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Abstract 
Författare: Tomas Vinnersten 
Titel: Det reflexiva projektet - Identitetsskapandet och det senmoderna 
 medielandskapet 
Avdelning: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap 
Problem: Dagens samhälle genomgår en ständig förändring och denna har beskrivits som 

en intensifiering av medialiseringen. I kärnan av denna utveckling återfinns 
medielandskapet och detta har beskrivits i termer av globalisering vilket i sin tur 
är nära sammanbundet med en ökad frikoppling från tid och rum. Den 
intensifierade medialiseringen och medielandskapets globalisering verkar genom 
en ökad reflexivitet och ett ökat medvetande om görbarhet även driva det 
moderna samhället mot en sen- eller postmodern era. Samtidigt har den nya 
tidens filosofi kommit att beskriva identiteten som ett reflexivt projekt där en 
illusion av kontinuitet skapas genom att ögonblick av reflektion fogas samman 
till ett narrativ. Identiteten skulle på så sätt konstrueras utifrån genom till 
omvärlden utifrån reflektion däröver. Vidare kan intensifieringen av 
medialiseringen och globaliseringen av medielandskapet sägas leda till att även 
bilden av omvärlden, den mentala bilden av världen över vilken reflektionen 
sker, i allt högre grad kommit att utgöras av medierade bilder. 

Syfte: Arbetets syfte är att utifrån olika författares teorier inom det aktuella ämnet 
reflektera över hur identiteten som reflexivt projekt kan tänkas påverkas av 
medialiseringen av kulturen och globaliseringen av medielandskapet samt den 
minskade betydelsen av tid och rum som följd där av. Syftet är vidare att foga 
samman dessa olika författares teoretiska resonemang till en sammanhängande 
diskussion utifrån ämnet, tvärsnittet mellan begreppen, samt att på så sätt lyfta 
fram tänkbara konsekvenser för identitetsskapandet som process utifrån den 
rådande utvecklingen av medielandskapet. 

Undersök- 
ningen:  Undersökningen sker genom en teoristudie och kan vidare sägas vara 
 strukturalistisk så till vida att den utgår från strukturer sedda som innehållande 
 teorier för att därifrån närma sig den empiri som dessa berör. 
Slutsatser: Då det är mot bilden av världen och inte världen i sig som identiteten definieras 

leder en medialisering av kulturen, bilden av världen, till att en allt större del av 
världen kan greppas och införlivas i egna mentala bilden av världen. Detta leder 
i sin tur till att antalet relationer till omvärlden potentiellt sett ökar samtidigt som 
dessa relationer blir allt mer valbara. Utvecklingen verkar vidare få två 
grundläggande konsekvenser för identitetsskapandet. För det första ökar 
beroendet på medierna för upprätthållandet av den mentala bilden av världen och 
därmed även för identiteten som konstruerad utifrån dessa relationer. För det 
andra innebär globaliseringen av medielandskapet både en konvergerande och en 
divergerande kraft så att en homogenisering av kulturer kan ske på ett globalt 
plan samtidigt som en fragmentisering kan ske på det lokala planet. Medan detta 
kan leda till en ökad gemenskap mellan grupper ur ett globalt perspektiv riskerar 
individer som lever nära inpå att genom olika relationer till en allt mer medierad 
värld att fjärmas allt längre ifrån från varandra. 
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1 Inledning 
Det ämne som ska behandlas i denna uppsats är identitetsskapandet som reflexivt projekt i 
relation till medialiseringen i allmänhet och till dagens medieutveckling i synnerhet. För att 
göra detta kommer först identitetsskapandet och dess förutsättningar diskutera utifrån olika 
författare och deras teorier. När detta väl är gjort kommer identiteten som projekt vidare att 
relateras till medialiseringen i allmänhet och till utvecklingen av dagens medielandskap i 
synnerhet utifrån teorier och resonemang som berör detta möte. 

