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ABSTRACT

Författare: Adam Hansson

Titel: Resor mellan vardagsvärldar: En studie i en vanlig människas vardag i tre sociala

världar

Uppsats Soc 344, 41-60 p

Handledare: Mats Beronius

Sociologiska institutionen, vårterminen 2001

I dagens postmoderna samhälle tar vi del av olika sociala världar till vardags. I olika sociala

världar har man olika roller och status, och kommunikationen har olika form och innehåll.

Därför bär man som person idag flera identiteter parallellt. Den relativa identiteten och

pendlandet mellan olika världar innebär att vi idag framlever en oförankrad tillvaro i viss

mening. Ändå tycks vi söka oss till den splittring och mångfald som detta leverne innebär.

Ämnet för undersökningen bottnar i mina egna reflektioner och erfarenheter i det dagliga

livet kring att man blir betraktad som, och känner sig som, olika personer i olika sammanhang

och miljöer.

I undersökningen har jag följt en ”vanlig” man som till vardags rör sig i tre sociala världar,

som småföretagare, som juridikstuderande, och som sportutövare. Undersökningspersonen har

blivit studerad efter aspekterna roll, status, och kommunikation för att se hur dessa skiljer sig

mellan de olika sociala världarna.

Syftet för undersökningen är att fördjupa förståelsen av den (post-)moderna människans

situation.
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Inledning

Ämnet för denna uppsats bottnar, såsom det ofta är, i mina egna erfarenheter och funderingar i

det dagliga livet. För några år sedan företog jag en längre resa som gick genom i stort sett alla

länder i Latinamerika. Resan bjöd på många starka upplevelser. Ett ständigt flöde av intryck

fyllde mig till bredden. Block och penna blev då nödvändiga verktyg för att avlasta mig, för

att ”tömma tankarna”. Jag noterade att varje land hade sin speciella karaktär, men inte bara

varje land utan varje plats hade sin speciella miljö och atmosfär, sin kultur, och sina dofter

och tankar. Det var som att varje plats var en ny värld som jag tvingades att ta in.

När jag nådde resans sista destination – vilken var densamma som dess utgångspunkt –

Malmö, hade jag övat upp en viss färdighet i att uppfatta olika platsers karaktär och stämning.

Jag hade utvecklat ett ”väderkorn”, en känslighet för vilket klimat som råder i en miljö.

Jag betraktade min hemstad och vardagslivet med dessa nya ögon när jag kom hem och

gjorde intressanta iakttagelser. Jag noterade, fortfarande med block och penna, att jag alltjämt

reste mellan olika världar.

Jag började ganska snart läsa vid Lunds universitet, vilket innebar en ny stad och en ny

inrättning för mig; den akademiska världen. Jag träffade en kvinna som hade två döttrar,

vilket innebar en omställning från vagabondens värld till en familjevärld. Jag jobbade extra på

ett åkeri, vilket gjorde mig delaktig i ”knegarvärlden”. Jag tog del av sportvärlden eftersom

jag tog plats i ett innebandylag, och jag var sedan tidigare delaktig i musikvärlden som

sångare och gitarrist. Jag träffade dessutom många nya vänner.

Var och en av dessa olika sammanhang upplevde jag som en värld för sig då de hyste olika

människor som pratade om olika saker, såg olika ut  och betedde sig på olika vis. Man

skämtade på olika vis, såg upp till olika saker och fördömde olika saker i de olika världarna.

Varje värld hade sin kultur och sina normer och förknippades med olika dofter, ljud, miljöer,

och tankar.

Det är pendlandet mellan olika världar som burit mig till den situation jag befinner mig i

nu. Det är ett krokigt spår som lett till att jag nu får möjlighet att undersöka fenomenet att vi

idag tycks pendla mellan olika världar.

Jag vill med metodologiska och teoretiska redskap låta mina frågor och funderingar kring

detta fenomen ”bli kött”.

Många känner nog igen fenomenet att man träffar en person som man inte ”kan placera”.

Det kan vara en kvinna man möter på krogen och man känner såväl igen henne och vet t.o.m.

hur hennes röst låter. Anledningen till att man inte kan placera henne är att hon inte är i den
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miljö och i den situation man brukar se henne. Det kan visa sig vara kassörskan i

livsmedelsbutiken. Hon hör hemma i en värld av påläggskorv, extrapriser, och ”var det bra

så”- fraser. Hon brukar bära någon sorts uniform som man bara har i livsmedelsaffärer, och

hon har håret i en hästsvans. Man har aldrig sett henne med vinglas i handen, sminkad, och

med håret utsläppt. Hon är glad och har ett annat uttryck i ansiktet nu. Själv är man också i en

annan sinnesstämning än när man brukar träffa henne. Belysningen är dämpad och luften man

andas är rökig. Hon hör hemma i en annan värld som man inte själv är i nu och därför kan

man inte placera henne.

I den situation man nu befinner sig råder andra regler. Det kan kännas konstigt att

kommunicera med varandra. Båda ser på varandra med andra ögon. Liksom hon har jag ett

annat beteende här, liksom hon har jag ett annat språk här. Man kan nästan känna sig avslöjad

eller blottad.

Vi kan inte luta oss tillbaka på våra vanliga roller där jag är kund och beter mig som en

kund förväntas göra, och där hon är kassörska. Vi kan inte använda de sociala strategier som

vi övat in. Vi måste nu när vi ses på krogen snabbt omforma oss och skapa nya roller. Vi

måste få svar på frågan vem är jag i denna värld och vem är du.

Vi tycks vara olika personer i olika sociala världar. Vi har olika roller, kanske olika status,

vi pratar om olika saker, o.s.v.. Det är detta fenomen jag vill titta närmare på. Jag vill

undersöka vad som sker med en person som pendlar mellan olika sociala världar till vardags.

Jag ställer upp en del frågor som jag vill ha svar på. Jag frågar mig vilken roll och status

personen har i en specifik social värld. Jag vill också ha svar på hur kommunikationen ser ut

till form och innehåll i specifika sociala världar.

Jag ämnar också till viss del beakta hur de sociala världarna är beskaffade ifråga om miljö.

Syftet är att jämföra de olika världarna i relation till personen, eller personen i relation till

de olika sociala världarna.

I denna undersökning har jag följt två personer i deras vardag. Av det empiriska material

som samlats in kommer jag emellertid endast att redovisa för den ene personen, Mikael.

Undersökningsmaterialet om den andra undersökningspersonen, Gabriella, har varit intressant

och till hjälp för förståelsen av det fenomen jag valt att studera. Emellertid har tiden och

utrymmet för den skriftliga framställningen begränsat mig till att redovisa endast en person.

Anledningen till detta är också att materialet om Gabriella i teoretisk och analytisk mening

inte erbjuder några väsentliga skillnader från materialet om Mikael ifråga om vilka slutsatser

som kan dras i undersökningen.
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Mikael – Presentation av undersökningspersonen

Mikael är en man med båda fötterna fast förankrade i luften. Han lever ett ordnat vardagsliv i

tre olika världar, som småföretagare, som juridikstuderande, och som sportutövare.

Mikael är född och uppväxt i Malmö. Där bor han idag och han har inga planer på att

flytta. I denna stad har han banat sin väg till den mångfasetterade eller möjligen splittrade

tillvaro han framlever idag.

Mikael tjänar sitt uppehälle genom att sälja DVD-filmer och tv-spel. Tillsammans med sin

kompanjon, Mårten, driver han en affär som heter Visionhouse.

Mikael bedriver också studier på heltid vid Lunds universitet. Han läser andra terminen på

juristutbildningen.

Dessutom är han en hängiven innebandyspelare. Flera kvällar i veckan spelar han

träningsmatcher och matcher. I innebandykretsar i Malmö florerar av någon anledning

begreppet ”bandy-hora” som beteckning på de största innebandy-entusiasterna. Mikael

betraktas som en sådan.

Det är inte en avvikare, en s.k. deviant, som ska beaktas i denna uppsats (Brante, 1998, s.

26). Mikael är varken världsgeni eller dåre, och hans levnadssätt är inte exceptionellt på något

vis. Hans vardagsliv kan snarare betraktas som ett exempel på hur tillvaron kan se ut för en

”vanlig” person i det postmoderna tidevarvet.

Metod

Valet av en ”normal” undersökningsperson till denna studie är medvetet, ett strategiskt val för

att undersökningen ska angå fler än bara undersökningspersonen.

Undersökningen är kvalitativ. Jag har inriktat mig på att dyka djupt i en persons vardag

(egentligen två, men endast en redovisas) istället för att titta på ytan på ett flertal personer.

Utrymmet, både ifråga om tid och rum för den skriftliga redogörelsen, tillåter inte att

undersöka flera personer på djupet.

Eftersom endast en person beaktas i undersökningen görs inga anspråk på representativitet.

Ändå torde de slutsatser som dras i undersökningen kunna belysa en allmän företeelse i det

postmoderna samhället. Vissa resonemang kommer i slutet av denna text att läggas fram som
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belägg för att det fenomen som beskrivs och undersöks i uppsatsen är ett samhälleligt

fenomen, alltså ett fenomen som alla mer eller mindre berörs av.

