/1984 menar att idén
om det rena, upphöjda och oegennyttiga estetiska omdömet (jfr ”konsten för konstens
skull”) döljer dess rötter i en viss klass, lokaliserad på behörigt avstånd från den krassa
nödvändigheten, såväl som de klassintressen som gömmer sig bakom dess till synes
objektiva och distanserade fasad. Från det här perspektivet, således, är ”den goda smaken” ingenting annat än smaken hos en specifik klass, den dominerande klassen, som i
kraft av sin ställning har kunnat legitimera den som universell norm. I The Sociology of
Taste noterar dessutom Jukka Gronow hur Bourdieu i sin sociologiska och klassanalytiskt motiverade kritik av idén om den genuint estetiska smaken, delvis faktiskt påminner
om smakbegreppet inom den gamla moralfilosofiska traditionen ”moral sense theory”
(Gronow 1997, s. 10 ff.). Smaken konceptualiseras här som en i det närmaste instinktiv
känsla för det goda eller dåliga i olika objekt eller sätt att uppföra sig, oberoende av åtskillnader mellan det vackra, det goda och det dygdiga. Bourdieu och företrädarna för
denna tradition skulle säkerligen ha olika uppfattningar om vari denna ”instinkt” bottnar, men å andra sidan vara tämligen överens om att skönhetssinnet och känslan för rätt
och fel i praktiken överlappar varandra och om att smaken därför kan förstås som en
både estetisk och moralisk kategori: anständigt uppträdande och god ton, passande klädsel och ett vårdat yttre – alltsammans fungerar som tecken på en människas moraliska
och estetiska värde, eller goda smak. Med andra ord, det som anses smakfullt tenderar
även att uppfattas som civiliserat och dygdigt, och på samma sätt blir gärna det ”smaklösa” till det ”ohyfsade” och ”karaktärslösa” (se Gronow 1997, s. 11 f.). Se även Woodward & Emmison 2001; för de klassmässiga implikationerna av dylika ”glidningar” mellan estetiska och moraliska omdömen, se t.ex. Bourdieu 1979/1984, Lawler 2005, Sayer
2005, s. 122 ff., Skeggs 1997/1999 (särskilt kap. 5).
17 Se vidare kap. 7. Skolans viktiga roll i relationen mellan ungas klassbakgrund och
smakmässiga orientering till olika medier och medieinnehåll har länge uppmärksammats
av bl.a. Keith Roe (se t.ex. Roe 1983, 1994, 1995 och Vanden Abeele & Roe 2013). Se
även North, Snyder & Bulfin 2008 samt Robinson 2009 och 2012.
18 Jfr Bengtsson 2007, Bourdieu 1979/1984, Lamont 1992 och 2000, Lawler 2005, Liu
2011, Ostertag 2014, Skeggs 1997/1999, Skeggs, Thumim & Wood 2008, samt Skeggs &
Wood 201.
19 I teknisk mening är persondatorer och internet långtifrån de enda medierna som är
digitala, men likväl faller t.ex. både televisionen och filmmediet utanför ramarna för den
här använda begreppsdefinitionen.
20 Se t.ex. Silverstone 1994, s. 123, Silverstone, Hirsch & Morley 1992, s. 21, och Morley
& Silverstone 1990. Se även Livingstone 2007c.
21 Couldry 2004. Se även Couldry 2012, kap. 2. Värt att notera i sammanhanget är för
övrigt att han i studiet av medierelaterade praktiker – det människor gör och säger som
har att göra med medier – inkluderar även ”what people believe and think, as evidenced
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by what they say and do” (Couldry 2004, s. 121). Det ska också sägas att jag i avhandlingen använder termerna ”mediepraktiker”, ”digitala praktiker” och ibland även ”digitala mediepraktiker” i denna vidare mening; de båda senare dock i en något mer avgränsad betydelse för att referera till sådant som pojkarna säger sig göra, tycka och tänka i
relation till just digitala medier. ”Digitala praktiker” (liksom ”digitala mediepraktiker”)
ska således förstås som en del av det mer övergripande ”mediepraktiker” eller ”medierelaterade praktiker”.
22 Den intresserade läsaren kan för en genomgång se t.ex. Bengtsson 2007, kap. 4.
23 Se Danielsson 2012
24 I denna avhandling används termerna ”pojkar” och ”unga män” om vartannat och
utan åtskillnad. De båda platserna för studien diskuteras och beskrivs mer utförligt i kap.
4 och 5.
25 Se t.ex. Miller & Slater 2000 (främst kap. 4), antologibidragen i Rydin & Sjöberg
(2008a), Rydin & Sjöberg (2010), samt Madianou & Miller 2012a.
26 Se t.ex. Forsman 2014, Herring 2003, Lövheim 2011, Siibak 2010, Sveningsson Elm
2007 och 2009, Turkle 1995, Werner 2009 och Willett 2008. För statistik rörande könsskillnader i ungas användning av digitala medier, se t.ex. Findahl 2010, Nordicom 2012
och Statens medieråd 2013. För en sammanställning av statistiken på området, se Findahl 2012b.
27 Denna tanke är grundläggande för s.k. intersektionalitetsforskning, se t.ex. de los
Reyes, Molina & Mulinari 2002 och för en bourdieusk variant t.ex. Skeggs 1997/1999
och Adkins & Skeggs 2004. Inom medieforskningen kan man säga att det ända sedan
början av 1980-talet och tidiga receptionsstudier som The Nationwide Audience (Morley
1980a) och Reading the Romance (Radway 1984/1991) har förts diskussioner och bedrivits
forskning som för tankarna till intersektionalitetsbegreppet, men då utan att själva benämningen ”intersektionalitet”, som är av senare datum, har använts – se t.ex. Morley
1986, 1992 och Press 1989, 1991. För ett aktuellt svenskt exempel på medie/populärkulturforskning med ett uttalat intersektionellt perspektiv, se Werner 2009.
28 Se Connell 2005
29 Morley 1992, s. 11 och 125. Morleys argumentation här ska läsas som ett svar på kritiken av hans fokus på just klass i den klassiska Nationwide-studien (mer om denna i kapitel
2). Noteras bör samtidigt att svaret också rymmer en viss självkritik, såtillvida att han
menar att han tenderade att överbetona klass på bekostnad av de andra strukturella faktorer (genus, etnicitet, ålder) som beaktades i den aktuella receptionsanalysen.
30 Se t.ex. Bjurström 1997, Hollingshead 1949/1952, Hollingworth & Williams 2009,
Jönsson et al. 1993, Lareau 2003, Nayak 2006, Nilsson 1994 och 1998, Roe 1983 och
1995, Trondman 1989, Willis 1977/1981
31 Se t.ex. Hargittai & Hinnant 2008, Lee 2008, Livingstone & Helsper 2007, Mercklé &
Octobre 2012 och Tondeur et al. 2011. Bland fåtalet studier som helt eller delvis bygger
på kvalitativa metoder märks North, Snyder & Bulfin 2008 samt Robinson 2009 och
2012.
32 Detta gäller såväl den årligen återkommande Internetbarometern från Nordicom som den
lika frekvent utgivna rapporten Svenskarna och Internet från World Internet Institute (numera .SE) (se t.ex. Nordicom 2012 och Findahl 2012a). Inte heller rapporterna från
Statens medieråd behandlar några klassrelaterade variabler, trots att de till skillnad från
just nämnda publikationer intresserar sig uteslutande för barns och ungdomars (digitala)
medievanor (se t.ex. Statens medieråd 2013). Undantaget härvidlag är rapporten Unga
svenskar och internet 2009 (Findahl 2010), där ett positivt samband kunde konstateras mellan föräldrarnas utbildningsnivå och internetanvändningens frekvens bland de yngsta
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barnen. Även Samuelsson 2014 berör åtminstone indirekt klass som en faktor i svenska
ungdomars internetanvändning och utveckling av digitala färdigheter.
33 Morley 1992, s. 11
34 För ett resonemang om den asymmetriska maktrelationen i kvalitativa intervjuer, se
t.ex. Kvale 2006. Den sociala distansen mellan forskare och utforskad har problematiserats inte minst av Pierre Bourdieu, se t.ex. Bourdieu 1990, Bourdieu 1992a, Bourdieu
1994/1995 kap. 7 och Bourdieu 2003.
35 Willis 1977/1981
36 Se t.ex. Björnsson 2005 och SOU 2009:64
37 Se t.ex. Fredriksson 2012, Höglund 2012, SOU 2012:65 kap. 2
38 Se t.ex. Jonsson 2010, Kalat 2010, Nordberg & Saar 2008, Nyström 2012
39 Se t.ex. Connell 2005 (kap. 4), Nayak 2006 och Trondman 1995
40 Citerad i Riksdag & Departement 2012-07-26
41 Se SOU 2012:65 kap. 2 och 14
42 Adelsohn Liljeroth & Arnholm, Svenska Dagbladet 2013-06-17
43 Se Ekström & Hjort 2010, Harju 2008, resp. Samuelsson 2014
44 Se t.ex. Nordicom 2012
45 Se Nordicom 2014 och Forsman 2014
46 Se t.ex. Roe 1995 där han dels sammanfattar resultaten av flera års forskning sambandet mellan svenska ungdomars förhållande till skolan och deras mediepreferenser och
medievanor, dels försöker att syntetisera dessa till en teori om vad han benämner ”media
delinquency”. Se även Bolin 1998 och Vanden Abeele & Roe 2013.
47 Willis 1977/1981
48 Detta vittnar inte bara om klassbegreppets skiftande innebörder utan även om dess
känslomässiga sprängkraft och människors ovilja att betrakta sig själva och framstå som
klassade subjekt. Skeggs 1997/1999 talar om detta i termer av disidentifikation och dissimulering av klass. Se även t.ex. Savage, Bagnall & Longhurst 2001 och Pascale 2008.
Eftersom vi hellre ser oss själva som suveräna individer med full kontroll över vårt eget
öde, tenderar det uppenbarligen att provocera när någon istället föreslår att våra livchanser och livsstilar till stor del formas av sådant som ligger bortom vår kontroll.
49 De senaste årens upplopp i svenska och europeiska storstadsområden har exempelvis
föranlett offentliga diskussioner i vilka klass kommit att artikuleras som ett viktigt led i
förklaringen. Likaså kan framväxten av den transnationella politiska rörelsen Occupy
Wall Street förstås som ett svar på de ökade klassklyftorna runtom i världen. Och i Sverige har en rad författare, filmskapare och serietecknare på senare tid skildrat det svenska
klassamhället, oftast underifrån och med tonvikt på de känslomässiga upplevelserna och
komplikationerna av detsamma för enskilda människor. Därtill har vi sett debatter om
allt från barnfattigdom till över- och underklassafarin och klasshat.
50 Citerad av Ringberg, Arbetaren 2012-03-15
51 SVT Aktuellt 2013-08-30
52 Se t.ex. Bell 1973 och Toffler 1980/1982. För en kritisk genomgång av olika teorier
om informationssamhället, se Webster 1995. Se även Mosco 2004 och Tengström 1987
som båda argumenterar för att informations- eller kunskapssamhället är att betrakta som
en myt. Eliasson 2005 och Goodwin & Spittle 2002 svarar i sin tur för kritiska diskursanalyser av hur informationssamhället har konstruerats i offentliga policydokument på
nationell resp. europeisk politisk nivå.
53 Se t.ex. Beck 1992/2000, Beck & Beck-Gernsheim 2002, Giddens 1990 och
1991/1999, samt Crook, Pakulski & Waters 1992.
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54 När det talas om det postmoderna samhället förutsätts normalt en mer radikal förändring från det moderna än när senmoderniteten kommer på tal. Se Giddens 1990, s. 45 ff.
och Crook, Pakulski & Waters 1992, kap. 1.
55 Se t.ex. Beck 2007, Beck & Beck-Gernsheim 2002, Giddens 1990 och 1991/1999,
samt Ziehe 1989.
56 Detta menar också den brittiske sociologen Will Atkinson, se t.ex. Atkinson 2007a,
2007b och 2008.
57 Se t.ex. Beck 1992/2000 och 2007, Beck & Beck-Gernsheim 2002, Giddens 1990 och
1991/1999, samt Ziehe 1989. Se även Thompson 1995/2001 som dock är skeptisk till
talet om en pågående avtraditionalisering och menar att traditionen lever vidare i dagens
moderna västerländska samhällen, om än i förändrad form.
58 Pakulski & Waters 1996. Se även Crook, Pakulski & Waters 1992, kap. 4.
59 Beck & Beck-Gernsheim 2002, s. 202 ff. Här låter för övrigt Beck förstå att även familjen, nationalstaten m.m. är att betrakta som zombiekategorier.
60 Se t.ex. Beck 2007, Crook, Pakulski & Waters 1992 (kap. 4), samt Pakulski & Waters
1996. För en essä om det nya arbetslivet och vad det gör med människorna i det, se
Sennett 1999.
61 Crook, Pakulski & Waters 1992, s. 124
62 Beck 2007, s. 685 f.
63 Denna tendens har uppmärksammats och kritiserats av t.ex. Mosco 2004, Murdock
2004 och Wilkie 2011.
64 Se Lind 2010. I sammanhanget bör också poängteras att det i andra delar av världen
snarare pågår en kraftig industrialisering. I den mån som ”det postindustriella samhället”
alls utgör en adekvat beteckning är det alltså i förhållande till en tämligen begränsad del
av världen.
65 Se Thompson 1995/2001, särskilt kap. 5, 6 och 7. För en aktuell svensk studie som
belyser spänningsfältet mellan globaliseringen och lokala kulturmönster, se Andersson &
Jansson 2012. Se även Ferguson 1992 för en kritik av mytologin om globaliseringen.
66 Liksom avindustrialiseringen bör dessa processer förstås som begränsade i sitt omfång. Traditionella och kollektivt konstituerade identiteter och livsmönster har naturligtvis inte utraderats utan fortlever både utanför västvärlden och i särskilda fickor av densamma (kanske främst på landsbygden men även som en del av vissa nationella kontexter eller hela internationella regioner, såsom de nordiska länderna eller medelhavsländerna).
67 Den brittiske sociologen Mike Savage (2000, s. 7) menar att detta är ungefär vad John
Goldthorpe, Gordon Marshall och andra företrädare för den så kallade ”Nuffieldskolan” har gjort i den brittiska kontexten. För ett exempel på denna hållning, se t.ex.
Goldthorpe & Marshall 1992. I den svenska kontexten representeras denna skolbildning
mer eller mindre explicit av t.ex. Robert Erikson, Jan O. Jonsson och Stefan Svallfors. Se
t.ex. Erikson & Goldthorpe 1992, Eriksson & Jonsson, 1993, Jonsson 2004 och Svallfors 2004.