1.1 Bakgrund 
Medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och även om detta 
riskerar att skapa splittring inom ämnet finns det de som anser att bredd även skapar 
förutsättningen för djup och på så sätt anser att varje djupdykning, teoretisk som empirisk, bör 
byggas utifrån en bred och stabil grund av relevant teoretisk förståelse. Identiteten som 
reflexivt projekt kan tyckas vara ett alltför filosofiskt ämne för en uppsats inom medie- och 
kommunikationsvetenskap. Min avsikt är dock varken att skriva en filosofisk uppsats eller att 
längre än nödvändigt uppehålla mig vid sådana resonemang. Avsikten är snarare att förankra 
det resonemang som kommer att föras angående medialiseringen i allmänhet och dagens 
medieutveckling i synnerhet i en kunskapsmässig och teoretisk grund utifrån de senaste 
decenniernas definition av identiteten som reflexivt projekt. Det är en övertygelse som jag 
förmodligen delar med många andra att man först genom en grundläggande teoretisk 
förståelse av identitetsbegreppet verkligen kan komma att förstå de konsekvenserna som det 
medielandskap som idag träder fram inför och inom oss har för identiteten som reflexivt 
projekt. 

1.1.1 Ämnesval 
Dagens medielandskap genomgår en ständig omvandling och genom nya tekniska 
landvinningar ökar utbudet av såväl medier som innehåll i dessa medier med en till synes 
accelererande fart. Utvecklingen har beskrivits i termer av globalisering och man har pekat på 
en fragmentisering till följd av det ökade medieutbudet då ett allt fler specialkanaler via 
satelliter och kabelnät samt fler och fler livsstilsmagasin där allt smalare intressen renodlas 
läggs till de traditionella medierna. Samhället i stort har även beskrivits i termer av sen- och 
postmodernism och man har då pekat såväl på en ökad rörlighet och minskad betydelse av tid 
och rum som på en intensifiering av medialiseringen. En ökad reflexivitet och ett ökat 
medvetande om alternativa sätt att leva sitt liv till följd av den intensifierade medialiseringen 
har vidare sagts banat väg för en ny typ av nihilism och en ökad cynism. 
 
Fragmentiseringen av medieutbudet har även sagts kunna leda till splittring och främlingskap 
mellan olika grupper i samhället. Detta befaras vidare kunna öka klyftor av såväl relevant 
kunskap som makt att förändra sin omvärld och frågor om tillgång till relevant information 
och fördelning av makt har på så sätt kopplats samman med fragmentiseringen av 
medielandskapet. En vid förståelse för identitetsskapandet som reflexivt projekt i relation till 
dagens samhälle där medielandskapet tycks bli en allt viktigare och allt mer integrerad del 
verkar idag vara av särskilt stor vikt. Detta för att en sådan ökad förståelse skulle kunna ge 
insikter om de konsekvenser samhällets medialisering och medielandskapets globalisering har 
för identitetens reflexiva projekt. 
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Resonemang om homogenisering och konvergens av kulturer har förts parallellt med 
resonemang om splittring ett ökat främlingsskap. Man har således pekat på den 
homogenisering av kulturer som medialiseringen verkar bidra till men samtidigt pekat på 
motsatta krafter och tendenser. Huruvida vi idag är på väg mot den globala byn eller istället 
mot ett allt mer alienerat och splittrat samhälle där förståelsen för andra minskar och 
främlingskapet ökar är en fråga av stor vikt. En grundläggande förståelse för hur identiteten 
utifrån sina förutsättningar konstrueras genom relationer till omvärlden måste införskaffas för 
att vi som individer bättre ska förstå såväl oss själva och varandra som den allt mer medierade 
värld vi lever i. En bra utgångspunkt för ett sådant införskaffande borde vara att sätta sig in i 
och lyfta fram de teorier som finns om identitetsskapandet som reflexivt projekt och hur detta 
projekt är relaterat till omvärlden, en omvärld som idag blir allt mer medierad. 