I undersökningsarbetet har jag betraktat mig själv som ”känselspröt”. Jag har följt Mikael i

hans vardag och försökt ta emot signaler från de olika miljöer han rör sig i. Ambitionen har

varit att likt ett känselspröt uppfatta vibrationer från sådant som sker även under ytan. Jag har

strävat efter att förstå och sätta mig in i de olika sociala världarna så mycket som möjligt.

Undersökningen bygger på observationer och informella samtal och intervjuer med

undersökningspersonerna och till viss del även med andra personer i de sociala världarna.

Uttrycket ”walk-along”, d.v.s. att gå med undersökningspersonen för att se vad som sker och

ställa frågor om sådant man vill fördjupa sig i eller inte förstår, är ett passande uttryck för hur

insamlandet av det empiriska materialet för denna undersökning har gått till (den enda

referens jag har till begreppet ”walk-along” är Anita Dahlgrens föreläsning 9/3-01).

Ett metodologiskt problem både vad det gäller kvantitativa och kvalitativa undersökningar

är hur man ska ”mäta” verkligheten utan att påverka den. Detta problem har jag försökt

minimera genom att använda en undersökningsperson som jag var bekant med sedan tidigare.

Dessutom är jag förtrogen med två av de tre sociala världar som Mikael beträder och

personerna i dessa. Detta har underlättat för alla inblandade, inklusive mig själv, att agera

naturligt och avslappnat. På så vis har min närvaro inte varit störande i de sociala världarna.

Endast för juridikstudenterna har jag varit ett främmande ansikte. Min närvaro under

föreläsningarna torde emellertid inte har påverkat deras beteende nämnvärt.

Eftersom undersökningen till stor del gått ut på att observera hur undersökningspersonen

förändras i förhållande till den miljö han vistas i har det varit en stor fördel att känna

undersökningspersonen sedan tidigare. Det har underlättat att upptäcka, tyda, och tolka

förändringar i hans beteende.

Att jag sedan tidigare var insatt i två av de sociala världarna har inneburit att jag kunnat

utnyttja de förkunskaper och den förståelse som jag redan hade.

Alla mynt har en baksida säger ordspråket. Ifråga om att vara väl förtrogen med

undersökningspersonerna finns ett problem förknippat. Det finns en risk för att man förlorar

det kritiska förhållningssättet till det man studerar om man kommer för nära inpå. Begreppet

”go-native” refererar till att man blir alltför involverad och därmed förlorar den opartiskt

granskande blicken (Repstad, 1993, s. 24.).

Detta problem med ”närsynthet” har jag försökt lösa genom att bära sociologens glasögon

under fältarbetet. Jag har medvetet tagit ett steg bakåt och försökt inta en viss mental distans

till det som utspelat sig omkring mig. Det må låta som en paradox men det tycks som att man
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behöver lagom distans till sitt studieobjekt för att man ska kunna dyka tillräckligt djupt in i

det.

Det faktum att undersökningsfälten varit lättillgängliga för mig har inneburit att jag kunnat

komma tillbaka om jag behövt mer information eller missat något.

Sociala världar

Något som jag tidigare aldrig filosoferat över men som jag inför denna studie fick anledning

att sätta i fråga är vad ordet värld betyder. Enligt ordboken står det för ”helhet som utgörs av

alla företeelser som existerar”. Därför är det underligt att det finns en pluralböjning av ordet.

Att prata om världar i plural måste höra det postmoderna tidevarvet till, tänkte jag. Detta

mångfaldens tidevarv där samhället rymmer flera kulturer och där den tidigare allenarådande

guden nu får dela plats med ett otal andra gudar har medfört att även begreppet värld förlorat

sin allomfattande betydelse.

Emellertid skrev H. G. Wells Världarnas krig redan 1898. Så vid närmare eftertanke kan

nog pluralböjningen härledas till den tid kring det förra sekelskiftet då man blickade ut i

rymden och frågade sig om vi var ensamma i universum eller om det finns andra världar än

vår.

 Så gick mina tankar innan jag slutligen erinrade mig att redan Platon pluraliserade världen

med sin begrepp ”sinnesvärlden” och ”idévärlden”. Tanken på att världsalltet rymmer flera

avgränsningsbara världar och verkligheter är med andra ord en gammal företeelse.

Idag är det en allmänt spridd tanke att världen består av flera världar. Vi pratar idag om

affärsvärlden, djurvärlden, den tredje världen, den undre världen, o.s.v.

Ordet värld används för att antyda ett visst områdes särprägel från ett annat. Lägger man

därtill till ordet social, som står för människor i interaktion, anknyter man de individer som tar

del av aktiviteten inom ett område.

Begreppet ”social värld” kan således förstås som interaktion mellan individer inom vissa

konkreta eller abstrakta gränser där aktiviteten präglas av en viss karaktär som mer eller

mindre skiljer sig från omvärlden.

Som exempel på sociala världar som behandlats i sociologiska undersökningar kan nämnas

specifika grannskap, Chicagos konstvärld, och San Fransiscos homo-värld (Unruh, 1980,

s.288).
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Undersökningsaspekterna

Det är mötet mellan individen och den sociala världen som varit föremål för mitt intresse i

denna undersökning. I denna uppgift har jag valt att fokusera på aspekterna roll, status, och

kommunikation.

Varje socialt möte präglas av beteenderegler för individerna att förhålla sig till. Det

beteende man praktiserar är knutet till den roll man har i sammanhanget. Det förväntas

exempelvis av servitören att han ska beskriva smaken på olika viner för en gäst om gästen så

önskar eftersom det ingår i servitörens roll att stå till tjänst med sådant. Skulle servitören

bemöta gästens förfrågan med att säga att han inte har lust att beskriva vinsmaker skulle

gästen förmodligen bli perplex eftersom servitören avvikit från de beteenderegler som är

kopplade till servitörens roll.

Begreppet roll används i denna uppsats enligt Goffman definition: ”Det redan i förväg

fastställda handlingsmönster som rullas upp under ett framträdande och som kan läggas fram

eller spelas upp också vid andra tillfällen kan kallas för en roll eller en rutin” (Goffman, 2000,

s.23).

I en sammanslutning av människor i en grupp eller i en social värld intar medlemmarna

olika roller. Den grad av överordning eller underordning som är knuten till denna roll utgör

vad jag i denna uppsats refererar till som status, vilket är i enlighet med Lundberg, Schrag,

och Larsens definition (Lundberg, Schrag, & Larsen, 1958, s.333).

Hur man kommunicerar och vad man kommunicerar om återspeglar den sociala världens

karaktär och en persons roll och status i denna, varför jag tycker det är intressant att beakta

denna aspekt i undersökningen. Begreppet kommunikation innefattar förutom verbal

kommunikation även kroppsspråk, minspel, och andra gester som kan skapa förståelse mellan

människor. Rolf Granér beskriver kommunikation som ”det sätt på vilket två eller flera

deltagare interagerar eller utbyter budskap så att de ömsesidigt påverkar varandra” (Granér,

1991, s.175).

Jag har valt att beakta dessa aspekter eftersom jag tycker att den roll man spelar, den status

man har, och det sätt varpå man kommunicerar är beskrivande för vilken person man är i en

social värld.
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Mikaels världar

Visionhouse
Man märker att Mikael låst upp dörren till Visionhouse många gånger. Han gör det med van

hand. Han hittar rätt nyckel snabbt i den stora nyckelknippan, håller fast Coca-cola burken

mellan tänderna så att båda händerna blir fria, vrider om nyckeln med ena handen samtidigt

som han rycker dörren mot sig med den andra. Han vet hur dörren ska behandlas.

Affären öppnar inte förrän om en timme, varför han låser dörren igen från insidan. Den

enda timmen under dagen som han får jobba ostört väntar nu.

Han fortsätter att agera vanemässigt. Slår av larmet genom att trycka en kod, går förbi

disken in i rummet som tjänar som kontor, lager, och matrum, tar ett fax i förbifarten som

kommit in från USA under natten, drar ut ”sin” stol, sätter sig ner och slår på datorn, allt som

i en sammanhängande rörelse. Där framför datorn kommer han att sitta lätt framåtböjd i en

ställning som ur ergonomisk synpunkt skulle kunna tjäna som skräckexempel, tills han blir

avbruten eller störd.

Ett par minuter innan öppningsdags uppenbarar sig Mårten och utbrister:

”Hallå ditt hästahue”.

”Hallå din hästaröv”, svarar Mikael oengagerat, försjunken i sitt arbete vid datorn.

Inom ett par minuter infinner sig de två anställda, Frank och Thomas, och aviserar sina

ankomster i något mer modesta ordalag. ”Hej” och ”Hallå” säger de.

Fler apparater startas upp. Det är som att hela maskineriet nu kommer igång.

Kassaapparaten, fler datorer, demonstrations-tv-spelen i butiken, radion som ger skvalmusik i

lokalen får liv, och strax kommer de första kunderna in. Och icke att förglömma

kaffebryggaren som kommer att sprida sin doft under hela dagen, ömsom av nybryggt kaffe

och ömsom av kaffesump. Den enda apparat som slås av är telefonsvararen.