68 Det har t.ex. talats om framväxten av ”den kreativa klassen” (Florida 2002) och ”prekariatet” (Standing 2011/2013). I detta sammanhang kan också nämnas att det i Storbritannien nyligen har tagits fram en ny klassindelning som alternativ till den som hittills
dominerat. Klassindelningen hämtar näring från Bourdieus klassteori och bygger på ett
ovanligt omfattande empiriskt underlag. Se Savage et al. 2013.
69 Se t.ex. Adkins & Skeggs 2004, Charlesworth 2000, Devine et al. 2004, Lamont 1992
och 2000, Lareau 2003, Savage 2000, Savage, Bagnall & Longhurst 2001, Sayer 2005,
Skeggs 1997/1999 och 2004.
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70 Kritik av detta slag har framförts av t.ex. Atkinson 2007b, Savage 2000 s. 102 ff.,
Skeggs 2004 s. 52 ff. och Svallfors 2004, s. 7 f. Oftast är det Becks idéer, ihop med Anthony Giddens, som utgör föremål för kritiken. Den förstnämnde har sedermera tillbakavisat den i t.ex. Beck 2007.
71 Se Svallfors 2004, s. 12
72 Se t.ex. Oskarson 1994, 2008 och 2010, resp. Kjellberg 2001.
73 Svallfors 2004. Se även Berglund & Oskarson 2010.
74 Svallfors 2004
75 Se t.ex. Bergström 2010, Karlsson 2005, Kulturrådet 2008, Nilsson & Peurell 2010,
Oskarson 2008, Reimer 1994 och Sternvik & Wadbring 2010. Främst vad gäller konsumtionen av populärkulturellt medieinnehåll har forskning också visat hur mönstret
tycks vara detsamma även bland ungdomar, se t.ex. Bjurström 1997 och Trondman
1989. En mer utförlig genomgång av betydelsen av klass för hur framför allt unga människor gör bruk av olika medier och medieinnehåll återfinns längre fram i kapitlet.
76 Karlsson 2005. Se även Nilsson & Peurell 2010. Detta då i linje med olika variationer
av den s.k. ”omnivore thesis”, dvs. tesen om att de övre samhällsskikten i allt större
utsträckning distingerar sig från de lägre genom sin allsidiga och ”rovgiriga” kultursmak
och kulturkonsumtion, snarare än genom en snäv smak för endast finkulturella kulturyttringar (se Peterson & Kern 1996 och Sullivan & Katz-Gerro 2007).
77 Se t.ex. Oskarson 2008
78 Karlsson 2005, s. 88. För en kvalitativ belysning av hur denna känsla för klass kommer
till uttryck i det svenska samhället idag, se Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011.
79 Begreppet ”kulturell friställning” är hämtat från Ziehe 1989 och syftar i grova drag till
samma process som de just skisserade idéerna om avtraditionalisering och individualisering.
80 För ett snarlikt resonemang, se t.ex. Reimer 1994, s. 201 ff.
81 För en genomgång av olika innebörder av klass, se Williams 1976, s. 51 ff. Klassbegreppet behandlas mer utförligt i kapitel 3.
82 Internationellt sett skulle alltså Sverige kunna beskrivas som ett klassamhälle med
relativt små ekonomiska och sociala klyftor. I andra länder i västvärlden, exempelvis
USA, där den ekonomiska och sociala ojämlikheten är större, finns inte samma grad av
artikulering av klass i det politiska och offentliga samtalet, och inte heller en lika stark
klassidentitet eller ett lika utbrett klassröstande och fackligt deltagande. Se Svallfors
2004.
83 Se t.ex. Jonsson 2004, OECD 2011 och 2013, samt Socialstyrelsen 2010 (främst kap.
3).
84 OECD 2013, s. 5
85 Se t.ex. Eriksson & Jonsson 1993 och 1994, Härnqvist 1994, Gustafsson, Andersson
& Hansen 2000, SOU 2000:47, SCB 2010a och 2012, Högskoleverket 2002, Universitetskanslerämbetet 2013.
86 Se SCB 2010a och 2012
87 Se Högskoleverket 2002 och Universitetskanslerämbetet 2013
88 Se OECD 2013
89 För ett resonemang om klasskillnader och social ojämlikhet som ett moraliskt problem, se Sayer 2005.
90 Se Williams 1976, s. 51 ff.
91 Bourdieu 1987, s. 9. Se även Bourdieu 1994/1995, s. 22 f. Mer om Bourdieus klassbegrepp i nästkommande kapitel.
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Morley 2009a, s. 492 f. För Ulrich Becks resonemang om social klass som en ”zombiekategori”, se t.ex. Beck & Beck-Gernsheim 2002, s. 202 ff.
93 Morley 2009a, s. 494
94 Se t.ex. Hetland 2012 och Mosco 2004, kap. 5
95 Marshall McLuhans begrepp “den globala byn” kan tjäna som ett tidigt exempel på
denna teknikromantiska hållning. Se McLuhan 1964/1967. För en kritisk genomgång av
mytologin om hur internet kommer att kullkasta diverse historiska maktförhållanden
och orättvisor, se t.ex. Mosco 2004 eller Wilkie 2011.
96 Wilkie 2011, s. 168 f.
97 Se t.ex. Eliasson 2005, Goodwin & Spittle 2002, Olsson 2002 och 2006a, Simpson
2004 och Verdegem & Fuchs 2013
98 För en inflytelserik kritik av teknikdeterminismen, se Williams 1975/2001. Se även
Sterne 2003. Argument för vikten av att se till de politiska och ekonomiska processerna
bakom internet och inblickar i dessa ges i t.ex. Chadwick 2006, McChesney 2000 och
Mosco 2004, främst kap. 6. Hur datorn och internet formas och omformas i och med de
vardagliga kontexter där de tas i bruk behandlas i t.ex. Mackay 1997a, Miller & Slater
2000 och Silverstone & Hirsch 1992.
99 Se t.ex. Goodwin & Spittle 2002, Olsson 2002 och 2006a, Simpson 2004 och Verdegem & Fuchs 2013
100 Se t.ex. Webster 1995, s. 10
101 Se t.ex. Bergström 2010, Chadwick 2006 (kap. 4), Hargittai 2010, Kvasny 2006,
Livingstone & Helsper 2007, Norris 2001, Olsson, Sandström & Dahlgren 2003,
Warschauer 2003 och Wilhelm 2000.
102 Bentivegna 2002, s. 54 ff. pekar på sex egenskaper hos internet, eller ”demokratiska
potentialer” som hon kallar dem, vilka sammantagna gör det annorlunda från tidigare
medier: (i) interaktiviteten, (ii) samexistensen av vad hon benämner ”vertikal” och ”horisontell” kommunikation, (iii) den breddade tillgången till information som förut var
reserverad för journalister och förmedlad till medborgarna via nyhetsmedierna (”disintermediation”), (iv) de låga kostnaderna, (v) den snabba kommunikationen, samt (vi)
frånvaron av (spatiala) gränser.
103 Se t.ex. Olsson 2002 och 2006a
104 Se t.ex. Goodwin & Spittle 2002
105 För diskussioner om kosmopolitanism och studier av mediernas potentiella roll i
fostrandet och upprätthållandet av kosmopolitiska identiteter och livsmönster, se t.ex.
Andersson 2006, Beck & Sznaider 2006, Hannerz 1996 (kap. 9), Jansson 2011 och 2012,
samt Lindell 2011 och 2014.
106 Se t.ex. Danet 1998 och Turkle 1995
107 För att återknyta till diskussionen om (de digitala) mediernas eventuella bidrag till
kultiveringen av kosmopolitiska utblickar, förhållningssätt och praktiker kan noteras att
detta tycks villkorat av människors sociala position, se t.ex. Jansson 2011 och Lindell
2014. Med andra ord tycks medierna endast i begränsad utsträckning kunna ge upphov
till kosmopolitism på egen hand; då är det mer troligt att människor som redan hyser
kosmopolitiska synsätt, socialt nedärvda via familjen eller förvärvade genom vissa utbildnings- och yrkeskarriärer, tar medierna i bruk på sätt som understödjer en befintlig
eller begynnande kosmopolitisk identitet och livsstil – varvid sådana medierelaterade
praktiker har alla förutsättningar att fungera som tecken på klass.
108 Se t.ex. Baym 1998, Herring 2003, Roberts & Parks 1999 och Turkle 1995 kap. 8
109 Se Tapscott 1998 och 2008 samt Prensky 2001.
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Se t.ex. Buckingham 2000, 2002, 2006 och 2008a. Se även Selwyn 2003 och Herring
2008.
111 Se t.ex. Buckingham 2000, s. 43
112 Se t.ex. Buckingham 2000, s. 41 ff. och 2008a, s. 12
113 Se Becker 1963/2006
114 Se Cohen 2002, s. 1 för en begreppsdefinition, samt Frykman 1988 och Bolin 1998, s.
89 ff. Se även Drotner 1999 som talar om den här typen av känslomässiga reaktioner på
just framträdandet av nya medier i termer av ”media panics”.
115 Buckingham 2008a, s. 13
116 För kritiska genomgångar av denna mytbildning, se t.ex. Buckingham 2000, 2002,
2006 och 2008a, Herring 2008 och Selwyn 2003
117 Se t.ex. Buckingham 2000, s. 44 f. och 2006, s. 1, samt Herring 2008 och Selwyn
2003. Buckingham noterar, som han uttrycker det, ”interesting parallells between the
utopianism of some academic (and quasi-academic) writing about computers and the
rhetoric of the sales pitch”, liksom att ”this tone is also increasingly adopted by politicians and policy-makers, who are keen to represent the ’information superhighway’ as the
solution to all problems of contemporary schooling (Buckingham 2000, s. 44 f.).
118 Tapscott 1998, s. 40
119 Tapscott 1998, s. 25 f.
120 Tapscott 1998, s. 5, 104 och 124. Se även Tapscott 2008.
121 Se t.ex. Buckingham 2000, s. 45 och 2002, s. 78
122 Se t.ex. Buckingham 2000 s. 41 ff. och 2002, Herring 2008 och Selwyn 2003
123 Se t.ex. Nordicom 2012
124 Mannheim 1952, s. 291
125 Mannheim 1952, s. 291 och 303. Se även Buckingham 2006, s. 2.
126 Se Mannheim 1952, s. 303. Han skriver här att vi har att göra med en faktisk generation ”only where a concrete bond is created between members of a generation by their
being exposed to the social and intellectual symptoms of a process of dynamic destabilization”.
127 Se Buckingham 2006, s. 11 och 2008a, s. 15
128 Veen & Vracking 2006
129 Mannheim 1952, s. 304
130 Buckingham 2006, s. 10 f.
131 Se t.ex. Osgerby 2004 – främst kap. 2 och 3 samt kap. 9, s. 198 ff.
132 Buckingham 2008a, s. 15
133 Se Livingstone 2004
134 För en mer utförlig beskrivning och rapportering av resultaten av forskningsprojektet
i sin helhet, se Livingstone & Bovill 2001. För en genomgång av publikforskningens
olika traditioner, se t.ex. McQuail 2005, s. 404. Tillsammans med effektforskningen
hänför han uses and gratifications-forskningen till den ”behavioristiska traditionen”,
medan den ”kulturella traditionen” inbegriper såväl receptionsanalys som medieetnografi
(för jämförbara uppdelningar, se t.ex. Abercrombie & Longhurst 1998, Alasuutari 1999a
och Jensen & Rosengren 1990). Noteras bör att det inte går några vattentäta skott mellan riktningarna inom vare sig den förra eller den senare traditionen (och för all del inte
heller mellan traditionerna).
135 Livingstone 2002
136 Facer & Furlong 2001. Se även Facer et al. 2001.
137 Se t.ex. Bennett & Maton 2010, Hargittai 2010, Helsper & Eynon 2010 och Selwyn
2009
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Sjöberg 2002, främst kap. 7 och 8
Hernwall 2001 och Enochsson 2001
140 Sveningsson 2001 och Chandler & Roberts-Young 1998. Sådana tillvägagångssätt har
sedermera kommit att benämnas ”netnografi”, se t.ex. Markham & Baym 2009.
141 För distinktionen mellan mediecentrerad och samhällscentrerad medie- och kommunikationsforskning, se t.ex. McQuail 2005, s. 12 ff.
142 För studier av barn och ungdomars användning av communities, se t.ex. Davies
2006, Lövheim 2004, Moinian 2006 och Sveningsson Elm 2007 och 2009; sociala nätverkssajter, se t.ex. Awan & Gauntlett 2013, boyd 2008, Livingstone 2008 och Siibak
2010; bloggar (och personliga hemsidor), se t.ex. Hodkinson & Lincoln 2008, Lövheim
2011, Polak 2006 och Stern 2008.
143 Nätet som ett inslag i ungas identitetsskapande betonas av t.ex. Hodkinson & Lincoln
2008 och Lövheim 2004. Davies 2006 framhäver istället det informella lärande som sker
genom ungas interaktioner inom ramen för virtuella gemenskaper. Risker och möjligheter kopplade till nätpraktikernas publika (eller semipublika) karaktär behandlas av t.ex.
Livingstone 2008 och Moinian 2006.
144 boyd 2008 och Livingstone 2002, kap. 3
145 Se t.ex. Lövheim 2004 och 2011, Siibak 2010, Sveningsson Elm 2007 och 2009, Willett 2008
146 Willett 2008. Se även Polak 2006.
147 Forsman 2014, se t.ex. s. 120 f., 164 ff. och 178
148 Forsman 2014. Se även Werner 2009 för en besläktad studie men med fokus på
svenska tonårstjejers musikbruk i ett digitalt medielandskap.
149 Forsman 2014, främst kap. 8 och 9
150 Liu 2011
151 För slutrapporten av forskningsprojektet, se Livingstone & Bober 2005
152 Se Livingstone & Bober 2005 och 2006
153 För en svensk studie på samma tema, se Sorbring & Lundin 2012
154 Det nära släktskapet mellan digitala möjligheter och risker består i att de barn och
ungdomar som använder internet mest har flest kontakter med nätrelaterade risker av
olika slag, men genom sin omfattande användning har de utvecklat digitala färdigheter
för att hantera dessa och därtill även tillvarata nätets olika möjligheter (se Livingstone &
Bober 2005). EU Kids Online pågår i skrivande stund fortfarande och har sedan starten
2006 resulterat i en uppsjö publikationer. För slutrapporter från den första resp. andra
delen av projektet, se Livingstone & Haddon 2009a resp. Livingstone et al. 2011. Resultaten från den svenska delen av projektet finns redovisade i von Feilitzen, Findahl &
Dunkels 2011. För mer utvecklade resonemang kring resultaten, se Livingstone & Haddon 2009b och Livingstone, Haddon & Görzig 2012.