1.1.2 Syfte 
Många författare har behandlat identitetsbegreppet och dess relation till de grundläggande 
dragen i den mänskliga förmågan att reflektera över sin omvärld. På samma sätt har minst lika 
många författare behandlat det sen- eller postmoderna medielandskapets utveckling och den 
pågående globaliseringen av dess medier. Syftet med detta arbete är att reflektera över mötet, 
eller tvärsnittet, mellan de båda begrepp, identiteten som reflexivt projekt och det sen- eller 
postmoderna medielandskapet, utifrån olika författares teorier och resonemang. Dessa 
resonemang ska tas upp och relateras till varandra för att på så sätt kunna ställas mot varandra 
och eventuellt kopplas samman. Olika teorier tar givetvis upp olika aspekter av mötet, eller 
tvärsnittet, mellan de aktuella begreppen men gemensamt för teorierna är ändå att de på något 
sätt utifrån respektive delar reflekterar över helheten. 
 
Först och främst ska identitetsskapandet lyftas fram som reflexivt projekt så som den senare 
tidens vetenskapliga debatt kommit att definiera detta. Syftet är vidare att utifrån denna 
definition reflektera över medielandskaptes utveckling och förändring mot framtiden. 
Ambitionen är att kunna undersöka litteratur och teorier som tar upp det område som utgörs 
av detta möte eller tvärsnitt så att identiteten förstås utifrån medielandskapets utveckling och 
vise versa. Förståelse av ett område utifrån ett annat tror jag för övrigt är någonting som gett 
och kommer att fortsätta ge förutsättningar för både bredd och djup förstått som att summan 
av delarna är mer än helheten. 
 
Arbetets övergripande syfte är alltså att reflektera över hur identitetsskapandet som reflexivt 
projekt påverkas av den globalisering som idag sker av medielandskapet. Detta ska ske utifrån 
olika författares teorier, resonemang och begrepp så att dessa författares arbeten inom det 
aktuella området ställs mot varandra och om möjligt kopplas samman utifrån ett 
helhetsperspektiv. Arbetet bör vidare ta upp frågor om huruvida ett globaliserat medieutbud 
skapar grupper av individer som allt mer fjärmas från varandra genom olika förhållningssätt 
till världen så att vi som individer skapar identiteter som skiljer sig allt mer från varandra eller 
om globaliseringen snarare homogeniserar kulturer och på så sätt för oss allt närmare 
varandra. 

1.1.3 Frågeställning 
Om arbetets syfte sammanfattas som “att undersöka hur identitetsskapandet som reflexivt 
projekt påverkas av globaliseringen av medielandskapet“ blir frågeställningen “Hur påverkas 
identitetsskapandet av globaliseringen av medielandskapet?“. Denna frågeställning ska lysa 
som en röd tråd genom arbetet och min förhoppning är att just frågeställningen ska vara det 
kit som binder arbetet samman och gör det till en helhet. 
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1.2 Metod 
Utifrån ämnets karaktär och omfång bör en lämplig metod utformas. Denna metod ska göra 
det möjligt att fånga de centrala aspekterna av ämnet eller det område som ämnet berör och på 
så sätt lyfta fram det aktuella ämnet och relatera detta till dess omgivning. De traditionella 
uppdelningarna mellan objektivism och relativism samt mellan kvantitativ och kvalitativ 
metod är uppdelningar som idag verkar tappa mark till förmån för mer nyanserade 
metodbeskrivningar. Dock kan de traditionella uppdelningarna fungera bra som en 
språngbräda för en djupare beskrivning. 