Mikael och Mårten äger butiken tillsammans, eller rättare sagt äger varsin del av butiken.

Mårten står för tv-spels delen och Mikael för filmdelen. Det är filmer på DVD- digitala filmer

på cd-skivor – som Mikael säljer.

Mikael är således delaktig i filmvärlden, och i viss mån även i tv-spelsvärlden. Men man

kan också se det som att Visionhouse är en värld för sig, en mikrovärld, som utgörs av den

miljö och de personer som har en anknytning till Visionhouse. Mikael, Mårten, de anställda,

kunderna, leverantörer och andra affärskontakter ingår i denna värld, och det finns också band

till större världar såsom filmvärlden, tv-spelsvärlden, handelsvärlden.
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David R. Unruh diskuterar olika typer och nivåer av sociala världar (Unruh, 1980, s.

286ff). På en övergripande nivå pratar Unruh om system av sociala världar (social world

systems). Olika sociala världar har förbindelser med varandra och överlappar varandra. Om vi

tar spritvärlden som exempel kan denna delas upp i fem subvärldar: destillerier, distributörer,

återförsäljare, konsumenter, samt den rättsliga regleringen (Unruh, 1980, s.290). Var och en

av dessa subväldar har i sin tur länkar till andra världar och kan delas upp i mindre subvärldar.

Med spridda sociala världar (dispersed social worlds) menar Unruh världar som hålls ihop

av kommunikation på distans, t.ex. genom Internet, och där fysiska möten mellan de

involverade är sällsynt (Unruh, 1980, s. 289).

Mer geografiskt bundna sociala världar är regionala sociala världar (regional social

worlds) och lokala sociala världar (local social worlds) (ibid.). Som exempel på den

förstnämnda kan tas San Fransiscos homo-värld, och ett specifikt vårdhem kan stå som

exempel på en lokal social värld (Unruh, 1980, s. 287ff).

Enligt Unruhs indelning kan Visionhouse betraktas som en lokal social värld, som är en

subvärld till den övergripande filmvärlden, men även till tv-spelsvärlden och handelsvärlden.

Tv-spel och DVD-filmer kan förenas under den gemensamma beteckningen ”Home

entertainment”.

Visionhousevärlden har ett tydligt avgränsningsbart geografiskt centrum. Allting innanför

butikens väggar tillhör denna värld, inklusive Mikaels Coca-cola burkar, Mårtens svordomar,

och Franks rakvattenindränkta haka. Det är en unik värld på så vis att det är en

sammansättning av personer, ting, handlingar, dofter, ljud, o.s.v. som bara finns där. Själva

butiken är visionhousevärldens geografiska centrum varifrån trådar också går till andra

komponenter som tillhör denna värld. Butikens hemsida på Internet är ett exempel på en

sådan komponent. Även personer som det hålls kontakt med via telefon, fax, och e-post, t.ex.

leverantörer och kunder ingår i denna värld.

Till ytan sett är detta en ganska liten värld. Som kund känner man ofta att man står i vägen

för någon annan kund, eller att någon annan kund står i vägen för en själv. Man rör sig inte

fritt och obehindrat varken som kund eller personal. Bakom disken trängs Frank och Thomas

tillsammans med kassaapparat, dator, telefon, hyllor, skåp, och lite diverse attiraljer, på fem

kvadratmeter.

Rummet längre in bakom disken är större, men känslan av trångboddhet snarare ökar då

man kliver in där. Rummet är ett kombinerat kontor, kök, och lagerutrymme. Det är tio meter

långt och bara två-och-en-halv meter brett, och ser ut som en avhuggen korridor. Där ryms

datorer, kopieringsmaskin, vask, kylskåp, bord, stolar, och skåp. Men framförallt reser sig
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hyllor upp längst väggarna, belamrade med spel, filmer, och annat. Att taket är

oproportionerligt högt, ca. fyra meter, och de enda fönster som finns är ett par gluggar högst

upp vid taket, förhöjer närmast den klaustrofobiska känslan i rummet. Ljuset kommer förutom

det lilla dagsljus som läcker in genom gluggarna, från lysrör. Det är mestadels här Mikael

befinner sig, framför datorn eller i telefon. I annat fall tar han hand om kunder i butiken.

Det är denna miljö som Mikael verkar i flera timmar varje vardag. Det är här han agerar i

rollen som försäljare, företagare, kompanjon, och chef. Erving Goffman använder termen

inramningen (the setting) för att beteckna den miljö man framträder i en viss roll i (Goffman,

2000, s. 28f). Goffman menar att vi till vardags antar olika roller i olika situationer och i detta

fungerar omgivningen som rekvisita och sceneri. Inramningen inbegriper ”möbler, dekor,

ytplanering och andra bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneriet och rekvisitan för den

ström av mänsklig aktivitet som utspelas framför, inom eller på scenen” (Goffman, 2000, s.

29.).

Framträdande definierar Goffman som ”den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid

ett givet tillfälle som tjänar till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna”

(Goffman,2000, s.23). Med roll menas det fastställda beteendemönster som en individ tar del

av under ett framträdande (ibid.).

Goffman liknar vårt agerande till vardags vid ett scenframträdande där våra rollgestalter är

oskiljbara från våra personer. De masker vi bär går inte att separera från jaget. Publiken, de vi

spelar våra roller inför, är människor i vår omgivning som samtidigt är medaktörer.

Goffman belyser sambandet mellan rollen och omgivningen. ”En inramning är

platsbunden, så att de som vill använda sig av en speciell inramning som en del av sitt

framträdande inte kan börja spela sin roll förrän de har tagit sig till den för ändamålet

lämpliga platsen och de måste avsluta sitt framträdande när de lämnar den” (Goffman, 2000,

s. 29.).

En miljö, eller en social värld, kan med andra ord fungera som betingelse för att en viss

roll ska intas.

I visionhousevärlden har Mikael onekligen en huvudroll, inte minst eftersom han har

skapat denna värld. Sedan Mikael för fyra år sedan bestämde sig för att dela lokal med en

bekant som startat en tv-spelsfirma kan man säga att han och Mårten delar huvudrollen.

Mikaels huvudroll har emellertid flera sidor. Han agerar arbetsgivare och chef till Frank

och Thomas (Mikael och Mårten delar arbetsgivarskapet), han agerar försäljare gentemot

kunder, kompanjon gentemot Mårten, och företagare inför leverantörer, revisor, och andra

affärskontakter.
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Under rubriken Conflicting Roles and the Personality ger Lundberg, Schrag, och Larsen ett

illustrerande exempel på en persons roller på en arbetsplats som också är gällande för Mikael.

”While he is behind the counter, his role provides him with patterns for his relations with

customers. These patterns will be well known both to him and to the customers and will enable

them to transact business with a minimum of delay or misunderstanding. When he retires to the rest

room for a smoke and meets other employees there, his clerk role becomes latent and he assumes

another role based upon his position in the group composed of the store´s employees as a whole. In

this role his relation with other employees will be governed by a different set of culture patterns

from those employed in his relations with customers”

(Lundberg, Schrag, & Larsen,1958 ,s. 330).

Liksom personen i exemplet anammar Mikael olika beteendemönster för var och en av hans

roller inom visionhousevärlden. Dessutom är försäljargestalten utrustad med flera masker.

Gentemot en stamkund i tjugofemårsåldern har han ett annat beteende än han har gentemot en

äldre dam som vill köpa en present till sitt barnbarn. Mikael menar att man måste kunna ”tala

med bönder på bönders vis…”. ”Man anpassar sig till vilken kund man har”, säger han.

Med stamkunder upprättar han gärna en personlig kontakt. Dels för att, som han säger ”det

gäller att få kunden att känna sig hemma”, och dels för sitt eget nöjes skull. ”Det kan vara ett

välkommet avbrott i arbetet att snacka lite skit”.

Till sättet är han oblyg, skämtsam, och pratglad gentemot stamkunder.

Efter två timmar i sin ergonomiskt oriktiga arbetsställning vid datorn blir Mikael avbruten

då stamkunden Jonas efterfrågar honom. Deras samtal är informellt och disponerat efter

”kallsnack-ärende-kallsnack”- principen.

”Hallå mannen”.

”Hallå, läget”, inleds samtalet varpå Mikael undrar om Jonas smitit från arbetet nu igen. Ett

par minuter senare pratar de om vilka nya filmer som är på ingång.

”Du kan gå in på webb-shopen och kolla också”, säger Mikael. ”Där är allt inlagt, det är bara

att sätta upp sig på vilka filmer du vill ha där. Det är www.visionhouse.com,” o.s.v..

Efter en stund avrundas samtalet.

”Hur är det med brorsan då”, frågar Mikael.

”Jo, det är bra, men vi träffas nästan aldrig nuförtiden”.
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”Nä, det blir ju så. Det är väl om han vill få nåt golv lagt eller nåt sånt”, skämtar Mikael med

tanke på att Jonas är hantverkare.

En äldre kvinna som kommer in ett par timmar senare bemöter Mikael på ett annat sätt.