155 Hertzberg Kaare et al. 2007
156 Hartmann, Carpentier & Cammaerts 2007
157 Se Rydin & Sjöberg 2008b och 2010. För forskning på området från andra länder, se
antologibidragen i Rydin & Sjöberg 2008a. Se även Miller & Slater 2000 och Madianou
& Miller 2012a.
158 Hollingworth et al. 2011
159 Det bör understrykas att forskningen på området inte bara intresserar sig för de sätt
på vilka klass strukturerar unga människors relation till digitala medier. Hänsyn tas
många gånger även till betydelsen av t.ex. genus, ålder och etnicitet. Dessutom finns det
studier med rötterna i det ”dominanta” paradigmet som tänker sig att det också kan
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finnas psykologiska faktorer bakom digitala klyftor bland barn och ungdomar. Se t.ex.
Broos & Roe 2006.
160 Se t.ex. Livingstone & Helsper 2007, Selwyn 2004, Tsatsou 2011 och Warschauer
2003
161 Findahl 2010
162 Samuelsson 2014
163 Se Livingstone & Bober 2005 och Livingstone & Helsper 2007
164 Se t.ex. Lee 2008 (Storbritannien), Hargittai & Hinnant 2008 och Hargittai & Walejko
2008 (USA), Mercklé & Octobre 2012 (Frankrike) och Vengerfeldt & Runnel 2004 (Estland). Tondeur et al. 2011 (Belgien) rapporterar mindre entydiga resultat och drar slutsatsen att ”the existing differences in SES [socioeconomic status, förf. anm.] on computer-use profile are not sufficiently marked to deduce that ICT [information and communication technology, förf. anm.] can be seen as an indicator of differing cultural capital”
(s. 152).
165 Livingstone & Helsper 2007, s. 692
166 Se t.ex. Danielsson 2011, Goode 2010, North, Snyder & Bulfin 2008, samt Robinson
2009 och 2012.
167 Se Robinson 2009 och 2012. Den goda internettillgång som ligger till grund för ett
lekfullt och explorativt förhållningssätt till nätet som informationsresurs beskrivs i termer av ”skhole” i Bourdieus mening, dvs. hela den situation som gör det möjligt att
”leka på allvar” och tillägna sig kulturellt kapital, nämligen fri tid och befrielse från materiellt nödtvång. Se t.ex. Bourdieu 1990, Bourdieu 1994/1995, kap. 7 samt Bourdieu
1979/1984, s. 476. För Bourdieus idé om ”smaken för det nödvändiga”, se t.ex. Bourdieu 1979/1984, kap. 7.
168 Se t.ex. Goode 2008, Hollingworth et al. 2011, North, Snyder & Bulfin 2008, Paino &
Renzulli 2012, Robinson 2009 och 2012, samt Samuelsson 2014
169 Se t.ex. Vanden Abeele & Roe 2013
170 Se t.ex. Dunkels 2007
171 Om detta vittnar inte minst de många forskningsantologier som publicerats i ämnet.
Se t.ex. Dahlgren 2007 och Loader 2007.
172 Se t.ex. Olsson 2004, 2005 och 2006b
173 Se t.ex. Kaun 2012 för en medieetnografiskt inspirerad studie. Ekström, Olsson &
Shehata 2014, Ekström & Östman 2013 och Östman & Ekström 2011 bygger istället på
statistiska metoder.
174 Se Livingstone & Bober 2005 och Livingstone, Bober & Helsper 2005. Se även t.ex.
Banaji & Buckingham 2010, Hargittai & Walejko 2008 och Mesch & Coleman 2007.
175 Livingstone, Bober & Helsper 2005, s. 306
176 Livingstone, Bober & Helsper 2005 samt t.ex. Banaji & Buckingham 2010, Livingstone, Couldry & Markham 2007 och Vromen 2007
177 Se t.ex. Livingstone 2007a och 2007b samt Miegel & Olsson 2010
178 Detta knyter an till en pågående teoretisk diskussion kring innebörden av termen
”deltagande” inom medieforskningen. Carpentier 2011 menar, framför allt med utgångspunkt i Pateman 1970, att deltagande i och med (digitala) medier är någonting
annat än både tillgång till (digitala) medier och medierad interaktion, såtillvida att deltagande, till skillnad från såväl tillgång som interaktion, per definition är en fråga om makt
eller inflytande i beslutsfattandeprocesser.
179 Carpentier 2010
180 Murdock 2000, s. 7 resp. Murdock 2004, s. 22
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181 Morley 1980a och Hall 1980. Här bör noteras att Halls encoding/decoding-modell
även har influerat och tjänat som utgångspunkt för en rad andra receptionsanalyser,
varav en del har undersökt betydelsen av klass för tolkningen av olika medietexter och
då inte sällan sådana som representerar klassrelationer i något avseende. Se t.ex. Press
1989 och 1991, Philo 1990 (se även Glasgow University Media Group 1976 och 1982),
samt för ett svenskt exempel, Ross 2008. Skeggs & Wood 2008 och 2012 bör också
nämnas i sammanhanget, även om de bygger på ett annorlunda teoretiskt ramverk (se
även Skeggs 2009). Noterbart är att flera av dessa receptionsanalyser kan betecknas som
intersektionella i så måtto att de tar hänsyn till hur klass samspelar med andra strukturella krafter, inte minst genus, när publiken skapar mening ur mediernas texter.
182 Se Morley 1980a, Morley 1980b, Morley 1986, s. 40 ff. samt Morley 1992, s. 10 ff.
och kap. 4.
183 Se Morley 1986 s. 41
184 Se t.ex. Morley 1980b, s. 173 och Morley, 1992 s. 11 f. I den senare understryker för
övrigt Morley att vare sig hans tillämpning av encoding/decoding-modellen eller Stuart
Halls utformning av densamma i själva verket skulle ha byggt på något sådant antagande.
185 Se t.ex. Morley 1980b s. 173, Morley 1986 s. 41 ff. och Morley 1992 s. 125
186 Morley 1986. Se även t.ex. Hobson 1980 och 1982, Lull 1980, samt Radway
1984/1991. Såväl Hobson som Radway har analytiskt fokus på betydelsen av genus
snarare än klass för hur kvinnor, närmare bestämt, upplever, värderar och gör bruk av
medierna i vardagslivet. I synnerhet dessa studier påminner om delar av den publikforskning som bedrevs redan i massmediernas barndom, inte minst Herzog 1941. Slutligen bör också nämnas att termen ”medieetnografi” är omtvistad och vissa forskare har
argumenterat för en snäv definition och påpekat att många studier som gör anspråk på
att syssla med medieetnografi i själva verket inte är särskilt etnografiska – se t.ex. Drotner 1993 och Gillespie 1995, s. 53 ff.
187 Morley 1986 s. 16 (min kursivering)
188 Se även Hobson 1980 och 1982 samt Radway 1984/1991
189 Se t.ex. Bakardjieva 2005, Couldry 2000, Gillespie 1995, Gray 1992, Livingstone
2002, Mackay 1997b, Miller & Slater 2000, Moores 1993 och Silverstone & Hirsch 1992.
För exempel på svenska studier som helt eller delvis delar den medieetnografiska traditionens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, se bl.a. Andersson 2006, Andersson & Jansson 2012, Bengtsson 2007, Bolin 1998, Jansson 2001 och Olsson 2002.
190 Se Morley 1992, s. 11 f. och 125. Se även Morley 2009a där han ånyo framför denna
kritik och argumenterar för vikten av att ta hänsyn till klass (och andra socialt strukturerande krafter) i studiet av mediernas publiker.
191 Gripsrud 2002, s. 85. Se även t.ex. Curran 1990.
192 Skeggs & Wood 2011
193 Forskningsområdet kännetecknas av en skiftande terminologi – Hargittai & Hinnant
2008, Kvasny 2006, Robinson 2009 och Samuelsson 2014 talar t.ex. om digital ojämlikhet, medan bl.a. Livingstone & Helsper 2007 och Warschauer 2003 använder begreppsparet ”digital inclusion” och ”digital exclusion” för att beteckna i princip samma problematik.
194 Se t.ex. Chadwick 2006 (kap. 4), Loader 1998, Murdock & Golding 2004, Norris
2001, Rasanen 2006, Warschauer 2003, Wilhelm 2000 och Zillien & Hargittai 2009. För
en kartläggning av digitala klyftor mellan olika samhällsklasser i Sverige, se Bergström
2010.
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Se t.ex. Hakkarainen 2012; Kvasny 2006; Murdock, Hartmann & Gray 1992; Olsson
2002; Olsson, Sandström & Dahlgren 2003; Robinson 2009 och 2012; samt Selwyn,
Gorard & Furlong 2005.
196 För en både utförlig och upplysande genomgång av ungdomskulturforskningens
historiska framväxt, se Bjurström 1997, kap. 1-5.
197 Mannheim 1952 och Hollingshead 1949/1952
198 Se t.ex. Cohen 1972/1980, Hall & Jefferson 1975/2006, Hebdige 1979, McRobbie
1978, samt Willis 1977/1981 och 1978
199 Willis 1977/1981
200 Se t.ex. Johansson & Miegel 1992 samt Roe 1983 och 1994. En beskrivning och
sammanfattande bild av forskningsresultaten av Mediapanel-programmet återfinns i
Rosengren 1994.
201 Roe 1983. Se även Roe 1995 och för ett exempel på en nyare studie, uppbyggd kring
ett snarlikt resonemang, Vanden Abeele & Roe 2013.
202 Bjurström 1997, Jönsson et al. 1993 och Trondman 1989. Se även Nilsson 1994 och
1998.
203 Bolin 1998 och Fornäs, Lindberg & Sernhede 1995. Även internationellt genomfördes naturligtvis etnografier på området under den här perioden – se t.ex. Thornton 1995
(som dessutom bygger på Bourdieus begreppsuppsättning).
204 Se t.ex. Hollingworth & Williams 2009, Lareau 2003 och Nayak 2006
205 Sterne 2003, s. 367 och 386
206 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 57
207 Se t.ex. Sterne 2003 och Couldry 2012, s. 12
208 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 13 (kursivering i original). Se
även Bourdieu 1992a, s. 236 ff.
209 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 13
210 En enkel Google Scholar-sökning på ”digital natives” ger snabbt vid handen att det
sannerligen är långtifrån alla av de 25 500 träffarna som förhåller sig kritiska till begreppet (sökningen gjord 2014-05-27). Se även Dunkels 2007.
211 Bourdieu 1992a, s. 248
212 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 35 (kursivering i original). Bourdieu tycks använda ”fall” synonymt med ”studieobjekt” när han understryker betydelsen
av det aktuella momentet genom att slå fast att ”one cannot think well except in and
through theoretically constructed empirical cases” (Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 160).
För ett snarlikt resonemang kring fall, se t.ex. Walton 1992.
213 För argument för en icke-mediecentrisk medieforskning, se t.ex. Couldry 2004 och
2012 (främst kap. 1 och 2) samt Morley 2009b och 2012. Se även kap. 3.
214 Bourdieu 1992b, s. 45. Se även Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s.
57 ff.
215 Just här används termerna ”medier” och ”digitala medier” i en något vidare mening
än den som definierades i kapitel 1. Roger Silverstones idé om medier som dubbelt artikulerade i form av både materiella objekt (teknik) och symboliskt innehåll (texter) (se
t.ex. Silverstone 1994) ska förstås i en publikforskningskontext och närmare bestämt i
ljuset av den inriktning inom densamma som han själv representerar vilken syftar till att
förstå mediernas roll i människors vardagsliv, framför allt i hemmet. Här avses emellertid på ett mer direkt sätt även mediernas infrastrukturella och institutionella dimensioner. Se Couldry 2012, s. 2.
216 Livingstone 2011
195
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Couldry 2012, s. 2. För ett vidare resonemang om mediekonvergensen och dess konsekvenser, se Jenkins 2008. Idén om att vi numera lever i en mediemiljö (”media environment”) har figurerat inom publikforskningen ett bra tag, se t.ex. Livingstone & Bovill
2001 och Livingstone 2002.
218 Se Deuze 2012, s. x
219 Se Livingstone 2009. Hon skriver exempelvis: ”At stake, it seems, is less whether or
not everything is mediated (for this is an interesting but relatively uncontested empirical
question) but rather, whether this matters – in other words, whether the mediation of
micro processes of social interaction influences macro-historical shifts in institutional
relations of power” (Livingstone 2009, s. 8). Se även Couldry 2013.
220 Se Couldry 2012, kap. 1 – främst s. 3 ff., s. 12 och s. 29 f.
221 Couldry 2012, s. 29
222 Couldry 2012, s. 6 ff. och s. 29 f.
223 Att Couldry hämtar teoretisk inspiration från Bourdieu framgår i flera av hans texter
(se t.ex. Couldry 2003a, kap. 1-3 och Couldry 2003b), men de tydligaste argumenten för
Bourdieus idéer som konstruktiva inslag i byggandet av det slags samhällsorienterade
medieteori som kan hjälpa oss att förstå mediernas betydelse i dagens samhälle framför
han i Couldry 2012 (t.ex. s. 8) och Couldry 2013.
224 Morley 2009b. Se även Morley 2012.
225 Morley 2009b, s. 114 f.
226 Morley 2009b, s. 115. Se även Morley 2012.
227 Se Williams 1975/2001; för en utläggning om de centrala idéerna inom SST, se t.ex.
MacKenzie & Wajcman 1999a.
228 Se Silverstone & Hirsch 1992. Se även Morley & Silverstone 1990 och Silverstone
1991.
229 Mansell & Silverstone 1996, s. 9 och Silverstone & Haddon 1996, s. 45 f.
230 Se t.ex. Silverstone 1994, s. 123, Silverstone, Hirsch & Morley 1992, s. 21, samt Morley & Silverstone 1990. Se även Livingstone 2007c.
231 Silverstone, Hirsch & Morley 1992, s. 28, n. 9
232 Couldry 2012, s. 16 f.
233 Madianou & Miller 2012b, s. 170 ff.
234 Couldry 2012, s. 37
235 Couldry 2012, s. 44
236 Couldry 2004, s. 121
237 Se Williams 1976, s. 51. Det kan här vara värt att notera att delar av den samtida klassanalysen allt oftare tycks åberopa den etymologiska betydelsen av klass som klassificering,
varvid man istället för att betrakta klass som någonting på förhand givet, vars struktur
och effekter sedan kan kartläggas och mätas med hjälp av statistiska metoder, vill rikta
fokus mot de sociala och symboliska processer genom vilka klassgränser människor
emellan upprättas, upprätthålls och fungerar som utgångspunkt för hur människor klassificerar och tillskriver varandra olika värde. Se t.ex. Holgersson 2011, Morley 2009a och
Skeggs 2004.