1.2.1 Tillvägagångssätt 
Metoden som används i denna uppsats är en ren litteraturstudie där olika författares teorier 
och resonemang som är centrala för det aktuella ämnet, mötet eller tvärsnittet mellan 
identiteten som reflexivt projekt och medielandskapets globalisering, kommer att tas upp. 
Metoden kan även kallas strukturalistisk eller poststrukturalistisk och vidare beskrivas som 
deduktiv så till vida att den utgår från teorier sedda som delar av det strukturella sätt på vilket 
vår kulturs verklighet konstrueras snarare än att utgå från en empirisk utgångspunkt. Med 
detta menas att alla teorier sedda som sammanhängande strukturer att konstruera verkligheten 
efter redan innehåller empiri så till vida att både teori och empiri är delar av samma 
sammanhängande verklighetsbild eller nät av kunskap. Detta har av Thurén (1991) beskrivits 
som att empirin är teoriimpregnerad och på så sätt kommer all empiri som uppfattas att 
uppfattas just efter det redan accepterade sättet att strukturera denna empiri i en 
sammanhängande verklighet. 
 
Levi- Strauss (1984) har sagt att sanning är en funktion av den kultur som formulerar och 
godtar sanningen och inte en funktion av världen i sig och om en accepterad teori ses som en 
sanning är denna teori en funktion av det kulturella sättet att strukturera den empiriska 
kunskapen i en sammanhängande verklighetsbild. På detta sätt ter det sig lönlöst att helt skilja 
empirisk och teoretisk kunskap åt och Quine har beskrivit verkligheten sedd som bilden av 
världen som ett nät eller ett kraftfält där all kunskap hänger samman och bygger vidare på 
varandra så att de mer grundläggande sanningarna som logik finns i nätets mitt medan 
empirin finns i ytskiktet (Lübke, 1987). Alla sanningar och all kunskap skulle således i grund 
och botten vara godtyckliga och därmed även utbytbara och det skulle alltså inte vara någon 
principiell skillnad mellan empiri och teori. Skillnaden ligger blott i hur mycket av den övriga 
kunskapen som bygger vidare på den aktuella sanningen och därmed även skulle behöva 
revideras vid en eventuell falsifiering. 
 
Empiri kan på detta sätt ses som ytstrukturen av Quines kraftfält eller av ett sammanhängande 
paradigm (Lübke, 1987) medan teorier är det som utgör djupstrukturen och på så sätt kan 
empirin sägas vara en del av eller en förlängning av teorierna. På detta sätt kan 
strukturalismen sägas vara empirismens motsats (Fiske, 2000) så till vida att empirismen 
istället tar sin utgångspunkt i ytstrukturen, vilket då tenderas att kallas för den objektiva 
verkligheten, för att därifrån arbeta sig in mot den strukturella förståelsen av världen, kärnan i 
den strukturella konstruktionen av verkligheten, vilket då tenderas att kallas godtagbara 
generaliseringar eller helt enkelt teorier. Strukturalismen däremot tenderar att utgå från det 
egna sättet att strukturera intrycken av världen i en bild därav för att på så sätt avtäcka teorier 
som även omfattar empirin. Man skulle på så sätt enligt strukturalismen kunna sägas få den 
empiriska kunskapen på köpet då man blottlägger teorier ur den egna kulturens sätt att 
kategorisera och därmed konstruera verkligheten. 
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Vidare skulle man även kunna säga att metoden är av kvalitativ karaktär förutsatt att man 
räknar uppsatsens koppling till verkligheten som analys av empiri. Valet mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod har inom vetenskapen diskuterats flitigt genom åren och vissa har hävdat att 
det i själva verket rör sig om ett skenproblem så till vida att de båda metoderna aldrig fullt ut 
kan hållas isär. En analys är med nödvändighet av kvalitativ karaktär även om den data som 
analyseras är kvantitativ. Vidare innehåller så gott som alla kvalitativa uppsatser termer som 
“mer“, “mindre“, “majoriteten“ eller “tillräckligt“ vilka är kvantitativa även om de inte är 
numeriska (Deacon, Pickering, Golding & Murdock 1999 och Kvale, 1997). På detta sätt 
skulle man kunna hävda att det inte finns någon rent kvantitativ eller rent kvalitativ uppsats. 
Datan, empirin, kan visserligen vara kvantitativ men en analys av denna data blir per 
definition kvalitativ förutsatt att man avser att kommentera de siffror och tabeller som visat 
sig i resultatet och inte låter dem tala för sig själv vilket väl ändå aldrig kan kallas för analys. 
 