Det är en annan sida av Mikael som träder fram. Han uppträder så som han tror att kunden vill

att han ska uppträda, vilket är detsamma som att uppträda så som är mest fördelaktigt för

honom. ”Det gäller att säga det de vill höra, att få dem att handla det de tror de behöver”,

säger Mikael.

Den äldre kvinnan är ute efter en present till sitt barnbarn som ”gillar att spela tv-spel”.

Mikael är nu mer formell, men inte tillknäppt, han är tillmötesgående, trevlig, och städad, men

inte inställsam. Att vara så ”lös och ledig” och använda svordomar och slang som han gjorde

med Jonas skulle kännas respektlöst i denna situation tycker han. Kvinnan verkar osäker,

nästan bortkommen. Detta bemöter Mikael genom att vara bestämd och säker i sitt sätt, som

för att stilla hennes osäkerhet och som för att vägleda en bortkommen. Efter att ha förhört sig

om ålder och kön på barnbarnet presenterar Mikael endast ett spel för henne. Detta för att hon

ska ”slippa” välja. Att välja bland flera alternativ skulle gjort henne villrådig, och hon skulle

lämnat affären osäker på om hon hade gjort rätt val. Nu kommer hon istället att gå hem viss

om att hon köpt det rätta spelet, menar Mikael.

Mikael ser det inte som att han förställer sig eller gör sig till när han bemöter kunder på

olika vis. Det sker av sig själv, menar han. Detta framgår också när jag pratar med honom

efter ”försäljarframträdandet” då jag egentligen av metodologiska skäl ville veta om min

närvaro påverkar honom i hans agerande.

”Tänkte du på att jag stod där”, säger jag.

”Javisst”.

”Påverkar det dig, så att du skulle agerat annorlunda annars”?

”Inte en sekund. Jag är inte sån som förställer mig. Jag har aldrig haft behov av att framstå

som något annat vad jag är. Jag menar om folk tycker om mig är det mig de tycker om…

annars skiter jag i vilket. Jag skulle aldrig göra mig till och prata finare eller så bara för att det

skulle se bra ut i din undersökning”.

”Nej, det skulle snarare förstöra min undersökning”.

”Men att man är olika mot olika kunder det är ju en helt annan sak. Det handlar ju om att man

är anpassningsbar”.

Mårten berättar att han märker tydligt på Mikael vem han talar med i telefon. Som

”business-man”, d.v.s. när han talar med en affärskontakt, talar han på ett annat vis än när han
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talar med en stamkund eller någon bekant. Mårten säger att ”han blir mer ’bonni’ [bondig]

helt enkelt”, när han talar med någon han känner.

Hade Mårten varit bevandrad i sociologiska teorier och velat slänga sig med begrepp

kanske han hade sagt att Mikaels arbetarklasshabitus framträder som tydligast när han

kommunicerar med bekanta. Habitus är Bourdieus benämning på ett beteendemönster som

man förvärvat och som återspeglar den miljö och omgivning vari man växt upp eller vistats

mycket (Broady, 1990, s.228).

I rollen som ”business-man”, eller företagare, är detta habitus nedtonat. Svordomar och

slang är undanstädade när han pratar med t.ex. en leverantör eller förhandlar med en

distributör, och dialekten är något mindre utpräglad. Kommunikationen är inte privat och

personlig och hans stämma är inte lika mild som den var när han frågade den äldre damen vad

han kunde hjälpa henne med. I egenskap av företagare, d.v.s. när han är inbegripen i samtal

som rör hans företag, är hans mest framträdande karaktärsdrag bestämdhet, kunnighet, och

självsäkerhet.

På ett ögonblick kan Mikael byta från en rollgestalt till en annan. Som i ett trollslag förbyts

business-mannen till arbetskompisen och därmed från ett behärskat och kontrollerat sinneslag

till ett skämtsamt och lekfullt, från ett seriöst ansiktsuttryck till ett illmarigt.

Momentet efter att han avslutat ett samtal med en leverantör – ”tack ska du ha, hej då” –

utbrister Mikael på finlandssvenska: ”Fi satan perkele, jag e fit farli, jag komma och hälsa på

dej me knivdjävel”. (Frasen är en härmning av en person som kallar sig Leifi och som

busringer á la Hassan, eller Hasse Tellemar om man så vill.)

Kanske är det liknande iakttagelser som fått Lundberg, Schrag, och Larsen att hävda att det

som skiljer den schizofrene från den ”normale” är att den senare har kontroll över och är

medveten om de många olika och ofta konfliktartade roller han spelar (Lundberg, Schrag, &

Larsen, s. 331).

Mikael och Mårten har en personlig och vänskaplig relation. Kommunikationen dem

emellan genomsyras av skämt, lekfullhet, och intern jargong. Till och med när de pratar om

vardagliga eller mer seriösa saker kantas konversationen av skämt. De har skapat en jargong

vari svordomar och slanguttryck tycks vara en given ingrediens. För en utomstående kan

deras jargong te sig märklig och svår att förstå.

De kan exempelvis diskutera vad de bör och inte bör ha med sig till en ”Home

entertainment”- mässa på svengelska.

Frank och Thomas ser också Mikael som en skämtsam, lite ”crazy” kille. Men deras

relation till Mikael präglas också av de faktum att de är anställda och Mikael deras chef och
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arbetsgivare. Mikael (och Mårten) betalar ut deras löner, ger dem anställning och en

heltidssysselsättning. Han har med andra ord stor betydelse för hur deras tillvaro ser ut, för

deras ekonomiska situation och den trygghet och meningsfullhet som är relaterad till att ha ett

jobb och en sysselsättning. De är emellertid inte lika betydelsefulla för honom, varken vad det

gäller ekonomi, sysselsättning, eller trygghet och meningsfullhet i tillvaron. De är utbytbara.

De är dessutom yngre än både Mikael och Mårten. Dessa omständigheter återspeglar sig

ofrånkomligen i deras relation.

Mikael och Mårten bestämmer och fördelar arbetsuppgifterna. Frank och Thomas uppgifter

är att stå bakom disken och serva kunderna i butiken samt att svara i telefon. Mikael har

tillsammans med Mårten kunskaperna och bestämmanderätten i denna värld. Han får ständigt

frågor från de anställda i spörsmål som de inte kan ta ställning till.

Frank kommer in till Mikael i rummet och frågar:

”Vad kan han få för den här i inbyte”, och håller fram en box med The X-files filmer.

”Han kan få femhundra för den”, svarar Mikael.

Mikael och Mårten sätter upp regler för de anställda, och kontrollerar så deras beteende.

Thomas har exempelvis fått direktiv om att inte läsa tidningen vid disken. ”Det ser ju för

jävligt ut”.

Mikael må vara en skämtsam person, men han är också hård, vilket de anställda stundom

får erfara. För att kunna så vara håller han de anställda på ett visst avstånd. Deras

kommunikation är inte lika personlig och privat som hans och Mårtens är. ”Man får inte bli

för personlig. Jag skulle aldrig vilja ha en polare som anställd”, säger han.

Det råder inga tvivel om att Mikael har högsta status i visionhousevärlden. Lundberg,

Schrag, och Larsen relaterar status till vilken betydelse en person har i en grupp människor,

samt vilken grad av överlägsenhet eller underlägsenhet som är knuten till den roll man spelar i

gruppen (Lundberg, Schrag, och Larsen, 1958, s.311ff). I egenskap av ägare har Mikael

således högsta status i visionhouse världen.

Mikaels och Mårtens inbördes statusförhållande är svårt att utröna. Mikael är en duktig

affärsman. Han är mer erfaren, insatt, och kunnig på det området än vad Mårten är (detta

uttrycker inte Mikael själv explicit, men det har framgått för mig i undersökningen ändå),

vilket talar för Mikaels högre status på Visionhouse. Å andra sidan går Mårtens företag för

tillfället bättre än Mikaels, vilket talar för Mårtens högre status. Som sagt, statusförhållandet

dem emellan är en komplex fråga.

Man kan identifiera fyra roller som Mikael spelar i visionhousevärlden: försäljaren,

företagaren, kompanjonen, och chefen. Visserligen är det fyra olika roller men de har också
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något grundläggande gemensamt. De har samma mål och syfte, nämligen att driva företaget så

framgångsrikt som möjligt. Detta kan sägas vara syftet och målet för visionhousevärlden.

Kommunikationen och tankarna kretsar kring filmer, tv-spel, kunder, etc., kort sagt sådant

som rör företaget. Varje handling är en kugge i visionhousemaskineriet, om det så gäller att

prismärka varorna som att betala lokalhyran. Att sälja filmer, att sköta det administrativa, att

upprätthålla ett bra samarbete med Mårten, och att få de anställda att utföra sina

arbetsuppgifter är syftet med Mikaels roller, och målet är att öka företagets omsättning.

Kultur etableras överallt där människor interagerar till vardags (Lundberg, Schrag, &

Larsen, 1980, s. 311). Visionhouse är en värld där medlemmarna har olika roller, men

interagerar till vardags och förenas i att lösa problem och få visionhousevärlden att fungera

mot bakgrund av det gemensamma målet att sälja produkterna, och i slutändan att generera

pengar. Detta kan sägas vara den övergripande kulturen i denna värld. För Mikael är

Visionhouse främst en inkomstkälla. ”Hade jag tjänat mer på att sälja baguetter hade jag sålt

baguetter”, säger han. Ska denna värld tillskrivas en gud är det Mammon.