238 Williams 1976, s. 58 f.
239 Williams 1976, s. 59
240 Williams 1976, s. 52
241 Se Williams 1976, s. 251 f. Det kan här också vara värt att notera att Williams 1976, s.
53 ff. ser benämningarna över-, medel- och underklass som besläktade med innebörden
av klass som rang, vilken alltså dominerade före industrisamhällets framväxt, medan han
härleder användningen av termen arbetarklass till den industriella kapitalismens genom217
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brott och således betraktar den som närmare knuten till någon av de båda andra grundläggande innebörderna av klass.
242 Williams 1976, s. 58
243 Williams 1976, s. 58 f.
244 För en diskussion, se t.ex. Devine & Savage 2004
245 Williams 1977/1980, s. 66 f. Mitt resonemang kring den marxistiska uppdelningen
mellan bas och överbyggnad, liksom den mer allmänna behandlingen av marxismen i
föreliggande kapitel, bygger nära nog uteslutande på mina tolkningar av hur andra har
tolkat Karl Marx texter – inte minst Raymond Williams och Pierre Bourdieu. Williams
kritiserar delar av den marxistiska teoribildningen från en i grund och botten marxistisk
ståndpunkt, medan Bourdieu gör det från en position utanför den marxistiska traditionen. Likväl finns det uppenbara likheter i deras kritik, vilket t.ex. Swartz 1997, s. 66 noterar. Trots att Bourdieu inte kan karaktäriseras som marxist accepterar han delar av det
marxistiska tankegodset. Broady 1990, s. 189 ff. och 286 ff. menar t.ex. att Bourdieu i
allt väsentligt delade marxismens frågeställningar, men att han inte godtog de svar som
traditionen erbjöd och därför sökte utarbeta ett eget. I så måtto att Bourdieus och Williams idéer har utvecklats på ett snarlikt sätt i relation till den marxistiska teoribildningen,
på samma gång som i synnerhet den förstnämnde har spelat en central roll för konstruktionen och analysen av det problem som här fokuseras, menar jag att det finns en
poäng dels i att beröra denna teoribildning, dels i att göra detta genom just Williams och
Bourdieus läsningar. En ytlig behandling av Marx tänkande kan tyckas, men givet syftet
med föreliggande studie, som ju är empiriskt undersökande snarare än teoretiskt diskuterande, vore nog en mer djuplodande behandling av marxismen, källtexterna inkluderade,
att betrakta som överflödig.
246 Se Devine & Savage 2004, s. 10
247 Williams 1977/1980, s. 72 skriver: ”Enligt motståndarna är marxismen med nödvändighet en reducerande och deterministisk sorts teori: ingen kulturaktivitet tillåts vara
verklig och betydelsefull i sig själv utan reduceras alltid till ett direkt eller indirekt uttryck
för något föregående och kontrollerande ekonomiskt innehåll, eller för ett politiskt innehåll som bestäms av ett ekonomiskt läge eller en ekonomisk situation. Sett i ljuset av
marxismens utveckling under mitten av 1900-talet blir denna beskrivning en karikatyr”.
248 Devine & Savage 2004, s. 10 ff.
249 Williams 1977/1980, s. 70
250 Williams 1977/1980, s. 71
251 Williams 1977/1980, s. 70 (min kursivering)
252 Williams 1977/1980, s. 72 menar: ”En marxism utan några deterministiska begrepp
är i praktiken värdelös. En marxism med många av de deterministiska begrepp den nu är
behäftad med är grundligt handikappad”.
253 Williams 1977/1980, s. 74 (kursiveringar i original)
254 Williams 1977/1980, s. 76 (min kursivering)
255 Jfr Devine & Savage 2004
256 Se Devine & Savage 2004
257 Crompton & Scott 2004, s. 199
258 Williams 1977/1980, s. 70 (min kursivering)
259 Crompton & Scott 2004. Se även Sayer 2005.
260 Crompton & Scott 2004, s. 192 ff.
261 Crompton & Scott 2004, s. 192
262 Sayer 2005, s. 85 ff.
263 Sayer 2005, s. 87
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Se Sayer 2005, s. 81 f.
Sayer 2005, s. 92 (kursivering i original)
266 Sayer 2005, s. 88 ff. Apropå det kapitalistiska systemets identitetsneutralitet skriver
Sayer att det enda det kräver för att fungera är att produktionsmedlen ägs av ett fåtal och
att det stora flertalet är lönearbetare av något slag – men, menar han, vem som helst kan
vara kapitalist eller lönearbetare. Han fortsätter: ”Other mechanisms not intrinsic to the
basic structure of capitalism may contingently influence who becomes a capitalist or a
worker or workers of particular kinds, but from the point of view of what is necessary
for capitalism to exist, anyone can find a place in its structures” (s. 88).
267 Sayer 2005, s. 92, n. 24
268 Crompton & Scott 2004, s. 194
269 Crompton & Scott 2004, s. 193 f.
270 Crompton & Scott 2004, s. 194
271 En politik för ökad jämlikhet har också mycket att vinna på att hänsyn tas till dessa
skillnader. Om ojämlikhet i första hand betraktas som ett resultat av identitetskänsliga
mekanismer, riskerar strävan mot ökad jämlikhet att reduceras till en fråga om erkännande (jfr ”identitetspolitik”). Erkännande och respekt är centralt för vårt välbefinnande
och borde vara ett självklart mål för varje jämlikhetssträvande politik, men det vore ett
misstag att tro att problemet med social ojämlikhet är löst i den stunden vi frigör oss
från normativa, diskriminerande föreställningar om klass, genus och etnicitet och börjar
behandla varandra som jämlikar. Detta skulle i så fall betyda att den kapitalistiska
(re)produktionen av ekonomisk ojämlikhet är oproblematisk så länge olika klasser uppfattar och behandlar varandra som om den inte existerade. Frågan är dock vem som
väljer bort ekonomisk trygghet för erkännande, respekt eller rentav beundran för ens
förmåga att leva med knapp ekonomi (se Sayer 2005, s. 66 ff.). Den så kallade ”identitetspolitiken” kan inte på egen hand komma till rätta med den sociala ojämlikheten, för
om ”individual recognition is to be the primary political objective, then issues of redistribution fall by the wayside” (Crompton & Scott 2004, s. 200). Sayer 2005, s. 92 f. hävdar rentav att dess tendens att betrakta social ojämlikhet som ytterst en kulturell fråga,
riskerar att slå över i ett slags vulgär kulturalism i vilken människors klassposition ses
som ett resultat av deras sätt att leva. Så har det t.ex. blivit allt vanligare att från politiskt
håll att framställa arbetslöshet som vore det ett problem knutet till de arbetslösas identitet och oförmåga att marknadsföra sig själva, snarare än till det ekonomiska systemets
oförmåga att tillhandahålla tillräckligt med arbetstillfällen – något som gäller även för
den svenska politiska kontexten, där införandet av så kallade ”jobbcoacher” kan ses som
det tydligaste exemplet (se Fogde 2009).
272 Även Carle 2007 och Swartz 1997, till exempel, föreslår en sådan läsning. Broady
1990, s. 12 menar däremot att Bourdieus sociologi i första hand ska förstås som en kunskapsteori – eller närmare bestämt: som ”en teori om den sociologiska kunskapens betingelser, möjligheter och gränser” – och blott i andra hand som en teori om samhället.
273 Bourdieu 1979/1984, s. 101
274 Bourdieu 1987, s. 3
275 Ibid.
276 Bourdieu 1987, s. 7
277 Ibid.
278 Bourdieu 1980/1990, s. 139. Se även Swartz 1997, s. 150 ff.
279 Se Crompton & Scott 2004, s. 202 och Sayer 2005, s. 85
280 Bourdieu 1987, s. 6
281 Se Bourdieu 1986
264
265
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Bourdieu 1979/1984, s. 483
Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 127
284 Jfr Bourdieu 1972/1977, s. 72 och Broady 1990, s. 228
285 Se t.ex. Bourdieu 1987, s. 3, Bourdieu 1994/1995, s. 13 och Wacquant 1992, s. 15 ff.
286 Se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 114 ff., Bourdieu 1985, s. 723 f., Bourdieu 1987, s. 3
f. och Bourdieu 1989, s. 16 f.
287 Se t.ex. Bourdieu 1972/1977, s. 171 ff., Bourdieu 1980/1990, kap. 7 och 8, Bourdieu
1985, s. 724, Bourdieu 1986, Bourdieu 1987, s. 4, Bourdieu 1989, s. 17, Bourdieu
1994/1995, s. 154 ff. och Broady 1990, s. 171 ff.
288 Bourdieu 1986, s. 96 f.
289 Se t.ex. Bourdieu 1985, s. 724, Bourdieu 1986, Bourdieu 1987, s. 4, Bourdieu 1989, s.
17 och Broady 1990, s. 171 ff.
290 Bourdieu 1986, s. 97 f.
291 Se Bourdieu 1986, s. 98 ff. Notera släktskapet mellan förkroppsligat kulturellt kapital
och Bourdieus habitusbegrepp. Förkroppsligat kulturellt kapital motsvarar i princip en
habitus som är socialt erkänd och gångbar. Se Broady 1990, s. 229.
292 Broady 1990, s. 173
293 Se Bourdieu 1986, s. 98 och 102 f.
294 Se t.ex. Bourdieu 1985, s. 724
295 Se tidigare resonemang, samt t.ex. Bourdieu 1980/1990 (kap. 7 och 8) och Bourdieu
1994/1995 (kap. 6). Se även Broady 1990, s. 188 ff. och 198 ff. samt Swartz (kap. 4).
296 Se t.ex. Bourdieu 1972/1977, s. 184 ff. och Broady 1990, s. 212 f.
297 En del menar att Bourdieu inte har tagit tillräcklig hänsyn till det ekonomiska kapitalets särprägel. Detta slags kritik kommer även från forskare som i allt väsentligt godtar
hans teoretiska perspektiv på social stratifiering. Se t.ex. Sayer 2005, s. 85 ff.
298 Bourdieu 1994/1995, s. 151 resp. 158. Se även Broady 1990, s. 213 och 279. Det
ekonomiska fältets dominans tar sig bl.a. uttryck genom sättet på vilket intressen och
tänkesätt knutna till det ekonomiska fältet (t.ex. ekonomisk vinstmaximering) i allt större
utsträckning tenderar att infiltrera fält som traditionellt har etablerats med utgångspunkt
i andra värden och följaktligen också har präglats av andra spelregler, dvs. andra egenskaper och tillgångar än rent kommersiella har på dessa fält värderats och utgjort såväl
medel som mål för striderna agenter, grupper och institutioner emellan. Ett exempel på
ett sådant fält är det journalistiska, där traditionella ideal utmanas av en alltmer påtaglig
vinstorientering. Se Bourdieu 1996/1998.
299 Bourdieu 1994/1995, s. 175.
300 Bourdieu 1980/1990, s. 118. Se även Bourdieu 1972/1977, s. 183 där han menar att
det symboliska kapitalet utgör ”a transformed and thereby disguised form of physical
’economic’ capital” som ”produces its proper effect inasmuch, and only inasmuch, as it
conceals the fact that it originates in ’material’ forms of capital which are also, in the last
analysis, the source of its effects”. Jfr Bourdieu 1991, s. 168 ff.
301 Se Bourdieu 1972/1977, s. 197 och Bourdieu 1980/1990, s. 133. Se även Swartz
1997, s. 91 f.
302 Bourdieu 1986, s. 99 f.
303 Bourdieu 1986, s. 100 f.
304 Se t.ex. Bourdieu 1979/1984 och Bourdieu 1994/1995, kap. 6 (främst s. 163 ff.). Jfr
även Broady 1990, s. 203 f.
305 Jfr Bourdieu 1980/1990, s. 123
306 Bourdieu 1994/1995, s. 154 f.
307 Bourdieu & Passeron 1970/2008, s. 50
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Bourdieu 1994/1995, s. 155. Se även Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 167 f.
Bourdieu 1994/1995, s. 155
310 Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 171 f. Se även Bourdieu 1991, kap. 7.
311 Antalet olika subkapital kan vara lika många som det existerar fält och subfält, och
det är ytterst en empirisk fråga att identifiera dessa genom studier av vilka tillgångar som
erkänns som legitima och således blir till maktresurser, dvs. till symboliskt kapital, möjliga att dra nytta av i olika sammanhang; jfr Bourdieu 1985, s. 724 och Broady 1990, s.
273 ff. Andra forskare, inspirerade av Bourdieus teori, har också genom sitt empiriska
arbete identifierat andra subtyper av kapital än de Bourdieu själv kom att belysa (politiskt, vetenskapligt, litterärt osv.). Weenink 2008 talar t.ex. om ett kosmopolitiskt kulturellt, dvs. det slags tillgångar som kan användas för att nå framgång i en värld alltmer
präglad av globaliseringsprocesser av olika slag.
312 Se Thornton 1995.
313 Jfr t.ex. Bourdieu 1994/1995, s. 154 ff. samt Broady 1990, s. 173 och 300
314 Se t.ex. Bourdieu & Passeron 1979/2008, Bourdieu 1979/1984, kap. 1 och Bourdieu
1986
315 Jfr Bourdieu 1989, s. 16, Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 75 ff., Bourdieu 1994/1995,
kap. 1 och Broady 1990, s. 302 ff. I sina antropologiska studier av det kabyliska samhället fann Bourdieu att fysisk styrka var en av de egenskaper som kunde ge symboliska
kapital (se t.ex. Bourdieu 1972/1977, s. 183), vilket i dagens västerländska samhällen
knappast torde vara lika självklart.
316 Se t.ex. Adkins & Skeggs 2004 och Skeggs 1997/1999. En del menar att Bourdieus
perspektiv på social differentiering och hierarkisering härvidlag är alltför flexibelt, såtillvida att det emellanåt tenderar att behandla genus och etnicitet som vore de antingen
underordnade eller blott aspekter av klass, snarare än sociala maktrelationer i sin egen
rätt. För diskussioner kring detta, se t.ex. Anthias 2001 och Sayer 2005, s. 81 ff. Vad
gäller termen ”maktens fält” (”field of power”) används den av Bourdieu för att beteckna den dominerande klassen och de symboliska striderna mellan dess olika klassfraktioner. Se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 315 ff., Bourdieu 1989, s. 16 och Broady
1990, s. 273 f.
317 Se t.ex. Bourdieu 1985, 1987 och 1989
318 Se t.ex. Bourdieu 1979/1984, kap. 2 och Bourdieu 1986
319 Jfr Bourdieu 1989 och Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 126 ff.
320 Se framför allt Bourdieu 1972/1977, Bourdieu 1980/1990 och Bourdieu 1994/1995.
Se även Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 115 ff.