Det har vidare sagts att en teoretisk uppsats riskerar att ha särskilda problem med att tillföra 
ny och relevant kunskap. Detta tror jag dock inte behöver vara helt sant. Givetvis kan en 
enkät- eller en intervjuundersökning ge kunskap om rent konkreta fall som att så och så 
många ur den gruppen gör eller tycker så men utan en djupare förståelse för vad detta innebär, 
varför det skulle kunna vara så eller vad detta skulle kunna tänkas få för konsekvenser tycker 
jag inte att en sådan undersökning kan sägas tillföra ny och relevant kunskap sedd som 
förståelse vilket rimligtvis bör vara ett av vetenskapens mål (Kvale, 1997). Först om den 
eventuella empiriska undersökningen analyseras utifrån en djupare teoretisk förståelse för 
strukturella förhållanden borde undersökningen kunna tillföra ny och relevant förståelse för 
den konkreta kunskap som den empiriska undersökningen eventuellt ger. Denna djupare 
förståelse fås rimligtvis genom en grundlig genomgång av olika aktuella författares teorier 
och resonemang som berör det område man intresserar sig för. 
 
För att vidare kommentera valet av teorier bör det nämnas att detta inte på något sätt gjorts 
utifrån en helhetlig översikt av ämnet och debatten där av. Teorierna som valts har helt enkelt 
valts utifrån min egen förkunskap i ämnet samt utifrån böckers tillgänglighet på bibliotek men 
även utifrån råd och tips från omgivningen, framför allt handledare och medstudenter. 
Teorivalet kan med andra ord inte sägas vara representativt för ämnet i sin helhet eller för 
debatten där av även om min förhoppning är att så ändå, om så blott delvis, är fallet. 

1.2.2 Förhållningssätt 
Även en mycket noggrant förberedd empirisk undersökning kommer redan från början att 
vara präglad av undersökarens kulturellt betingade sätt att strukturera sina intryck av världen i 
en bild av den samma. Det är i grund och botten utifrån denna strukturella förståelse av 
världen som verkligheten konstrueras och då alla empiriska observationer ordnas enligt den 
egna kulturens strukturella scheman kommer denna empiri redan genom att observeras att 
anpassas till de teorier som ligger inbäddade i dessa strukturella scheman (Thurén, 1991). 
Positivism är enligt detta synsätt ett hopplöst ideal och jag sållar mig i stort till den tolkande 
skolan genom att hävda att en persons verklighet är en konstruktion som utgår från den egna 
tidens och kulturens sätt att strukturera sin omvärld. Verkligheten borde med andra ord kunna 
sägas vara det som människor kan enas om och därmed även i stort sett vara oberoende av en 
eventuell värld utanför det mänskliga medvetandet (Deacon, Pickering, Golding & Murdock 
1999). 
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Dock kan den tolkande skolan framstå som en minst lika hopplös utgångspunkt som 
positivismen och beskyllas för att vara en fristad där nihilism, cynism och relativism kan 
frodas tills dess att verkligheten faller samman i ett vakuum utan några som helst bestående 
värden (Thurén, 1991). Dock är människans samarbetsvilja stor och jag anser det därför trots 
allt befogat att tala om en typ av kritisk realism. Inte en kritisk realism i direkt relation till 
yttervärlden utan snarare en kritisk realism i relationen mellan de människor som är födda in i 
samma vetenskapliga paradigm. Dessa individer kommer genom sin tids socialisering och 
språkbruk att ha ett någorlunda gemensamt förhållningssätt till omvärlden och de kommer 
därför på ett relativt förutsägbart sätt att tolka denna omvärld likartat (Deacon, Pickering, 
Golding & Murdock 1999). Bernstein har uttryckt detta som att den moderna vetenskapen 
passerat distinktionen mellan objektivism och relativism och därmed lämnat den cartesianska 
oron i form av dualism bakom sig. Vetenskapen ska således ha lärt sig leva med en 
sanningssyn utan överkulturella dogmer eller arkimediska punkter så som objektivismen kom 
att definieras utan att för den delen kollapsa i ett vakuum av subjektivism och relativism 
(Bernstein, 1987). 
 