Juridicum
Det är mycket folk i rörelse i korridorerna på Juridicum. Där tar Mikael sig fram, i korridoren

och i tillvaron. En kull studenter med tankarna fyllda av juridik är på väg att lämna och nästa

skara av juristaspiranter kommer för att få sina tankar fyllda. Om tio minuter kommer det att

vara tyst och folktomt i korridorerna. Då har föreläsningssalarna tömts som i en utandning och

fyllts igen som i en inandning som vore studenterna Juridicums syre. I denna liknelse är

Mikael en syreatom, en av många. Och på några vis är han en i mängden här. Rollen som

student delar han med de allra flesta han har omkring sig i denna värld. Mikael är visserligen

unik och speciell på sitt sätt, liksom David är, och Susanne, och Maria, och alla andra. Han är

en i mängden av alla unika människor.

Näst längst bak i bänkraderna tar Mikael plats. Föreläsningen börjar och Mikael får med

ens en koncentrerad och lite tankfull blick. Alla studenter har tystnat och satt sig ner,

föreläsaren har gjort tvärtom, ställt sig upp och tagit till orda. Dagens ämne är försäkringsrätt.

Föreläsningssal 221 på Juridicum befolkas av Mikael, hans 37 kurskamrater, och

föreläsaren. De 38 studenterna går under beteckningen J2A som står för juristutbildningen,

termin 2, grupp A. J2A kan räknas som en lokal social värld, enligt Unruhs klassificering, och

kommer i fortsättningen att kallas för J2A-världen (Unruh, 1980, s.286ff).
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Som individ deltar man i en social värld genom att spela roller (Johansson, 1996 s.100).

Det är studentens roll som Mikael spelar i J2A-världen.

J2A-världen består av de människor, utrymmen, och aktiviteter som kan knytas till klass 2

A på Juridicum (ibid.).Kärnan utgörs av studenterna och föreläsarna. Dess geografiska

centrum är Juridiska institutionen och de föreläsningssalar och utrymmen de där rör sig i. Det

som förenar och binder samman allt detta är själva ämnet juridik.

J2A-världen är en subvärld till juridicumvärlden, vilken innefattar de människor,

utrymmen, och aktiviteter som kan knytas till den juridiska institutionen i Lund (ibid.). Denna

i sin tur är en subvärld till den övergripande akademiska världen (ibid.).

I den akademiska världen är kunskapen det som allas blickar är riktade mot. Ikonerna är de

stora tänkarna och de som har djupast kunskap inom sitt ämnesområde, och den hierarkiska

ordning som råder i denna värld är inrättad i kunskapsnivåer, lite hårddraget uttryckt. Underst

i hierarkin är studenten och överst är professorn.

Det är ”Juristen” som studenterna i J2A har för ögonen i sina strävanden, och det är mot en

sådan deras blickar nu är riktade under föreläsningen i försäkringsrätt.

”Är försäkringsavtalet ett konsensualavtal eller ett formalvtal, ingen svarar varpå föreläsaren

säger, ”Anders”?

”Formalavtal”, säger Anders.

”Vad är ett konsensualavtal då, Anders”?

”Det betyder att man kan sluta det muntligt”.

Anders kunde svaren men räckte trots det inte upp handen och bad om att få svara. Det var

föreläsaren som valde ut honom i studentskaran och bad honom svara. Många känner nog att

det är enklare att vara tyst. Att svara fel kan vara pinsamt och kanske är det jantelagen som

håller många studenter tillbaka från att räcka upp handen, ty med detta säger man ”jag kan,

jag är duktig” och jantelagen säger ”du ska inte tro att du är bättre än vi”.

”Vilken lag är det som reglerar föhållandet mellan försäkringsbolaget och privatpersonen”,

säger föreläsaren. Åter tystnad, varpå föreläsaren säger som på skämt men med ett allvarligt

budskap inbäddat:

”Den sjätte juni närmar sig”. Detta är en påminnelse om tentamensdatumet, och en markering

om att studenterna borde kunna detta. Efter några sekunders tystnad fortsätter hon:

”Vad är det för jurist som inte känner till konsumentförsäkringslagen”, fortfarande i skämtsam

ton.

I rollen som student ingår att man blir bedömd och värderad efter sina kunskaper i ett

specifikt ämne, av någon som har större kunskapskapital än man själv. Genom t.ex. en
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tentamen redovisar man sina kunskaper. Denna ”rättas” av examinatorn och blir värderad till

exempelvis ” Väl godkänd”. Studenten låter sig formas av ”bedömandets blick” vilken ger

näring åt ”rätt” kunskaper och tankesätt och kväver fel tankesätt. Men det är på intet vis någon

hjärntvätt det är frågan om. Det är snarare en strävan från studentens sida, en strävan efter

bildning eller utbildning, driven av studentens egen vilja och (förhoppningsvis) intresse för

ämnet. Sett på så vis är det studenterna som formar sig själv till det de vill bli, med Juridicum

som verktyg i detta fallet.

Mikael berättar med entusiasm och inlevelse för mig om ”sitt” ämne. Jag tycker mig kunna

se de visioner som rullas upp i hans inre när han pratar om juridiken. Mikael känner att han

utvecklas som människa för var dag nu sedan han började på juridikutbildningen. ”Det är ju

någonting som jag har velat göra länge”, säger han.

Under föreläsning strömmar fakta och information oavbrutet från föreläsaren och ut i

salen. Det är mycket kunskap, eller information som kan omvandlas till kunskap om man så

vill, som ska tas in och lagras i minnet och i anteckningsblocket. Det är en mentalt

ansträngande och fysiskt passiv värld.

Mikael är lugn, men inte slappt lugn utan koncentrerat lugn, under

försäkringsrättsföreläsningen (som jag i denna uppsats använder som exempel). Han lyssnar

och skriver, tittar än upp på föreläsaren än ner i blocket. De övriga studenterna gör detsamma.

De agerar slående samstämmigt då de t.o.m. antecknar samtidigt och låter pennan vila

samtidigt. Studentens rollgestalt är en karaktär som inte gör yviga gester och dramatiska

utspel. Beteendet är reglerat och kontrollerat. Det förväntas och krävs att man inte t.ex. går

omkring i salen och talar i mobiltelefon. Beteendet är vad Berger kallar institutionaliserat:

”Kännetecknande för institutionaliserade handlingar är att de är gemensamma för medlemmarna i

en social grupp eller ett samhälle. De institutioner som uppkommer i denna

institutionaliseringsprocess kontrollerar mänskligt handlande genom att tillhandahålla förbestämda

mönster för beteendet i skilda situationer. Dessa institutioner kommer så småningom av individerna

att uppfattas som om de har en egen yttre existens, eller i Durkheims termer som sociala fakta. Det

är i denna bemärkelse man kan tala om en objektiv social värld”.

(Johansson, 1996, s. 99f)

Studentgestaltens främsta rekvisita är pennan och kollegieblocket, och för juridikstudenten är

det dessutom lagboken. Under föreläsning ligger en lagbok framför varje student, och ibland

slår de i dem, alla på en gång med redan vana juristfingrar.
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Annat ifråga om rekvisita och sceneri, det som Goffman kallar inramningen, som är

karaktäristiska för studenten är stolar och bord i rader, föreläsningssalar med ”svarta tavlor”

som är vita, och korridorer. Miljön känns utformad efter någon sorts standardiserad estetik för

offentliga lokaler, och den är opersonlig på så vis att varken Mikael eller någon annan sätter

sin personliga prägel på den, bortsett från med sin egen person. Miljön är utformad för att

fylla sin funktion och Mikael tycker att det är trivsamt att vistas där.

Under föreläsningen i försäkringsrätt upptas Mikaels synfält delvis av hans kurskamraters

ryggar och bakhuvuden. Man befinner sig i en samvaro med 38 personer utan att möta

varandras blickar, för det mesta. Detta för att uppmärksamheten ska vara riktad mot

föreläsaren, främst. Kommunikationen mellan studenterna är begränsad och

kommunikationen mellan studenterna och föreläsaren består till största del av lyssnande

studenter och talande föreläsare. Så är naturligt nog föreläsningens form och så är den

verklighet beskaffad som Mikael tar del av i J2A-världen.

Men pausen kommer och då förändras denna verklighet. Folk slappnar av, genom att resa

sig och gå. Korridorerna befolkas åter, men rörelsen är nu inte så bestämd. Några vankar lite

av och an, några står stilla, och andra tar sig mera målinriktat till kaffeautomaten.

Under en vanlig sammankomst i J2A-världen är detta tillfället för många av studenterna att

mötas och få kontakt. Mikael pratar varken på finlandssvenska eller svengelska här, och han

drar inga grova skämt. Svordomarna är kvar men de är få under konversionen i pausen, och

om han säger något under föreläsningen är de helt borta. ”Man silar ju snacket”, säger han.