321 Bourdieu & Wacquant 1992a, 126 f. Genom sitt författarskap står Bourdieu för otaliga definitioner av habitus. Bara i Distinction (1979/1984) beskrivs habitus bl.a. som en
”practice-unifying and practice-generating principle” (s. 101), som en på samma gång
”structuring structure” och ”structured structure” (s. 170), och som ”a virtue made of
necessity” (s. 372). Se även Bourdieu 1989, s. 18 f.
322 Broady 1990, s. 228
323 Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 128
324 Se Bourdieu 1979/1984, kap. 3
325 Bourdieu 1972/1977, s. 72 (kursivering i original). En snarlik definition återfinns i
Bourdieu 1980/1990, s. 52.
326 Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 133 (se även s. 79 ff.)
327 Broady 1990, s. 233
328 Broady 1990, s. 270 f.
329 Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 102
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330
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Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 94 ff.
Se Bourdieu 1979/1984, s. 110 och Bourdieu 1980/1990, s. 64

DEL II
Jfr Andersson & Jansson 2012 och Jansson 2010
Bourdieu 1979/1984, s. 102 och 124
334 Se Bourdieu 1992a, s. 224 ff.
335 Se Danermark et al. 2003, s. 205 och Schofield 1990, s. 183 ff.
336 Jfr Murdock 1997
337 Jfr Williams 1961, s. 56 och Bourdieu 1979/1984, s. 173
338 Jfr Danermark et al. 2003, s. 97 ff. och Higgs, Jones & Scambler 2004. Formuleringen
om ett ”kvalitativt närmande” är hämtad från Olsson 2008. För kvantitativa studier som
påvisar skillnader i ungas internetanvändning, se t.ex. Lee 2008, Livingstone & Helsper
2007 och Mercklé & Octobre 2012.
339 Se Bourdieu 1979/1984, Couldry 2004 och 2012 (främst kap. 1 och 2), samt Murdock 1997
340 Se Danermark et al. 2003, s. 94 f.
341 Se Bourdieu 1987, s. 10, där han skriver: ”Any theory of the social universe must
include the representation that agents have of the social world and, more precisely, the
contribution they make to the construction of the vision of that world, and consequently, to the very construction of that world”. Se även t.ex. Alasuutari 1995, s. 11 f. och
Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, 43 ff.
342 Se t.ex. Olsson 2008, s. 50 f. Olsson skiljer här mellan djupintervjuer, samtalsinriktade
eller semistrukturerade intervjuer, samt strukturerade intervjuer, men han betonar samtidigt att det i praktiken inte går några vattentäta skott dem emellan.
343 Intervjuguiderna återfinns i sin helhet i Bilaga 1 och 2.
344 Vad gäller användningen av skolornas och kommunernas informations- och marknadsföringsmaterial i form av t.ex. hemsidor och broschyrer, krävs förstås att det organisatoriska egenintresset bakom materialet tas i beaktande. Både gymnasieskolorna och
kommunerna verkar på en marknad där de konkurrerar om elever respektive skattebetalare och tillfälliga besökare, varför det ligger i deras intresse att i den här typen av
material framställa den egna verksamheten och servicen som så attraktiv som möjligt
inför presumtiva kunder.
345 Couldry 2004, s. 121. Se även t.ex. Ostertag 2014.
346 Se Bourdieu 1992b, s. 46 f. och Höijer 2008, s. 277 ff. Nu ska verkligen inte detta tas
för ett omfamnande av den naiva realism som behandlar produktionen av samhällsvetenskaplig kunskap som vore det en ganska okomplicerad sak. Att ta avstånd från detta
perspektiv behöver emellertid inte resultera i ett precis lika olyckligt omfamnande av det
slags postmodernism som ser produktionen av generell kunskap om den sociala verkligheten som en omöjlighet (jfr Danermark et al. 2003). Om samhällsvetenskaplig forskning överger anspråken på sådan kunskap finns det onekligen fog att ifrågasätta dess
legitimitet (jfr Hammersley 1992, s. 71 f.). Jag menar således, i linje med Bourdieu 1992b,
s. 46, att ”the antinomy between constructivism and realism does not exist” – eller för
att använda terminologin i Alasuutari 1995 och knyta an till den kvalitativa forskningspraktiken: uppdelningen mellan ”the factist perspective” och ”the specimen perspective”
utgör en falsk dikotomi (jfr Wacquant 1992, s. 7 ff.). Alasuutari själv menar också dessa
båda perspektiv kan förenas: ”No matter what kind of data we are talking about, in most
cases they also have value from the factist perspective [but] to apply only the factist
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perspective to qualitative data is to underutilize it. In the richness of language the qualitative data include a lot of information, which also reveals things beyond the material
itself” (Alasuutari 1995, s. 62).
347 Problemen som avses hänger ihop med det faktum att den observerade vet att han
eller hon är observerad, vilket kan tänkas inverka på mediebruket på olika sätt.
348 Se t.ex. Drotner 1993 och Gillespie 1995, s. 53 ff.
349 Lillered heter egentligen någonting annat. Det låga invånarantalet i kommunen innebär att den utlovade konfidentialiteten skulle äventyras ifall dess riktiga namn användes,
dvs. pojkarnas identitet riskerar att avslöjas. I Göteborg är invånarantalet så stort att
denna risk knappast föreligger i detta fall.
350 Danielsson 2011
351 Se t.ex. Alasuutari 1995, kap. 12, Danermark et al. 2003, s. 164 ff., Dannefjord 2005,
Höijer 2008, Eriksson 2006, Kvale & Brinkmann 2009, s. 260 ff. och Schofield 1990
352 Se Höijer 2008, s. 279 ff.
353 Danermark et al. 2003, s. 167 f.
354 Denna argumentation ligger väl i linje med Bourdieus egen syn på saken. Han menar
t.ex. att teorier är inget annat än ”research programs that call not for ’theoretical debate’
but for a practical utilization that either refutes or generalizes them or, better, specifies
and differentiates their claim to generality”, liksom att “a particular case that is well constructed ceases to be particular” (Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 77). Se även Bourdieu,
Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 57 ff. Också t.ex. Danermark et al. 2003, s. 164
ff., Dannefjord 2005 och Eriksson 2006 argumenterar för en liknande syn på generalisering.
355 Se Broady & Börjesson 2008
356 Statistiken över elevernas genomsnittliga slutbetyg på olika skolor och utbildningsprogram har hämtats från SIRIS (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och Kvalitetsinformationssystem): http://siris.skolverket.se
357 Se t.ex. Lidström, Holm & Lundström 2014 och Östh, Andersson & Malmberg 2013.
Ett bättre mått på såväl elevernas studiemotivation som skolornas och utbildningarnas
status hade således möjligen varit den genomsnittliga antagningspoängen för de båda
sistnämnda.
358 Skolornas namn är fingerade för att så långt som möjligt möta det så kallade konfidentialitetskravet.
359 Namnen på deltagarna är fingerade i syfte att möta konfidentialitetskravet.
360 Utöver dessa program erbjuder LG: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet.
361 Se t.ex. Danermark et al. 2003, kap 2 (särskilt s. 62 ff.)
362 Detta innebär följaktligen att etiskt känsliga frågor om t.ex. konsumtion av pornografi
och fildelning av upphovsrättsligt skyddat material endast berördes i den mån deltagarna
själva förde dem på tal.
363 Detta tillvägagångssätt hämtar inspiration från Schrøder 2004.
364 Se t.ex. Alasuutari 1995, s. 91 ff. och Olsson 2008, s. 61
365 Se t.ex. Kvale 2006 för en behandling av intervjusituationen som asymmetrisk maktrelation. Se även Bourdieu 1990, 1992a, 1994/1995 (kap. 7) och 2003 för en epistemologisk problematisering av den sociala distansen mellan forskare och utforskad.
366 Jfr Alasuutari 1995, kap. 8
367 Se Kvale 2006
368 Se t.ex. Olsson 2008, s. 61 ff.
369 Skeggs, Thumim & Wood 2008

407

Noter

Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 194, resp. Bourdieu 1992a, s. 246
Vetenskapsrådet 2002
372 Se t.ex. Ehn & Löfgren 2001 (främst kap. 2), Geertz 1973 (kap. 1) och Murdock
1997. Sådana ”täta beskrivningar” (eller ”thick descriptions”) brukar vanligtvis diskuteras
i relation till renodlat etnografiska ansatser inbegripandes långvariga deltagande observationer, men förstådda längs en glidande skala – dvs. som ”mer/mindre” istället för
”antingen/eller” – menar jag snarast att de är kännetecknande för det ”kvalitativa närmandet” i stort.
373 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 57 ff. (min kursivering). Att vetenskapliga teorier och begrepp utgör helt centrala redskap i analysarbetet (problemlösningen) synes vara självklart, men samhällsvetenskapen är rik på både ”datasamlare” och
”skrivbordssociologer” (jfr Asplund 1970, s. 81 ff.). För Bourdieu är teorier forskningsprogram avsedda i första hand för praktisk tillämpning snarare än teoretisk debatt (Bourdieu &
Wacquant 1992a, s. 77), de är konstruerade för att på ett systematiskt vis sättas i empiriskt
arbete (s. 96), och han menar att ”discourse on scientific practice is quite disastrous when
it takes the place of scientific practice” eftersom ”a true theory is one which accomplishes
and abolishes itself in the scientific work it has helped produce” (s. 159) (kursiveringarna är genomgående mina). Bourdieu är således djupt skeptisk mot teoretiserande för teoretiserandets skull (se även t.ex. Broady 1990 och Callewaert 2006), men även mot den tidigare ganska utbredda hållningen att forskning är detsamma som att på statistisk väg
samla in, mäta och analysera data. Se t.ex. Bourdieu, Chamboredon & Passeron
1972/1991, där han t.ex. skriver: ”If the refinement of techniques of verification and
proof is not accompanied by a redoubling of theoretical vigilance, it can lead one to see
more and more in less and less” (s. 62). Hans position påminner följaktligen en hel del
om den C. Wright Mills ger uttryck för i Den sociologiska visionen (1959/1985). Se även
Alasuutari 1995, Danermark et al. 2003, Dannefjord 2005 och Olsson 2008.
374 Se Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 37, Dannefjord 2005 och
Olsson 2008, s. 96 f.
375 Se t.ex. Alasuutari 1995, Asplund 1970 och Dannefjord 2005
376 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 60
377 Asplund 1970, s. 27 (kursivering i original). Se även Olsson 2008, s. 15.
378 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 37
379 Se Klein 1990 och Ragin, Nagel & White 2004, s. 12
380 Se Asplund 1970 (t.ex. kap. 1 och 4), Danermark et al. 2003, s. 41 ff. och Olsson
2008, s. 97 ff.
381 Se t.ex. Danermark et al. 2003, s. 43. Se även Ragin 1992 för ett resonemang om hur
det teoretiskt konstruerade fallet genom (den kvalitativa) forskningsprocessen hela tiden
förfinas till följd av samspelet mellan idéer och belägg (för ett konkret exempel på hur
detta har skett i föreliggande studie, se kap. 5), varigenom det empiriskt studerade i
slutändan kan visa sig vara fall av någonting annat än vad som först var tanken. Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 61 f. ger uttryck för ett snarlikt sätt att se
på forskningsprocessen, här exemplifierad genom experimentet som vetenskaplig operation: ”One has not finished with theory, nor even with the construction of hypotheses,
once one has subjected the hypothesis to verification, and not even when it is verified or
belied. Every well-constructed experiment has the effect of intensifying the dialectic between
reason and experiment, but only on condition that one has an adequate understanding of
the results, even negative ones, that it produces, and asks oneself what reasons make the
facts right to say no.” De fortsätter: ”There is no operation […] that does not involve the
dialectic between theory and verification” (kursiveringarna är mina).
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Bourdieu 1992b, s. 45
Danermark et al. 2003, s. 179 och 186 ff. Se även Blaikie 2010, s. 90.
384 Danermark et al. 2003, s. 189 f.
385 Blaikie 2010, s. 90 f.
386 Danermark et al. 2003, s. 191 ff.
387 Blaikie 2010, s. 87
388 För ett resonemang om transfaktiska villkor och retroduktiv slutledning i en kvalitativ
publikforskningskontext, se Eriksson 2006
389 Jfr Olsson 2008, s. 103 ff.
390 Jfr Miles & Huberman 1994, s. 57
391 Beskrivningarna bygger främst på statistik på kommunnivå som Statistiska centralbyrån (SCB) kontinuerligt tar fram åt enskilda kommuner och publicerar på sin hemsida
(http://www.scb.se/kommunfakta). Den senaste statistiken för Göteborg publicerades
2009 och avser kommunala förhållanden under 2007, 2008 och i något fall 2009. Materialinsamlingen i denna kontext påbörjades först 2009, men detta torde inte utgöra något
problem vad gäller platsbeskrivningens giltighet. För Lillereds del publicerades den senaste statistiken 2011 och avser, med något enstaka undantag, kommunala förhållanden
under 2009 och 2010. Här genomfördes insamlingen av material under våren 2011, men
inte heller i det här fallet är det troligt att detta nämnvärt skulle påverka platsbeskrivningens validitet. Platser i allmänhet och större städer i synnerhet genomgår sällan några
radikala förändringar från ett år till ett annat när det kommer till sådant som demografi
och arbetsmarknad, utan sådana storskaliga förändringar sker snarare över längre tidsperioder. Vid sidan av SCB:s statistik har även de båda kommunernas hemsidor använts
för att komplettera platsbeskrivningarna med vissa uppgifter om kultur- och utbildningsutbud.
392 Kulturrådet 2008
393 Se t.ex. Kulturrådet 2008 och SCB 2010b
394 Se SKL 2011
395 Om inte annat anges bygger beskrivningarna på statistik från Skolverket
(http://siris.skolverket.se) och Gymnasieantagningen för Göteborgsregionen
(http://www.indranet.nu), gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar (tillgängliga på
http://siris.skolverket.se), uppgifter av olika slag från skolornas respektive hemsidor,
samt nedtecknade observationer från mina besök på skolorna i samband med intervjuerna. För att så långt som möjligt upprätthålla den utlovade konfidentialiteten avslöjas
inte skolornas riktiga namn vare sig i löptexten eller genom referenser. Även andra uppgifter om skolorna som innebär att de omedelbart kan identifieras har ändrats.
396 Se Bourdieu 1979/1984, kap. 7
397 YG:s kvalitetsredovisning verksamhetsåret 2009. Tillgänglig på:
http://siris.skolverket.se.