På ett liknande sätt menar Kvale (1997) att sanning definieras intersubjektivt efter relationer 
inom det språkbruk som producerar den potentiella sanningen. Sanning kan enligt Kvale 
(1997) varken vara subjektiv eller objektiv då en subjektiv sanning skulle medföra privata 
verkligheter medan objektiviteten antyder överkulturella och överspråkliga sanningar som är 
oberoende av det språkbruk, den kultur, som producerar påståendet (Kvale, 1997, och Levi- 
Strauss, 1984). Detta betyder i förlängningen att inte ens en teori som kan förklara ett 
fenomen hundraprocentigt kan ses som överkulturellt sann utan snarare att den på ett 
hundraprocentigt sätt sammanfaller med den tids och den kulturs strukturella förståelse av 
verkligheten som både teorin och fenomenet är en del av. 
 
Ovanstående resonemang pekar på verkligheten sedd som den mänskliga uppfattningen av 
världen som paradigmatisk och således bestående av kulturellt betingade strukturer av 
kategorier och meningen i dessa. Den struktur som gäller som verklighet för en kultur behöver 
således inte ha mycket att göra med en eventuell omvärld oberoende av den mänskliga 
uppfattningen av den. Det som gör verkligheten verklig är snarare det intersubjektiva enandet 
av denna struktur som verklig och känslan av att den bäst beskriver verkligheten så som den 
uppfattas. Åtminstone att den beskriver den bättre än tidigare paradigms strukturer då detta 
egentligen är det enda som finns att jämföra med. 
 
Då en individ vilket Levi- Strauss (1984) betonar inte kan avsäga sig den struktur med vilken 
han eller hon uppfattar världen och se denna värld på ett helt nytt sätt tycks individen förledas 
att tro att världen är just så som den upplevs. Vid en undersökning av världen är det med 
andra ord människors relativt gemensamma bild av världen som undersöks, en värld 
konstruerad av mer eller mindre godtyckliga strukturer av kategorier betingade både av kultur 
och av tid, och inte världen så som den skulle vara utan en sådan struktur (Fiske, 2000). 
 
Dessa resonemang skulle kunna tas som ett försvar för en strukturalistisk eller 
poststrukturalistisk utgångspunkt då empirin enligt detta synsätt blir en omväg genom att 
börja med att samla in empiri och först ur dessa generaliserar fram teorier. Man skulle således 
från en strukturalistisk utgångspunkt kunna sägas få empirin på köpet om man finner en giltig 
teori som sammanfaller med verkligheten, att empirin fångas in i ett teoretiskt nät. Varje teori 
som kan beskriva verkligheten kommer med andra ord att sammanfalla med dessa strukturer 
så att även ett försök till en objektiv observation av världen redan från början präglas av de 
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teorier som ligger inbäddade i den struktur av kategorier med vilken forskaren uppfattar sin 
omvärld. Denna struktur är kulturellt betingad även om många strukturer sammanfaller 
mellan många olika kulturer och just detta fenomen kan förleda en att tro att det finns teorier 
om världen som är kulturoberoende, överkulturella (Thurén, 1991). Dock följer detta inte på 
något sätt även om alla kulturer som vi känner till skulle strukturera verkligheten på ett 
likartat sätt. 

1.2.3 Disposition 
Teorierna som valts har valts just för att jag utifrån min förkunskap tycker de verkar relevanta 
för det fält som utgörs av mötet mellan identiteten som reflexivt projekt och medielandskapets 
globalisering. Olika författarnas resonemang kommer att tas upp och ställas mot varandra 
samt diskuteras utifrån ämnet i sin helhet. Teorierna blir således även de verktyg med vilket 
jag avser att närma mig det aktuella ämnet, mötet mellan de båda begreppen. 
 