Han säger att han hemfaller åt ”konvenanssnack”. ”Ja man står där och snackar…’jasså du

kommer från Smögen, ja, ja, säger man, men egentligen bryr jag mig ju inte”.

Det är mest kommentarer kring föreläsningen och studierna som framförs under pausen.

Det är det de har gemensamt och det de har i tankarna. När Mikael säger att kommunikationen

är ganska formell och opersonlig, säger han det utan den negativa biklang som man ofta

förknippar med dessa ord. Pausens tio-femton minuter ger inte mycket utrymme för annat än

lättsam konversation.

Mikael är en av dem som vankar lite av och an under pausen, man han vankar inte rastlöst

och osäkert. Han ser ut att vara hemmastadd där han går. Han är säker i rörelserna och

bestämd till sättet. Har är direkt och rättfram både i sättet att tala och agera. På några vis

liknar han sin förebild i filmsammanhang, John Wayne – den sansade och lite råbarkade typen

han spelar i western-filmer.

Mikael kommer från arbetarklassen. Han är uppväxt i ett ytterområde som räknas som ett

av Malmös problemområden. Där har han upplevt kriminalitet, våld, och droger på nära håll.
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Begreppet ”värsting” är ett senare påfund, annars hade det säkerligen kopplats samman med

Mikaels namn under hans ungdomsår.

Han har sökt sig till juridiken så att säga underifrån och bakifrån, med tanke på

klasstillhörighet och hans relation till lagen i egenskap av värsting. Huruvida de övriga

studenterna i J2A och på Juridicum kommer från de övre samhällsskikten är inte undersökt i

denna studie. Den vid det här laget välkända sociala snedrekryteringen vid svenska universitet

torde emellertid även gälla Juridicum i Lund.

Mikaels habitus speglar hans bakgrund, vilket inte torde inbringa honom statuskapital

eftersom den som står som förebild i denna värld, Juristen, traditionellt sett inte tillhör

arbetarklassen. Däremot kan Mikaels ca. tio år högre ålder jämfört med de flesta andra i J2A-

världen medföra en viss status. Lundberg, Schrag, och Larsen kallar den status som är bunden

till  egenskaper hos en person såsom kön, ålder, och klasstillhörighet för ascribed status

(Lundberg, Schrag, & Larsen, 1958, s. 315ff).

I den akademiska världen hyllas kunskapen. Där är status knutet till kunskap i än högre

grad än i samhället i övrigt. I J2A-världen är det naturligt nog de juridiska kunskaperna som

prisas. Dessa kan man säga mäts i akademiska poäng. För Mikaels del har hans företag stulit

tid från juridikstudierna, vilket inneburit att han inte tagit alla poäng som skulle tas. I detta

avseende hamnar således hans status under normen.

Mikael har inte gjort sig betydelsefull socialt sett i J2A-världen. Han deltar inte i det

”studentliv” som många av hans kurskamrater för. En del av Mikaels kurskamrater träffas

efter föreläsningar och fikar och umgås, men Mikael skyndar alltid iväg. Visionhouse behöver

honom, J2A-världen klarar sig utan honom.

Överlag har Mikael ingen överordnad position i J2A-världen, och heller ingen

underordnad, vilket enligt Lundberg, Schrag, och Larsens definition skulle innebära att hans

status varken ligger över eller under normen. I J2A-världen är Mikael ganska anonym, mätt

efter aspekterna status, roll, och kommunikation, såväl enligt mina observationer, som enligt

hans egen uppfattning.

Laget
”Kom igen nu då gubbar”, skriker Mikael rakt ut i luften i vredesmod, frustrerad över att det

inte går bra. Bara en minut senare brister han ut i ett ”Härligt spelat”, riktat till sina

lagkamrater. Det var Fritiof som gjorde mål efter att Jan fintade skott och sedan slog en

passning som överraskade hela försvaret.
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Det är match mot Pantern. Mikael är svettig och andfådd när han kommer ut på

avbytarbänken för att vila någon minut. Han är fullkomligt koncentrerad och fokuserad på vad

som händer på planen. Men det är inte en tankfull koncentration som under en föreläsning,

utan en koncentration som handlar om vakenhet  och om närvaro i nuet. Med hela sin gestalt,

med kropp och själ, mentalt, fysiskt, och känslomässigt är Mikael med i den kamp som förs

på innebandyplanen. Ingenting annat existerar då. Inte ens hans nyfödda dotter får plats i hans

medvetande under matchen. Medvetandet är fullt, uppfyllt. Därför blir också allt som sker i

matchen så starkt och stort. Minsta motgång tar hela sinnet i besittning och uppfattas som en

katastrof och medgångar är som välsignelser.

Varje match präglas av känsloutbrott. Än kastas en klubba i väggen under

ackompanjemang av ”helvetes skit”, och än vrålas det ”Jaaaa…” i okontrollerad glädje.

Spelarna är i ett sinnestillstånd som vore det på liv och död.

Jacob i Mikaels innebandylag menar att folk i dessa sammanhang beter sig på ett sätt som

de aldrig gör annars. Det händer att han skriker könsord och ibland t.o.m. hamnar i

handgemäng, vilket han bedyrar att han aldrig skulle få för sig att göra i andra sammanhang.

Det är lätt att förstå varför Norbert Elias drar paralleller mellan krig och sport. Han menar

att sportutövande kan fungera som en civiliserad form av krigsutövande (Ritzer, 1996, sid.

511ff., 523f.). Dessa tankar lägger han fram hans teori om civilisationsprocessen. I denna

resonerar han att civilisationsprocessen i västvärlden gått ut på att reglera och kontrollera

människors beteenden för att ett stort antal individer ska kunna leva tillsammans i samhällen.

I denna process har krigs- och våldsströmningar kanaliserats ut genom sportutövning. Sport

har så blivit ett legitimt sätt för människan att få utlopp för sin kampvilja (ibid.).

Innebandymatcherna kan liknas vid ett stamkrig, och planen är slagfältet. Det är en kamp

som förs mellan två grupper. Varje grupp har sin speciella utstyrsel. Det gäller att hålla

samman i gruppen, att stå enade och starka mot motståndargruppen. Det handlar om att

skydda sitt territorium  och tränga in i motståndarnas, och för detta lägger man upp strategier

och taktik. Det handlar om anfall och försvar, och ”aggressivitet” är ett honnörsord. I slutet av

kampen står den ena gruppen som segrare och den andra som förlorare.

Mikael spelar innebandy vanligtvis tre kvällar i veckan. Laget som heter Laget spelar i

korpen i Malmö. Detta lag kan betraktas som en lokal social värld som vi kan kalla

Lagvärlden (Unruh, 1980, s. 286ff). Lagvärlden är en subvärld till Malmökorpens

innebandyvärld och till den övergripande innebandyvärlden. Lagvärlden har också länkar till

andra lag och spelare, samt domare och andra som är involverade i Malmökorpens

innebandysektion. Kärnan i Lagvärlden utgörs av de tio fasta spelare som är med i laget och
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själva innebandyutövandet. Johannesstadion där matcher och träningsmatcher äger rum, får

räknas som geografiskt centrum för denna sociala värld (ibid.).

En sporthall, en innebandyklubba, och en boll fungerar på Mikael som betingelser för ett

beteende. Lika säkert som en köttbulle betingar salivavsöndring hos en hund kommer Mikael

att bete sig på ett bestämt sätt när han har dessa saker till hands. Ett beteende innebär ett sätt

att agera och är också kopplat till tankar och känslor.

I Lagvärlden rör man sig mycket och fort. Vid varje sammankomst springer ca. tjugo

personer sig till utmattningens gräns. Agerandet i denna värld kräver med andra ord stora

ytor, inomhus. Det är en miljö med hårda kala ytor som gör att det ekar i lokalen. Det är tio

meter högt i taket. Dekoration och bekvämligheter hör inte till denna värld, ty om man inte

agerar på scenen, vilket är innebandyplanen, är man i färd att göra det eller har gjort det och

är på väg härifrån, och då är bekvämligheter och dekoration oväsentligt. Liniment och unkna

odörer från otvättade svettband och intrampade gymnastikskor är dofter som hör hemma här.

Om bollar, klubbor, målburar, och vattenflaskor är Mikaels attribut och rekvisita i rollen

som innebandyspelare kan sportkläderna och lagtröjan betraktas som scenkostym. I

Lagvärlden bär man inte civila kläder. Det har blivit kutym i denna värld att byta om och att

duscha hemma och inte i sporthallens omklädningsrum. På så sätt visar man sig aldrig på

scenen, alltså i Lagvärlden, utan scenmundering.

Att visa sig civilklädd kan mötas av ogillande. När en yngling med moderiktiga kläder,

solglasögon, och innebandyklubba siktades på Johannesstadion utstötte Klas i Laget: ”O är

det kingen eller?”, med en tydlig klang av Jante i rösten.

Kläder fungerar i samhället som symboler för vem vi är. Vi klär oss i enlighet med den

livsstil och den grupp i samhället vi anser oss tillhöra. Mitt val av klädedräkt är menat att

spegla min person och är därför knutet till min identitet (Bauman, 1992, s.80f).

I Lagvärlden är klädernas symboliska kraft neutraliserad eftersom alla bär lagdräkterna.