398 I sin klassiska studie av eleverna på en arbetarklassdominerad, praktiskt orienterad
pojkskola identifierar Paul Willis en i sammanhanget avgörande skillnad mellan de oppositionella (”gänget”) och skolkonformisterna (”smilfinkarna”). Medan de förra kännetecknas av sitt kompakta motstånd gentemot skolkulturen och genom det sätt på vilket
de avvisar den förhärskande idén om att det skulle vara skillnad på kvalificerade och
okvalificerade arbeten (de menar snarare att alla arbetaryrken i grund och botten är likadana), så accepterar de senare denna uppdelning och anpassar sig därför till skolans
förväntningar (se Willis 1977/1981, främst kap. 4). Möjligen skulle en liknande skillnad
kunna göras mellan eleverna på YG och MG. Som vi ska se i kap. 6 rymmer intervjumaterialet vissa utsagor som talar för detta.
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MG:s kvalitetsredovisning verksamhetsåret 2010. Tillgänglig på:
http://siris.skolverket.se.
400 Se t.ex. Willis 1977/1981
401 Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 127. Se även Bourdieu 1980/1990, s. 135 och
Wacquant 1992, s. 7. För ett problematiserande resonemang om den bourdieuska begreppsapparatens förmåga att hantera individens vardagliga livsvärld, dvs. den erfarenhetsmässiga miljö som jag delvis har försökt beskriva i det ovanstående, se Atkinson
2010.
402 Se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 467, där han skriver: ”[B]etween conditions of existence and practices or expressions there intervenes the structuring activity of the agents,
who, far from reacting mechanically to mechanical stimulations, respond to the invitations or threats of a world whose meaning they have helped to produce. […] [T]he principle of this structuring activity is not […] a system of universal forms and categories but
a system of embodied schemes which, having been constituted in the course of collective history, are acquired in the course of individual history and function in their practical state, for practice”.
403 Till grund för beskrivningarna ligger till viss del även statistik från Göteborgs stad
avseende olika stadsdelars socioekonomiska situation (Göteborgs stad 2011). Till skillnad från Lillereds kommun präglas Göteborgs stad av en påfallande socioekonomisk
differentiering och statistiken har använts för att i detta avseende karaktärisera platserna
där Göteborgspojkarna bor.
404 SCB 1982 och SCB 2010c. Det är inte alltid särskilt enkelt att utifrån pojkarnas utsagor avgöra föräldrarnas yrkesbeteckning och därmed inte heller hur de ska kodas enligt
SEI. I vissa fall betecknar jag därför föräldrarnas yrke med två koder i beskrivningarna.
På sina ställen har jag dessutom funnit det nödvändigt att redovisa min översättning av
pojkarnas ibland oklara utsagor om föräldrarnas sysselsättning till en bestämd yrkesbeteckning (och kod) i enlighet med SCB:s förteckning och klassificering.
405 SEI rymmer ytterligare klasser (se SCB 1982), men dessa redovisas ej eftersom de inte
finns representerade i det empiriska materialet. Det ska också sägas att indelningen skiljer mellan ”Ensamföretagare”, ”Mindre företagare” (1–9 anställda) och ”Större företagare” (10 eller fler anställda). Jag har valt att bortse från dessa gränsdragningar eftersom
de lämnade uppgifterna om antalet anställda är alltför osäkra. Säkert är dock att det i
samtliga fall handlar om antingen ensamföretagare eller mindre företagare med ett fåtal
anställda.
406 Se Ulfsdotter Eriksson 2006, s. 72 ff. samt Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011, s. 16
f. Dessvärre ingår inte alla yrken som finns representerade i den här studien bland de
100 som valts ut som underlag till den svenska yrkesrangordningen. Endast de yrken
som finns representerade åtföljs av en siffra (#1–100).
407 Se t.ex. Ekström & Hjort 2010 och Harju 2008
408 Se Bourdieu 1986, s. 100 f. och 106 f.
409 Se t.ex. Lamont & Lareau 1988, Lareau & Weininger 2003 och Winkle-Wagner 2010
410 Se t.ex. Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 95 f.
411 Se t.ex. Lamont & Lareau 1988
412 Se t.ex. Bourdieu 1986 och Sterne 2003
413 I Sverige är det Statistiska centralbyrån som svarar för den officiella indelningen av
yrken i bestämda klasser, se SCB 1982 och SCB 2010c.
414 Jfr Bourdieu 1985, s. 731 ff.
415 Se t.ex. Bourdieu 1986, s. 102 och 107
416 Lamont & Lareau 1988, s. 156, n. 4
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Se Bourdieu 1979/1984, s. 125 ff.
Genom den primära socialisationen tenderar barnen att inkorporera familjens tillgång
eller brist på det slags kunskaper, färdigheter, preferenser och manér (förkroppsligat
kulturellt kapital) som inte bara värderas utan även legitimeras av skolan (institutionaliserat kulturellt kapital), varigenom denna tillgång eller brist tenderar att bli till en fördel
eller nackdel också bortom skolans värld och inte minst på arbetsmarknaden. Se t.ex.
Bourdieu & Passeron 1970/2008 och Bourdieu 1979/1984, s. 22 ff. Med utgångspunkt i
Bourdieus begreppsuppsättning eller ej: undersökningarna är många som visar på betydelsen av föräldrarnas klassposition och utbildningsnivå för hur barnen upplever, väljer
och presterar på utbildningens fält i vid bemärkelse. Se t.ex. Broady et al. 2000, Broady
& Börjesson 2008, Eriksson & Jonsson 1993 och 1994, Hilding 2011, Härnqvist 1994,
Högskoleverket 2002, Gustafsson, Andersson & Hansen 2000, Lehmann 2013, Reay et
al. 2001, SOU 2000:47, SCB 2010a och 2012, Skawonius 2005, Sullivan 2001 och Universitetskanslerämbetet 2013.
419 Se Bourdieu 1987, s. 13
420 Morley 2009a, s. 494
421 SCB 1982 och SCB 2010c
422 I en del av dessa fall uppgav emellertid pojkarna att de sedan en tid tillbaka, som ett
resultat av att föräldrarna separerat, hade begränsad kontakt med den av dem med högst
klassposition. Så var fallet med Rickard, Jens och Patrik.
423 Till högre utbildning räknar jag således inte kvalificerade yrkesutbildningar, som ju ett
par av de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas föräldrar tycks ha läst att döma av de på
denna punkt tämligen oklara intervjuutsagorna.
424 För pojkarna i denna klass som har en förälder med högre utbildning och/eller tjänstemannayrken på mellannivå eller högre, skulle man istället kunna säga att valet av studieförberedande gymnasieprogram betecknar aspirationen att fortsätta det sociala uppåtstigande som den ena föräldern redan påbörjat och därmed också konsolidera sin för
närvarande osäkra klassposition.
425 Se t.ex. Bourdieu 1987 och Thompson 1968. Se även Bourdieu 1985 och 1989.
426 Bourdieu 1987, s. 3 ff. Se även Bourdieu 1985 och 1989.
427 Bourdieu 1987, s. 4 f. Se även Bourdieu 1979/1984, s. 106 ff.
428 Bourdieu 1987, s. 5
429 Bourdieu 1987, s. 6
430 I en tidigare publikation, baserad på pilotstudien (se kap. 4), användes exempelvis en
tudelad klassificering av pojkarna – ”the privileged” och ”the disprivileged” – baserad
enbart på deras kapitaltillgång i familjen (se Danielsson 2011). I takt med att insamlingen
och analysen av empiriskt material därefter fortskred blev det allt tydligare att denna
klassindelning svarade allt sämre mot de mönster som lät sig skönjas materialet, varvid
ett analytiskt omkonstruktionsarbete tog vid som sedermera kom att resultera i ovan
beskrivna klassificering.
431 Bourdieu 1987, s. 13. Se även Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 46.
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Se t.ex. Bourdieu & Passeron 1970/2008, Broady et al. 2000, Broady & Börjesson
2008, Eriksson & Jonsson 1993 och 1994, Reay et al. 2001, SOU 2000:47, Skawonius
2005 och Willis 1977/1981.
433 Bourdieu 1986
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För Bourdieus doxabegrepp, se. t.ex. Bourdieu 1991 (kap. 7 och 12) och Bourdieu &
Wacquant 1992a, s. 73 f. Vad lärarkårens doxa anbelangar skriver han på sitt sedvanligt
finurliga vis: ” I egenskap av tidigare mönsterelever som helst inte vill ha några andra
elever än framtida lärare, är lärarna genom hela sin utbildning och undervisningserfarenhet disponerade att spela institutionens spel” (Bourdieu & Passeron 1970/2008, s. 180).
435 Se t.ex. Broady et al. 2000, Broady & Börjesson 2008 och Lidström, Holm & Lundström 2014
436 För resonemang kring utbildningssystemets olika värdering av teoretisk och praktisk
kunskap, se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 387 och Willis 1977/1981
437 Se t.ex. Atkinson 2010 och Sayer 2005, kap. 2 (särskilt s. 30 ff.)
438 Sennett & Cobb 1972. För ”smaken för det nödvändiga” och att ”göra en dygd av
nödvändigheten”, se framför allt Bourdieu 1979/1984, s. 372 ff.
439 Jfr Atkinson 2010 och Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 135
440 Här avses alltså smuts i socialantropologisk mening. Se Douglas 1966/1997.
441 Se Hultqvist 2001
442 I Fostran till lönearbete talar Paul Willis om ett ”utbyte” i denna mening. Se Willis
1977/1981, s. 129 ff.
443 Se Bourdieu 1979/1984, s. 387 och Willis 1977/1981
444 Se Bourdieu 1979/1984, kap. 7 och Willis 1977/1981, s. 117 ff.
445 Se framför allt Willis 1977/1981; även Bourdieu 1979/1984, s. 387
446 Bourdieu skriver: ”In fact, a given agent’s practical relation to the future, which governs his present practice, is defined in the relationship between, on the one hand, his
habitus with its temporal structures and dispositions towards the future, constituted in
the course of a particular relationship to a particular universe of probabilities, and on the
other hand a certain state of the chances objectively offered to him by the social world”
(Bourdieu 1980/1990, s. 64; kursivering i original). För vidare resonemang om habitus
som ett praktiskt sinne, se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 466 och 470 ff., Bourdieu
1980/1990, s. 66 ff., Bourdieu 1994/1995, s. 37 ff., samt Bourdieu & Wacquant 1992a,
s. 120 f.
447 Se Weenink 2008
448 Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011, s. 16 f.
449 Se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 315 ff. och Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 76 f.
450 Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011, s. 16 f.
451 Jfr Bourdieu 1979/1984, s. 384
452 Bourdieu 1986, s. 99 och 101 (mina kursiveringar)
453 Även om man lätt kan få intrycket av språkbruket här – talet om ”intresse”, ”investeringar”, ”strategier” osv. – att pojkarna utgör själva sinnebilden av ”The Rational Man”,
ska alltså deras förhållningssätt till fritiden förstås som en produkt av habitus. Detta
innebär alltså att strategierna och investeringarna alltid är sociala i sitt ursprung och tenderar att utformas/göras till stora delar omedvetet och utifrån en praktisk snarare än
rationell logik. Se t.ex. Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 123 ff.
454 Jfr Willis 1977/1981
455 Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1972/1991, s. 47 f. (min kursivering)
456 Jfr Madianou & Miller 2012b
457 Termen ”symbolisk ordning” ska här förstås i Bourdieus mening, se t.ex. Bourdieu
1989 och Bourdieu 1991, kap. 7 och 11. Se även Wacquant 1992, s. 12 ff.
458 Se t.ex. Couldry 2012, du Gay et al. 1997, Mackay 1997a, Silverstone & Haddon
1996, Silverstone & Hirsch 1992 och Williams 1975/2001
459 Couldry 2003a, s. 11
434

412

Noter

Ibid.
Formuleringen är från Sterne 2003, där han undersöker vilken roll teknologi har i
Bourdieus samhällsteori och med utgångspunkt i denna argumenterar för en förståelse
av teknologier som ”crystallizations of socially organized action”. Ett sådant synsätt
medför att ”[technologies] should be considered not as exceptional or special phenomena in social theory, but rather as very much like other kinds of social practices that recur
over time” (s. 367).
462 Se t.ex. Couldry 2012, Sterne 2003 och Williams 1975/2001
463 Couldry 2003a, s. 11
464 Se t.ex. Carpentier 2010 och 2011 samt Dahlgren 2011. Se även MedieAkademin
2012; mätningen av de mest inflytelserika svenskarna på Twitter visade att de 15 högst
rankade närapå uteslutande bestod av journalister, programledare, politiker, forskare och
diverse artister som allihop figurerat flitigt i de nationella medierna sedan lång tid tillbaka.
465 Se framför allt Bourdieu 1979/1984, kap. 2 och 3. I förra kapitlet såg vi exempelvis
hur de unga männen uppvisar delvis olika förhållningssätt till fritiden och ägnar den åt
delvis olika saker, samt hur dessa skillnader sammanföll med skillnader dem emellan
med avseende på dels familjens tillgång till kulturellt kapital, dels utbildningsval och
framtidsaspirationer. Deras särskilda förhållningssätt till fritiden och fritidsaktiviteter –
t.ex. musicerandet bland de kulturellt kapitalstarka eller intresset för jakt och motorer
bland de kulturellt kapitalsvaga – har med andra ord alla möjligheter att i praktiken fungera som tecken på klass.
466 I moderna samhällen som det svenska spelar staten i allmänhet och utbildningssystemet i synnerhet en central roll i upprättandet och upprätthållandet av en gemensam
symbolisk ordning. Även medierna brukar tillerkännas stor betydelse i denna process. Se
t.ex. Se t.ex. Bourdieu & Passeron 1970/2008, Bourdieu 1985, Bourdieu 1989, Bourdieu
1991 (t.ex. kap. 7), samt Couldry 2000, Couldry 2003a, s. 38 ff. och Couldry 2012, kap. 4.
467 Sterne 2003, s. 385
468 Om dessa föreställningar vittnar t.ex. uppkomsten och spridningen av ord som
”soffpotatis”, som ju numera och i likhet med ”dumburken” är en del av vardagligt tal
och dessutom finns listade i Svenska Akademiens ordlista. Se även t.ex. Buckingham
2000, kap. 2 och McQuail 2005, kap. 3.
469 Se t.ex. Alasuutari 1992, Bengtsson 2007, Hagen 2000, Höijer 1999, Skeggs, Thumim
& Wood 2008, samt Skeggs & Wood 2011.