Till viss del kan emellertid de senaste innebandyskorna och den bästa klubban fungera som

statussymboler. I övrigt följer inte statussystemet i innebandyvärlden den samhälleliga

hierarkin. I denna värld är det skicklighet i innebandy som prisas. Den skickligaste spelaren är

viktigast för laget och har därmed högst status obeaktat om han är en arbetslös f.d. slamsugare

eller en koncernchef, eller för den delen invandrare eller svensk, ful eller snygg.

I Laget har Fritiof högst status. Han är omtalad och beundrad för sin skicklighet vida

utanför Laget i innebandykretsar. Utanför Lagvärlden, i vad vi kan kalla den övergripande

samhällshierarkin placerar han sig emellertid långt ner då han har ett lågstatusyrke, är

lågutbildad, och inte har något stort ekonomiskt kapital.
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Verkligheten utanför Lagvärlden är ur dessa aspekter oviktig. Detta illustreras av att flera

spelare i laget inte känner till vad deras medspelare gör till vardags, vilken livsstil de har, etc.

Detta handlar inte om ointresse för lagkamraterna utan om att det är oväsentligt i situationen.

Naturligt nog pratar man om sådant som finns i ens tankar, och vid en match är det inte vad

lagkamraterna jobbar med. Före matchen talas det om det som ska ske, och efter matchen

talas det om vad som skedde.

Utrymmet för konversation är litet. Under de ca. femton minuter före matchen som laget är

samlat är allas sinnen inriktade på den förestående matchen. Man förbereder sig och kommer

överens om hur man ska spela.

Mikael är inte i sitt skojfriska lynne. Han är lugn och ”laddad” och lite fundersam.  ”Vi

måste ta deras backar högt upp”, säger han. Klas vill upplysa om att ”Nian [läs: Nummer nio i

motståndarlaget] är jävligt bra”.

Kontakten har en informell prägel. Men samtidigt är den opersonlig eftersom

samtalsämnena har en allmän karaktär. Privatliv och sådant som rör den egna personen

avhandlas inte.

Under matchen råder en icke-verbal kommunikation. En kommunikation som handlar om

förståelse. Innebandy och andra lagsporter bygger på samspel, och samspel bygger på

förståelse mellan spelarna. Alla spelare på plan är involverade i en ständigt pågående tyst

kommunikation. Den verbala kommunikationen i matchen mot Pantern inskränker sig till

kommentarer som ”Bra Palle” när det går bra och ”Turmål” när det går sämre. I lagsporter

eftersträvar man att laget ska fungera som en sammanhängande organism där spelarna utgör

olika delar. Varje del i organismen har sin funktion och sin uppgift. Varje spelare tilldelas en

roll i laget och ett ansvarsområde på planen.

Mikael har rollen som back. Hans beteende får betecknas som ett institutionaliserat

beteende då han agerar enligt ett fastställt mönster. På några vis har man som back en

otacksam roll. Backen synes vara inblandad i bakåtmålen men sällan i framåtmålen. Som

bekant är så är det den som gör mål som blir föremål för applåder och jubel. Därför får ofta

forwarden, vars uppgift är att göra mål, högre status än backen. De som har högst status i

Laget är Fritiof och några forwards till, och de övriga spelarna, däribland Mikael, får räknas

till den lägre statusnivån vad det gäller skicklighet.

Emellertid har Mikael ytterligare en roll inom Lagvärlden. Framförallt efter matcherna

framträder denna rollgestalt som kan kallas organisatören.

Efter match infinner sig en ”efter akten” – stämning. Prestationerna är genomförda och en

mental och fysisk urladdning har ägt rum. Såvida man inte förlorat en avgörande eller
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betydelsefull match infinner sig en uppsluppen och avspänd stämning. Mikaels munläder är

snart igång.

Spelarna pustar ut i ca. tjugo minuter innan de lämnar Johannesstadion och Lagvärlden för

denna gång. Under dessa tjugo minuter passar man på att ta upp de organisatoriska

spörsmålen. Inbetalning av medlemsavgifter, värvning av nya spelare, och anmälan till cuper

är sådant som avhandlas. Det är Mikael som håller i dessa trådar, och han gör det på sitt

speciella vis. ”Janne jag måste nog beslagta din bil du är ju skyldig klubbkassan en hel jävla

förmögenhet”.

Mikael har fått rollen som organisatör och kontaktman eftersom det var han som satte ihop

laget. Han samlade spelare från andra lag och anmälde Laget till korpserien. Sedan dess har

Laget vunnit serien de två säsonger de deltagit. Laget-tröjan har därför en viss status i

Malmökorpens innebandyvärld. Denna tröja pryds av namnet på Mikaels företag

Visionhouse, av den anledningen att han sponsrar Laget.

I egenskap av sponsor och organisatör är Mikael betydelsefull för laget och har en viss

status, om än inte högst, i Lagvärlden. De som har status på grund av att de är speciellt

skickliga innebandyspelare har alltjämt högst status.

Sammanfattning och diskussion

Onsdagen den 18 april var vad Mikael skulle kalla ”en vanlig dag”. Den såg ut som så många

andra  dagar sett ut i hans liv. Den var ”fullbokad”, vilket innebär att det inte fanns några

tidsluckor att fylla med att göra något spontant eller annorlunda. Tid över får han aldrig.

Varken han eller någon annan ger honom det. Onsdagar innebär i kronologisk ordning arbete,

föreläsning i juridik, arbete, innebandy, och hemstudier tills antingen Morpheus eller hans fru

kräver att han stänger igen böckerna.

Hans arbete består i att driva ett företag. Han tjänar sitt uppehälle genom att sälja DVD-

filmer. Tillsammans har Mikael och hans kompanjon, Mårten som står för försäljningen av tv-

spel, en butik som heter Visionhouse.

Visionhouse är som en värld för sig med en egen hierarki och ordning och där tillvaron

kretsar kring film och tv-spel. Visionhousevärlden kan betecknas som en lokal social värld.

Det är en trång värld bestående av ting såsom hyllor fyllda med produkterna, kassa, datorer,

och en ständigt puttrande kaffebryggare, samt människor i egenskap av kunder, anställda,
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butiksägare, och affärskontakter vilka närvarar genom telefon. Liksom Mikaels dagsschema

är varenda utrymme utnyttjat.

Visionhouse utgör scenen för fyra rollgestalter som Mikael framträder som. Gentemot

leverantörer, bank, och andra s.k. affärskontakter framträder han som ”företagaren”. Denne är

affärsmässig, självsäker, och bestämd. Rollkaraktären kräver av honom att inte svära och

använda slanguttryck. I rollen som kompanjon till Mårten nyttjas dylika emellertid i största

möjliga mån. Kommunikationen dem emellan är informell, personlig och jargongartat

skämtsam.

I förhållande till de anställda intar han en något opersonligare hållning. Som chef och

arbetsgivare träder hans ledaregenskaper fram, och när situationen kräver det är han hård.

”Försäljaren” är den fjärde rollen som Mikael spelar i visionhousevärlden. Denna

rollgestalt har dessutom många ansikten, den är s.a.s. ”mång-face-etterad” uttryckt på

svengelska. Han pratar med bönder på bönders vis…, och anpassar sitt beteende efter kunden.

En äldre dam möter en städad Mikael medan en yngre manlig stamkund möter en Mikael som

gärna pratar ”lite skit”.

I visionhousevärlden sitter Mikael på tronen bredvid Mårten i egenskap av både regent och

skapare, och har således högsta status.

På eftermiddagen tar Mikael bilen till nästa värld som ligger två mil bort. Fån ett

visionernas hus till ett annat. På Juridicum i Lund odlar han visionerna om att bli jurist. Det

gör han tillsammans med sina 37 kurskamrater i klass 2 A. Med bilden av en jurist för

ögonen, och med en föreläsare framför sig låter de sig formas av rätt kunskaper. För Mikael är

dessa kunskaper som näring för själen. Han trivs och frodas på Juridicum.

I J2A-världen är tillvaron behäftad med regler och normer för hur man ska bete sig. Man

tar del av ett i förväg bestämt beteendemönster när man träder in i denna värld. Mikael är tyst

och stillsam, liksom de övriga 37 studenter som sitter i rader i den stora salen. Den verklighet

som råder här försätter Mikael i ett koncentrerat sinnestillstånd. Det gäller att lyssna och lagra

all information som förmedlas i minnet och på papper. Det är en mentalt ansträngande och

fysiskt passiv värld.

Under det knappa utrymme som ges för social interaktion med kurskamraterna konverserar

Mikael på bred malmöitiska, men med jämförelsevis få svordomar. Han håller sig ganska

anonym och håller tillbaka med grova skämt och galna utspel. Han deltar, som han säger, i

”konvenanssnack”. J2A-världen präglas överlag av en ganska formell och opersonlig

stämning och miljö. Mikael har inte gjort sig socialt betydelsefull bland kurskamraterna. Han

har ingen hög status i J2A-världen, och ingen låg heller.
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På kvällen är det åter dags att träda in i en ny värld, Lagvärdlen. Från en lagvärld till en

annan. Redan i hemmet tar han på sig för denna värld gällande mundering och intar därmed

innebandyspelarens rollgestalt.