470 Intervjumaterialet visar att pojkarna uppfattar olika kanaler och programgenrer som
olika högt värderade i samhället. Program som gör anspråk på fakticitet och hyser upplysande, undervisande och bildande ambitioner (nyheter, dokumentärer, kulturprogram)
tenderar kort sagt att uppfattas som högre värderade än fiktiva framställningar och
renodlade underhållningsprogram (komediserier, reality-tv). Detta innebär även att SVT
uppfattas som högre värderat än de renodlat kommersiella tevekanalerna, möjligen med
undantag för TV4. Mot bakgrund av avhandlingens analytiska fokus på digitala medier
ska jag inte gå närmare in på detta.
471 Jfr t.ex. Alasuutari 1992, Bengtsson 2007, Höijer 1999 och Ostertag 2014
472 Se Broady 1990, s. 173 ff., Ong 1982/1990, s. 150 ff., Radway 1984/1991 och Williams 1977/1980, s. 42 ff.
473 Se Benson & Neveu 2005, Lundell 2010 och Viscovi & Gustafsson 2013
474 Williams 1958, s. 44. Se även t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 468 f., Frykman & Löfgren
1979, Lawler 2005 och Skeggs 1997/1999, kap. 1. För ett exempel på denna rädsla i
relation till nätet, se t.ex. Keen 2008.
460
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Se Bourdieu & Passeron 1970/2008, Bourdieu 1985, Bourdieu 1989 och Bourdieu
1991, samt Broady 1990, s. 173 ff., Ong 1982/1990, s. 150 ff. och Williams 1977/1980,
s. 42 ff.
476 Jfr Couldry 2012, s. 12 ff. och Jenkins 2008
477 Jfr Couldry 2012, s. 1 ff.
478 Se t.ex. Baym 1998, Herring 2003, Roberts & Parks 1999 och Turkle 1995 (kap. 8)
479 Se t.ex. Bourdieu 1994/1995, kap. 6
480 Se här Silverstone & Haddon 1996, särskilt begreppet ”domestication” (på svenska:
domesticering, tillvänjning, tämjning).
481 Se Silverstone & Haddon 1996
482 Se Livingstone 2002, kap. 4
483 Jfr Lundell 2010 och Viscovi & Gustafsson 2013
484 Se Couldry 2003a, s. 45 ff. I korthet motsvarar ”the myth of the mediated centre”
idén om medierna (som samhällsinstitution) som den naturliga uttolkaren av vad som
föreställs vara samhällets naturliga centrum, dess grundläggande värden, normer och sätt
att leva (”the myth of the centre”). I själva verket, menar Couldry, existerar inte något
sådant naturligt centrum av samhället och således inte heller någon naturlig roll för medierna som privilegierad uttolkare av detsamma. Däremot, menar han, existerar ett väldigt tryck på oss att tro att så är fallet: ”The idea that society has a centre helps naturalise
the idea that we have, or need, media that ’represent’ that centre; media’s claims for
themselves that they are society’s ’frame’ help naturalise the idea, underlying countless
media texts, that there is a social ’centre’ to be re-presented to us” (Couldry 2003a, s. 46).
Dessa båda myter är således sammanlänkade och tillsammans ligger de till grund för den
hierarkiska ordning som placerar sådant som figurerar i eller på medierna, eller som på
ett eller annat sätt har med medierna att göra, över sådant som inte gör eller har det.
Nästan alltid, menar Couldry, understödjer mediernas texter ”an underlying sense that
there is a centre of attention represented by media (’what’s going on’) to which the audience or readership in question should pay attention” (Couldry 2003a, s. 46).
485 Se t.ex. Bourdieu 1985 och 1986 samt Broady 1990, s. 173 ff.
486 Jfr Bengtsson 2007
487 Se t.ex. Ostertag 2014
488 Se Bourdieu 1979/1984, kap. 8
489 Noterbart är också att merparten av de av pojkarna identifierade inslagen i den illegitima digitala kulturen kan betraktas som ”typiskt manliga”. Detta såtillvida att det idag
främst är män som ägnar sig åt dem, varvid de också har alla förutsättningar att uppfatttas som digitala praktiker för män – dvs. som tecken på maskulinitet snarare än femininitet eller som just ”typiskt manliga”. För könsuppdelad statistik om (ungas) användning
av datorspel, fildelning och konsumtion av nätpornografi, se i tur och ordning t.ex. Findahl 2012a, http://www.thesurveybay.com och Mattebo 2014. Digitala praktiker som
tenderar att uppfattas som typiskt kvinnliga kan förstås också anses kulturellt illegitima,
t.ex. särskilda ”hyperfeminina” sätt att framställa sig visuellt på nätet (se t.ex. Forsman
2014; jfr Skeggs 1997/1999, kap. 6).
490 Se Bourdieu 1979/1984, s. 22 ff. Han formulerar det som att ”whereas the holders of
educationally uncertified cultural capital can always be required to prove themselves,
because they are only what they do […] the holders of titles of cultural nobility – like the
titular members of an aristocracy, whose being […] is irreducible to any ’doing’, to any
know-how or function – only have to be what they are” (s. 23).
491 Detta är således ett exempel på vad man inom publikforskningen brukar tala om som
”tredjepersonseffekter”, se t.ex. Höijer 1999 och Ostertag 2014
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492 Närmare bestämt är det fildelning av upphovsrättskyddat material via nätet som
kommit att kriminaliseras. Om inte annat anges är det fildelning av det här slaget som
avses när termen ”fildelning” används i den fortsatta framställningen.
493 Svensson & Larsson 2009, s. 59 fann t.ex. att hela 75 procent av 15–25-åringarna i
Sverige inte såg det faktum att fildelning är illegalt som skäl nog för att avstå från densamma. En nästan lika stor andel uppgav dessutom att en strängare lagstiftning inte
skulle hindra dem från att fildela.
494 Se t.ex. Couldry 2003a och 2012
495 Se Bourdieu 1979/1984, s. 31
496 Se t.ex. Bourdieu 1994/1995, kap. 6
497 Jfr Carpentier 2010
498 För en utläggning om ”the monopoly of the professionals” – vilket i detta sammanhang torde vara en alltför drastisk formulering, även om den alltså pekar på en relevant
dimension av hur pojkarna upplever inte minst det samhällsorienterade deltagandet på
nätet – se Bourdieu 1991, s. 172 ff. Se även Bourdieu 1979/1984, kap. 8 och Carpentier
2010.
499 Notera återigen att materialet samlades in 2009-2011. Här kan också nämnas att
smarttelefoner var någonting som började omtalas i intervjuerna i första hand under den
andra materialinsamlingsfasen (våren 2011).
500 För ett resonemang om vikten av att se till de gradskillnader som kännetecknar unga
människors internettillgång och internetanvändning, se t.ex. Livingstone & Helsper
2007. För en diskussion om internettillgång som ett mångdimensionellt fenomen, se t.ex.
Warschauer 2003.
501 Jfr Bourdieu 1979/1984, s. 53 ff.
502 I andra nationella kontexter har dock forskning visat hur kapitalstarka ungdomar har
en klar utbildningsfördel gentemot kapitalsvaga i och med sin mer omfattande hemtillgång inte bara till internet utan även till andra informationsresurser. För ett par bra exempel på hur den ojämlikt fördelade internettillgången i praktiken fungerar som en föreller nackdel för ungdomar från olika klasser, se Robinson 2009 och 2012.
503 Se Andersson & Jansson 2012, kap. 4
504 Se Bourdieu 1979/1984, kap. 7 och s. 471
505 Se Sayer 2005, s. 85 ff. – särskilt s. 89
506 Jfr Madianou & Miller 2012b och Vanden Abeele & Roe 2013
507 Se Vanden Abeele & Roe 2013. Se även föregående kapitel.
508 På NG, som har omkring 1 000 elever, erbjuds tillgång till internet genom ett fåtal
datorsalar, vilka dessutom används för undervisning. Som elev kan man också låna någon av de få bärbara skoldatorer som finns och göra bruk av internet via skolans trådlösa nätverksuppkoppling. På en mindre skola hade motsvarande utrustning varit fullt
tillräcklig, men det är tydligt av intervjuerna att döma att pojkarna upplever skoltillgången till internet som tämligen begränsad – såvida man då inte har en egen dator med
sig.
509 Jfr Murdock, Hartmann & Gray 1992, s. 153 ff.
510 Jfr Vanden Abeele & Roe 2013
511 Denna självdistansering står inte riktigt att finna i Gustavs (↑) utsagor om sin uppsättning persondatorer och spelkonsoler: snarare indikerar de framför allt engagemang
och hängivenhet. Såtillvida att hans omfattande dator- och internettillgång är ett resultat
av hans intresse för maskinvaran och tekniken i sig, samtidigt som han också kan motivera tillgången med hänvisning till sitt frekventa och engagerade onlinespelande (som
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han dock aldrig låter inkräkta på skolarbetet), kan detta tänkas bero på att han – till skillnad från Jens (-), således, som saknar dessa bevekelsegrunder – faktiskt upplever den
som kulturellt legitim.
512 Jfr Hollingworth et al. 2011
513 Se Lareau 2003; även Walkerdine & Lucey 1989, refererade i Sayer 2005, s. 128
514 Jfr Hollingworth et al. 2011
515 Bourdieu 1979/1984, s. 376
516 Jfr Robinson 2009 och 2012
517 Se Weenink 2008
518 Jfr Ambjörnsson 2001
519 Jfr Willis 1977/1981, s. 77 ff.
520 Se Couldry 2012. Förvisso har massmedierna sedan lång tid tillbaka erbjudit sådana
möjligheter i form av insändarsidor och diverse ”ring in”-program. Utrymmet för detta
innehåll brukar dock vara högst begränsat och dessutom institutionellt kontrollerat på
ett sätt som gör eventuella jämförelser med det sociala handlingsutrymme som internet
öppnar mer eller mindre inadekvata. Tvivelsutan är det viktigt att ha i åtanke de historiska kontinuiteter som gömmer sig i medielandskapets alltjämt pågående förändringar
till följd av nätets genombrott och spridning; risken är annars att vi överskattar de sociala och politiska konsekvenserna av dessa förändringar. Men skalan på vilken internet
gör möjligt för ”vanliga” medborgare att ta plats och göra sin röst hörd offentligt är en
helt annan än den som karaktäriserade det fördigitala medielandskapet.
521 Se Bourdieu 1979/1984, kap. 8. Se även Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 145 ff.
522 Se Couldry 2012, s. 12 ff. och kap. 5, Chadwick 2006, s. 4 ff. samt Mosco 2004, kap.
4
523 Se t.ex. Hargittai & Walejko 2008 och Livingstone, Bober & Helsper 2005
524 Jfr Carpentier 2011, Papacharissi 2010, Pateman 1970 och Åkerström 2010
525 Se Bruhn 1999
526 Se Dahlgren 2011, s. 103 ff. samt Papacharissi 2010
527 Undersökningar av den svenska befolkningen i allmänhet har dock visat att det politiska intresset och förtroendet är mer utbrett i de övre samhällsskikten. Se t.ex.
Oskarson 2011.
528 Jfr Bourdieu 1979/1984, s. 379 och 471
529 Se Noelle-Neumann 1984/1993
530 Svårigheter att uttrycka sig i skrift kan naturligtvis utgöra ett hinder för deltagande på
nätet i alla upptänkliga frågor och sammanhang, men som vi sedermera ska se tycks
kraven och förväntningarna på förmågan att utrycka sig skriftligt uppfattas som högre
för politiska debattinlägg än för inlägg kopplade till sport, film, teve och andra mer populära kulturformer.
531 Terminologin här kan ge sken av att dessa kalkyler med nödvändighet är resultatet av
en alltigenom medveten, självreflexiv process, men centralt i Bourdieus tänkande är att
den ofta opererar på det förreflexiva planet, genom habitus, bortom de unga männens
insikter och avsikter. Se t.ex. Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 127 ff.
532 Se Goffman 1959/2000
533 Därmed inte sagt att sådana känslor inte kan existera också bland de kulturellt kapitalstarka pojkarna. Deras relation till det politiska fältet i allmänhet och det nätbaserade
politiska deltagandet i synnerhet är av allt att döma mindre dissonant än de båda andra
klassernas, men detta betyder ju inte att de känner sig fullständigt hemma i dessa sammanhang. Här måste vi betänka inte bara deras ringa ålder utan även det faktum att
deras uppväxt i familjer med stor tillgång till (institutionaliserat) kulturellt kapital inte per
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automatik innebär att de står väl rustade också i termer av politisk kunskap och skriftspråkliga färdigheter (även om det är sannolikt).
534 För en diskussion om kulturella genomskådanden, se Willis 1977/1981 (kap. 5). Även
andra studier har visat att ungdomar avstår från att göra sin röst hörd i offentliga angelägenheter eftersom de känner att det ändå inte gör någon skillnad. Se t.ex. Livingstone
2007b.
535 Bourdieu 1979/1984, s. 417
536 Se Sunstein 2001
537 Jfr Carpentier 2011 och Pateman 1970
538 Se Viscovi 2008

DEL IV
För ett snarlikt fynd och resonemang, se Vanden Abeele & Roe 2013
Madianou & Miller 2012b för ett liknande resonemang när de utvecklar sin teori om
”polymedia” (se kap. 3). Notera också att detta inte ska tas som ett argument för att de
ekonomiska aspekterna av klass skulle vara obetydliga. Ekström & Hjort 2010 och Harju
2008 har t.ex. visat att tillgången till internet löper en överhängande risk att begränsas på
ett betydande sätt för barn som växer upp i familjer med knapp ekonomi. Det är dessutom möjligt att allt fler unga svenskar kan komma att erfara sådana begränsningar om
den socioekonomiska ojämlikheten i landet fortsätter att öka (se OECD 2011 och 2013
samt Socialstyrelsen 2010, främst kap. 3).
541 Att det skedde en betydande ökning av tillgången till smarttelefoner i Sverige under
den korta perioden mellan studiens första och andra materialinsamlingsfas, dvs. mellan
2009 och 2011 (se kap. 4), aktualiserar den mer generella validitetsproblematik som
eventuellt finns kopplad till det faktum att empirin är mellan tre och fem år gammal.
Produktionen av vetenskaplig kunskap går långsammare än produktionen, utvecklingen
och spridningen av digitala innovationer och den nätbaserade ungdomskulturens förändringar. Sedan 2011 har t.ex. Instagram blivit mycket populärt bland de unga, samtidigt
som det tidigare så populära MSN Messenger har försvunnit och ersatts av Skype. För
studier med en mediecentrisk ansats skulle detta mycket väl kunna utgöra ett problem
för slutsatsernas giltighet, men för denna studie – vars kunskapsintresse ligger i hur klass
som socialt strukturerande kraft manifesterar och reproducerar sig genom unga mäns
förhållningssätt och praktiker i relation till digitala medier i vid bemärkelse, snarare än
egenskaperna hos enskilda digitala plattformar och applikationer – torde så inte vara
fallet. Det finns ingenting som tyder på att klasshabitus skulle upphöra att operera eller
operera annorlunda och generera helt andra empiriska mönster i relation till, säg, Instagram än vad den gör i förhållande till Facebook, bloggar eller egentligen vilken webbsajt/plattform som helst som tillåter pojkarna att publicera sina åsikter, reflektioner och
skapelser (se framför allt kap. 10).
542 Couldry 2012, s. 19. Se även Broady 1990, s. 240, där han skriver att Bourdieus tidiga
observation att ”människors dispositioner ofta förändras långsammare än de sociala
betingelser som givit upphov till dem” var betydelsefull för utvecklingen av hans habitusbegrepp, samt Williams 1977/1980, s. 101 ff.
543 Den ”lätthet” och ”naturlighet” som de kulturellt kapitalstarka, men inte de uppåtsträvande, tycks känna i skolkulturen kommer sig av den strukturella överensstämmelsen
mellan deras klasshabitus och utbildningens fält. Bourdieu uttrycker det som att ”when
habitus encounters a social world of which it is the product, it is like a ’fish in the water’:
539
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it does not feel the weight of the water, and it takes the world about it itself for granted”
(Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 127).
544 Richard Sennett och Jonathan Cobb erbjuder i delen om skolan i sin klassiska studie
The Hidden Injuries of Class (1972, s. 79 ff.) en faktiskt ganska träffande beskrivning av vad
jag menar med de kulturella kapitalsvaga pojkarnas ”defensiva motståndsstrategi” eller
”defensiva motstånd” mot skolkulturen. De skriver om hur de ”vanliga” pojkarna –
vilket här ska förstås i motsats till de få som lärarna tror kommer att ”bli något” – ”act
as though they were serving time, as though schoolwork and classes had become something to wait out, a blank space in their lives they hope to survive and then leave. Their
feeling, apparently, is that when they get out, get a job and some money, then they will be
able to begin living. It is not so much that they are bored in school [but] rather that they
have lost any expectation that school will help them, that this experience will change
them or help them grow as human beings” (Sennett & Cobb 1972, s. 82 f.).
545 För habitus som ett praktiskt sinne, se t.ex. Bourdieu 1979/1984, s. 466 och 470 ff.,
Bourdieu 1980/1990, s. 66 ff., Bourdieu 1994/1995, s. 37 ff., samt Bourdieu &
Wacquant 1992a, s. 120 f. Gravitationsmetaforen används explicit i Bourdieu
1979/1984, s. 370. Apropå de kulturellt kapitalsvaga pojkarnas obenägenhet att uttala sig
på nätet i frågor om politik, se t.ex. Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 145 ff. där Bourdieu
bl.a. menar att ”the more official or ’tense’ the linguistic market, that is, the more it practically conforms to the norms of the dominant language […] the greater the censorship,
and the more the market is dominated by the dominant, the holders of the legitimate
linguistic competence”. Se även Bourdieu 1979/1984, kap. 8 samt Bourdieu 1991, kap.
8.
546 Se Bourdieu 1979/1984, s. 169 ff.
547 Se t.ex. Bourdieu & Passeron 1970/2008, Bourdieu 1985, Bourdieu 1989, Bourdieu
1991 (t.ex. kap. 7), samt Couldry 2000, Couldry 2003a, s. 38 ff. och Couldry 2012, kap. 4.
548 Jfr Couldry 2003a, s. 9 ff. Även Bourdieu betonar detta genom att gång efter annan
peka på hur den rådande symboliska ordningen alltid både är föremål för och resultatet
av symboliska strider – exempelvis: ”In the symbolic struggle over the production of
common sense, or, more precisely, for the monopoly of legitimate naming, that is to say,
official […] imposition of the legitimate vision of the social world, agents engage the
symbolic capital they have acquired in previous struggles, in particular, all the power they
possess over the instituted taxonomies, inscribed in minds or in objectivity, such as
qualifications” (Bourdieu 1985, s. 731 f.)
549 Jfr Bourdieu 1979/1984, s. 22 ff.
550 Se Bourdieu & Passeron 1970/2008, Bourdieu 1985, Bourdieu 1991 (kap. 7), Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 167 f., samt Sennett & Cobb 1972. Noteras här bör att
Bourdieu menar att det inte bara är de underordnade grupperna i samhället som är föremål för symboliskt våld. I relation till genusordningen talar han t.ex. om hur även
männen är ”fångna i och dolda offer för den dominerande föreställningen” och om hur
”männens privilegium […] samtidigt [är] en fälla och har sitt motstycke i den ständiga
spänning och påfrestning […] som plikten att i varje stund demonstrera sin virilitet lägger på männen” (Bourdieu 1998/1999, s. 63 och 64). Se även Bourdieu & Wacquant
1992a, s. 170 ff. På samma sätt menar jag att de kulturellt kapitalstarka pojkarnas privilegierade position på utbildningens fält såväl som i det sociala rummet i stort kan innebära
en börda för dem i det att den förpliktigar till fortsatt framgång; att lyckas leva upp till
familjens och den övriga omgivningens förväntningar, såväl som till de egna aspirationerna, och så att säga ”förvalta arvet” väl.
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Sennett & Cobb 1972. I anslutning till detta kan det också vara värt att poängtera att
medierna och mediebruket alltid ingår i mer generella sociala och kulturella processer,
något som riskerar att förbises i mediecentriska forskningsansatser. Se t.ex. Couldry
2004 och 2012 (främst kap. 1 och 2), samt Morley 2009b och 2012.
552 Se t.ex. Williams 1961, s. 63 ff. och Williams 1977/1980, s. 106 ff. Se även Lehmann
2013, Sennett & Cobb 1972 och Skeggs 1997/1999, s. 16.
553 För en behandling av skamkänslor i relation till klass, se Sayer 2005, s. 152 ff. Sayer
menar bl.a. att den mänskliga förmågan att känna skam är ett nödvändigt villkor för
symbolisk dominans, samt att strävan att undvika skamkänslor kan generera såväl anpassning som motstånd i relation till dominerande normer och värden i samhället och
mer avgränsade sociala sammanhang och situationer. ”The subaltern in particular are
likely to be torn between envy and rejection of dominant values and the associated
goods lying beyond their reach, and hence between acceptance and refusal of shame”,
hävdar Sayer (s. 161), vilket stämmer väl överens med hur de kulturellt kapitalsvaga pojkarna, inklusive de uppåtsträvande, förhåller sig till den rådande skolkulturen. ”To the
extent that working class people refuse what they are refused”, skriver han apropå de
kulturellt kapitalsvagas motstånd visavi denna kultur, ”they avoid the shame that accompanies lack, indeed this may be a motive of their refusal” (s. 160). Erkännandet och
viljan att bli erkänd av den symboliska ordningen i skolan bland vissa andra av de kulturellt kapitalsvaga pojkarna, inte minst de uppåtsträvande, motsvarar däremot ”a shame
response dependent on some degree of positive feeling toward what is lacked” (Ibid.).
554 Jfr Sennett & Cobb 1972, s. 82 f.
555 Se Willis 1977/1981 – se t.ex. s. 62 för liknelsen vid ett gerillakrig.
556 Se Bourdieu 1979/1984, s. 110
557 Se t.ex. Willis 1977/1981, s. 303 där han skriver att ”det ofta är i det informella herraväldets och kontrollens pyrrhusseger som den samhälleliga reproduktionen slutgiltigt
säkras”.
558 Bourdieu 1985, s. 734
559 Willis 1977/1981, s. 312
560 Bourdieu 1979/1984, s. 471
561 Bourdieu 1989, s. 21 resp. Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 168 (kursivering i original)
562 Se t.ex. Bourdieu & Passeron 1970/2008, Bourdieu 1979/1984, s. 22 ff. och Bourdieu 1994/1995, kap. 2. Se även Sennett & Cobb 1972, t.ex. s. 76 ff. och Willis
1977/1981.
563 Sayer 2005, s. 85 ff. För Bourdieus begrepp om ”klassrasism”, se t.ex. Bourdieu
1979/1984, s. 173 ff.
564 Se Bourdieu 1979/1984, s. 169 ff.
565 För en kritik, se t.ex. Mosco 2004 och Sterne 2003. Se även Couldry 2012, kap. 1 och
2.
566 Bourdieu 1980/1990, s. 64.
567 Se Williams 1977/1980, s. 101 ff. I motsats till linjära historiebeskrivningar tänker sig
Williams att den historiska kulturella processen vid varje given tidpunkt rymmer såväl
”dominerande” drag som det kulturellt ”kvarlevande” och ”framträngande”; tendenser
som inte bara existerar sida vid sida utan hela tiden befinner sig i ett dynamiskt samspel
med varandra. Det ”kvarlevande”, menar han, ”har definitionsmässigt formats i det
förflutna men är fortfarande aktivt i kulturprocessen inte bara, och ofta inte alls, som
något ur det förflutna utan som något verksamt i det närvarande” (Williams 1977/1980,
s. 102). Att det svenska samhället och stora delar av västvärlden har kommit att präglas
av den digitala informations- och kommunikationstekniken så till den milda grad att vi
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idag sägs leva i ett ”informationssamhälle”, ett ”nätverkssamhälle” eller en ”digital tidsålder”, utesluter med andra ord inte att kulturella rester från tidigare historiska skeden
alltjämt gör sig gällande och bidrar till att forma det sociala livet i stort och smått, exempelvis människors digitala medievanor. Se även Andersson & Jansson 2012, s. 54 ff. och
Morley 2012, s. 90 f.
568 Bourdieu 1986, s. 96
569 Jfr Reimer 1994
570 Se Beck & Beck-Gernsheim 2002, s. 202 ff. För en kritik, se t.ex. Atkinson 2007b.
571 Se Svallfors 2004, s. 12
572 Bourdieu 1985, s. 728. Resonemanget kan illustreras med ett utdrag från intervjun
med Eddie (↑): ”… man ser ju skillnader på folk typ. Man kan döma personer efter deras utseende. Vad ska vi säga? Om en… en rik man kom till… i Förorten [där Eddie
bor, förf. anm.], så ser man direkt att han är rik eller någonting… på hans kläder och
sånt. Det är bara någon… det är inget jag tänker på, men när jag ser det så blir det bara så. Det
kommer automatiskt.
573 Bourdieu 1989, s. 16
574 Broady 1990, s. 229 f. Se även Atkinson 2010, s. 6.
575 Morley 2009a, s. 494
576 Atkinson 2010, s. 5
577 Atkinson 2010, s. 7 ff. Se även Lahire 2003.
578 Jfr Atkinson 2010, s. 6 f. och Couldry 2013, s. 11 f.
579 Se Atkinson 2010, s. 10 ff., Bourdieu & Wacquant 1992a, s. 131, samt Sayer 2005, s.
26 ff.
580 Atkinson 2010, s. 14 (kursiveringar i original). Se även Sayer 2005, s. 26 ff.
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE INDIVIDUELLA
INTERVJUER
BAKGRUNDSFRÅGOR
 Kan du berätta lite om dig själv?
o Ålder
o Plats och boende
o Familj
o Skola och utbildning
o Vardag och fritid
o Framtid
MEDIEFRÅGOR
 Kan du beskriva hur du brukar använda medier en vanlig veckodag?
o Viktiga/oviktiga?
o Smak/avsmak?
o Status i samhället? Högt/lågt?
 Vilket innehåll i de medier som du använder brukar du i allmänhet ta
del av?
o Viktigt/oviktigt?
o Smak/avsmak?
o Status i samhället? Högt/lågt?
o Associationer av ”internet”?
 Om du tänker på en vanlig veckodag, på vilket sätt brukar du då
använda internet?
o Vad? (sajter/funktioner) – Var? (hemma, skolan, hos vänner) – När?
(morgon, dagtid, kvällstid, natt) – Hur? (själv/ihop med andra, produktion/konsumtion) – Varför?
o Relation till internet? Vad tycker du om nätet?
o Bra och dåligt med nätet?
o Minnen av datorer/internet?
o Internetanvändning förr och nu?
o Nätkompetens? Viktigt/oviktigt?
o Nytta av nätet? Nu och i framtiden?
o Sajter och användningar: Viktiga/oviktiga?
o Sajter och användningar: Smak/avsmak?
o Sajter och användningar: Status i samhället? Högt/lågt?
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 Kan du berätta lite om användningen av olika medier (internet) i din
familj?
o Föräldrarnas/syskonens användning?
o Föräldrarnas inställning? Till datorer/internet? Till din användning?
o Dator- och internettillgång? Regler?
 Kan du berätta lite om hur du använder olika medier (internet) i skolan?
o På raster/i undervisningen?
o Skolans/lärarnas inställning? Till datorer/internet? Till elevernas användning?
o Dator- och internettillgång? Regler?
 Berätta om hur du och dina närmaste kompisar brukar använda olika
medier (internet) när ni träffas!
o Medier/innehåll/användningar: Status i vänkretsen? Högt/lågt?
o Nätets betydelse?
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE GRUPPINTERVJUER
1. BE DELTAGARNA BERÄTTA KORT OM SIG SJÄLVA
• Ålder
• Plats och boende
• Familj
• Föräldrarnas yrke och utbildning
• Fritidsintressen
• Efter gymnasiet: utbildning/arbete
2. INBÖRDES RELATION
• Hur skulle ni beskriva er relation till varandra? Umgänge?
3. SKOLA
• Varför valde ni just denna skola/linje?
• Vad tycker ni om den här skolan?
• Hur ser ni på skola och utbildning i allmänhet?
4. MEDIEVARDAGEN
• Kan ni beskriva hur ni brukar använda medier en vanlig dag?
• Medier (tv, tidningar, radio, etc.) och kanaler/innehåll
o Gillar/ogillar (personligen)
o Högt/lågt, bra/dåligt (samhället generellt)
5. DIGITALA MEDIER – ANVÄNDNINGAR OCH UPPFATTNINGAR
• Om ni tänker på en vanlig veckodag, hur brukar ni då använda
er av datorer och internet?
• Sajter och användningar
o Gillar/ogillar (personligen)
o Högt/lågt, bra/dåligt (samhället generellt)
• Hur skulle ni vilja beskriva er relation till internet och digitala
medier i allmänhet? Vad tycker ni om det?
o Bra/dåligt med nätet?
o Nytta av internet (personligen)?
• Föräldrarnas syn på datorer och internet i allmänhet, hur skulle
ni beskriva den?
o Inställning till er användning? Regler?
o Utrustning i hemmet?
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•

Lärarnas/skolans syn på datorer och internet i allmänhet, hur
skulle ni beskriva den?
o Inställning till er användning? Regler?
o Utrustning? Användning i undervisningen?
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