Likt ett vapen har han klubban i ett hölsterliknande etui i en rem runt axeln när han träder

in på Johannesstadion. Och det är en kamp som ska äga rum. Motståndarna heter Pantern och

har svarta lagtröjor och Mikaels lag heter Laget och bär vitt. Det är en svart och vit verklighet

på några vis. Det är en värld av glädjeyra och undergång. Det är starka känslor som tar sinnet

i besittning. Total närvaro krävs. Det är en fysiskt ansträngande men intellektuellt kravlös

värld, vars statussystem bygger på skicklighet i första hand.

Den status Mikael har i laget har han emellertid snarare tillgodogjort sig i egenskap av

organisatör. Till skillnad från den tysta kommunikation som råder under match är det en

ganska högljudd verbal kommunikation som organisatören står i centrum för, som råder efter

matchen. Kommunikationen kan betecknas som informell men opersonlig.

Inom ramen för denna uppsats har insamlandet av ännu ett lika omfattande empiriskt

material som det om Mikael gjorts. Bristen på tid och utrymme för att skriftligt redogöra för

detta har emellertid hindrat mig från att redovisa detta. I analytisk och teoretisk mening

erbjuder detta material inga betydande skillnader från de slutsatser som kan dras av Mikaels

material, vilket kan ses som en anledning att inte vika ytterligare tjugo sidor text åt detta.

Jag har följt Gabriella, en kvinna lika gamma som Mikael, i hennes vardag. Till yrket är

hon sjuksköterska och handskas bokstavligt talat med liv och död till vardags. Hon bär vit

rock, liksom alla andra i denna värld, och ingår i en hierarki med läkare över sig och

undersköterskor under sig. Dessutom tar hon del av den akademiska världen och det

institutionaliserade beteendemönster som råder där. Hon studerar intensivvård i Lund. Hennes

roll, status, och kommunikationen skiljer sig i denna värld i förhållande till den sociala värld

som jobbet på avdelningen utgör, även om de har sjukvården som gemensam nämnare.

Gabriellas umgängeskrets är den tredje sociala värld hon bebor. Hon rör sig i kulturella

kretsar, och umgänget tilldrar sig ofta i en värld av öl, rökig luft, och konverserande

människor. Även denna värld skiljer sig ifråga om ovan nämnda aspekter från de övriga två.

Det är en personlig värld.

Under undersökningens gång har jag även varit vaksam inför andra personer i min

omgivning ifråga om fenomenet att pendla mellan olika sociala världar. De flesta, för att inte

säga alla, jag pratat med om detta verkar vara bekanta med, och känna igen sig i fenomenet.

Kommentarer av typen ”jag känner igen det där, jag är till exempel en annan person på jobbet

än vad jag är med mina kompisar”, har varit vanliga.
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Ungefär femtio personer har jag ytligt beaktat och kunnat knyta till detta fenomen. För att

ta några exempel kan nämnas; en man som är musiker, snickare, och medlem i en

motorcykelklubb; en man som spelar innebandy, jobbar som polis, och spelar schack aktivt;

en kvinna som är präst, dansar flamenco, och sysslar med konsthantverk.

De övriga i personalen på Visionhouse är ytterligare exempel. Mikaels kompanjon,

Mårten, står förutom i butiken, på scenen inför hundrahövdade publiker iförd afroperuk och

70-talskläder och spelar bas i ett discoband. Dessutom ägnar han sig åt silversmide.

Förutom att agera i rollen som anställd i visionhousevärlden är Frank förgrundsgestalten i

ett countryrockband, och är även tecknare och illustratör.

Thomas rör sig i den akademiska världen som student i historia, samt deltar i

kickboxningsvärlden när han inte står som butiksbiträde på Visionhouse.

I boken Önskningar och realiteter diskuterar Karen Davies det metodologiska problemet

med att ”go native”, men samtidigt illustrerar hon hur hon slussas in i en social värld.

”Som tidigare nämnts kände jag en stark rollkonflikt. Genom att personalen lät mig, och jag själv

tillät mig, bli ”en i gänget” hade jag svårt att upprätthålla min roll som forskare. /---/ Jag ville inte

att min roll eller position som forskare skulle skilja mig från personalen. /---/ Jag fann således att

jag sällan berättade saker från mitt liv på sociologiska institutionen eller gav någon antydan om

min akademiska ställning. /---/ Däremot kunde jag tala mycket om min son och mina erfarenheter

av hans dagis och delta i typiskt ’tjejsnack’. /---/ Jag var möjligen för inblandad; jag hade börjat

’leva infödingsliv’, som det uttrycks i litteraturen”

(Davies, 1996, s. 226)

Exemplet visar på svårigheten att uppbära forskarens roll, som är hemmahörande i den

akademiska världen, i den sociala värld som daghemmet utgör. Forskarrollen och

dagisfrökenrollen tycks sträva efter att hållas isär för att undvika en kollision mellan två

sociala världar.

Jag har frågat mig själv varför jag intresserat mig för det ämne jag har valt att undersöka.

Jag har undrat vad det är jag vill komma fram till och vad det är jag egentligen vill ha svar på,

ty jag är övertygad om att det finns en djupare fråga man vill få besvarad när man vill

undersöka någonting. Varför har jag fascinerats av pendlandet mellan olika sociala världar?

Ämnet sociologi läser jag inte för att utbilda mig. Anledningen till att jag är intresserad av

detta ämne är snarare att jag har funderingar kring världen som jag vill reda ut. Jag vill förstå

min omvärld, vilket kan tyckas vara en fåfäng strävan.
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Min undersökning av andra människor leder på så vis tillbaka till mig själv. Och i djupet

av mig själv är det nog frågan ”vem är jag” som ligger och pyr.

Denna fråga hade den förmoderna människan, vågar jag påstå, inte så stort behov av att

grubbla över, då identiteten var mera fast och knuten till den funktion denne fyllde i

samhället. Idag florerar fraser om ”att hitta sig själv” i olika sammanhang och har näst intill

fått klichéstatus, och vittnar om att ”jaget” idag inte är så lättgripbart. En viss vilsenhet, på

såväl mikro- som makronivå, brukar man också tillskriva det postmoderna tidevarv vi

upplever idag.

Den mångfald och relativism som genomsyrar dagens samhälle tycks ha utlöst en viss

identitetskris. Frågan, vem är jag?, följs i mitt fall av, är jag sociolog, musiker,

innebandyspelare, budbilschaufför, eller styrkelyftare?, och är jag en människa som har status

och är mer betydelsefull som jag tycks vara i vissa sammanhang eller är jag mindre

betydelsefull, som i andra?

I vissa sociala sammanhang kan jag bli betraktad som tystlåten och lite blyg. Andra

människor ser mig som extrovert och pratglad, och det är dessa människor runt omkring mig

som är betydelsefulla för hur jag uppfattar mig själv. ”Den andres blick” formar min identitet.

Mitt deltagande i en social värld behäftar mig med en identitet. I den sociala världen intar

jag en roll och en position i statushierarkin, och den omgivande miljö vari jag framträder i

min roll utgör betingelser för mitt beteende och mitt sinnestillstånd.

Men som Gustaf Fröding sa, ”det som är sanning i Berlin och Jena är bara dåligt skämt i

Heidelberg”. Det man refererar till som sant och riktigt i en grupp betraktar man som felaktigt

och oriktigt i en annan, och det som dyrkas i en social värld föraktas i en annan. Vi har inte en

allmän referensram i samhället idag, utan olika sociala världar präglar oss med sina referenser

och sanningar.

Mina känslor och tankar går i olika banor i olika sociala världar och jag uppbär olika roller

och identiteter i olika världar. Min identitet är relativ och jag ställer mig frågan ”vem är jag?”.

Vi befinner oss idag i en ständig rörelse mellan olika sociala världar och framlever därav i

viss mening en rotlös tillvaro.

Emellertid tycks vi söka oss till detta leverne. Då är det antagligen inte rotlöshet och

splittring vi har för ögonen utan mångfaldens glans. Den lockar oss och är svår att motstå med

sin rikedom på alternativ och möjligheter. Vi vill inte låta några chanser gå förlorade. Ofta vill

vi äta kakan och ha den kvar, vi vill leva i tre världar samtidigt. Mikael vill driva sitt eget

företag samtidigt som han vill få utlopp för en gammal längtan och studera juridik på heltid,

och innebandy är en passion han inte vill välja bort. För andra handlar kanske ett liv i flera
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världar mer om måsten och tvång än om traktan efter alternativ och förverkligande av

drömmar.

Det visade sig emellertid att Mikaels vilja tydligen är starkare än hans biologiska varelse

är. Hans kropp har nu sagt ifrån. Under undersökningens gång drabbades han av blödande

magsår och migränattackerna angrep honom allt oftare under våren. Han förstod att han måste

föra ett lugnare leverne. Han måste lämna en värld, och en identitet. Mikael funderade ett tag

på hur han skulle göra, vad han skulle välja bort, sedan sa han: ”Äh, det ska nog gå ändå, på

nåt jävla vänster”.
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