Tanken är vidare att börja teorigenomgången med en genomgång av olika författares 
resonemang om identiteten som reflexivt projekt och förutsättningarna för den mänskliga 
förståelsen av självet och omvärlden samt identitetens roll som navet i denna förståelse. Efter 
detta kommer teorier om medielandskapets framväxt globalisering att tas upp. Tanken är 
vidare att uppsatsen sakta men säkert ska röra sig framåt genom en ständigt närvarande 
reflektion över teorier som berör mötet mellan identiteten som reflexivt projekt och 
medielandskapets framväxt och globalisering. 
 
Efter två teoretiska kapitel kommer även ett kapitel med en avslutande diskussion och några 
förslag på fortsatt arbete och infallsvinklar där till att tas upp. Det avslutande kapitlet blir ett 
försök att både summera ihop de viktigaste resonemangen som förts under uppsatsens gång 
och att relativt självständigt reflektera där över. 



Det reflexiva projektet 
Identitetsskapandet och det semoderna medielandskapet. 

 
 

7 

2. Identiteten som reflexivt projekt 
Frågor om identiteten och skapandet av denna identitet har under de senaste åren kommit att 
bli en allt centralare del av kultur- och därmed även medieforskningen (Barker, 1999). 
Identiteten har kommit att beskrivas som ett reflexivt projekt där ett sammanhängande 
narrativ konstrueras över tiden genom “snapshots“ av reflektioner som fogas samman till en 
helhet, en illusion av ett förflutet, en nutid och en framtid (Thompson, 1995). Tanken är dock 
inte ny. Redan under slutet av artonhundratalet beskrev Peirce (Lübke, 1987) jaget som ett 
tecken som tolkar andra tecken. Zenbuddister har sedan länge hävdar att självet är ett tecken 
som skapas genom identifikation med tecknet (Barker, 2001). 

2.1 Reflektionen över omvärlden 
Den postmoderna filosofin innebär enligt Kvale en dekonstruktiv nedbrytning av 
sanningsbegreppet. Detta ställs i sin tur av Kvale mot den moderna filosofins substantiella 
sökande efter den verkliga sanningen. Modernismen skulle med andra ord vara förknippad 
med en essentiell syn på såväl verklighet som sanning. Språket skulle vidare antas referera till 
en objektiv verklighet så att sanningen på så sätt blir både överkulturell och överspråklig. 
Postmodernismen betonar istället, enligt Kvale, det relationella i sanningsbegreppet och 
menar att verkligheten konstrueras utifrån bruket av språket (Kvale, 1997). Verkligheten blir 
på så sätt en språklig överenskommelse utifrån ett intersubjektivt konsensus. Världen kan 
aldrig vara sann i sig har det sagts och man pekar då på att sanningen konstrueras utifrån det 
språk med vilket den potentiella sanningen benämns så att sanningen blir en funktion utifrån 
språket eller kulturen som formulerar och godtar den och inte utifrån världen i sig 
(Wittgenstein, 1982 och Levi- Strauss, 1984). 

2.1.1 Den mänskliga förståelsen 
Grunden för all mänsklig förståelse är enligt Levi- Strauss uppbyggd kring principen om 
motsatsförhållanden där två kategorier ställs mot varandra. I sin renaste form innebär detta att 
världen delas upp i två kategorier så att allt antingen tillhör den ena eller den andra kategorin. 
Utifrån denna princip skapas sedan underkategorier vilka fogas samman så att kedjor av 
binära val på olika nivåer skapas (Fiske, 2000). Detta kan utan vidare kopplas samman med 
Quines sätt att se på konstruktionen av verkligheten som fakta som hänger samman i ett 
system som liknas vid ett kraftfält där den mest grundläggande principen för vårt sätt att 
strukturera verkligheten är motsägelselagen som därmed återfinns i detta kraftfälts mitt 
(Lübke, 1987). 
 
Quine menar vidare att det inte är någon principiell skillnad mellan empiriska sanningar och 
logiska sanningar utan att de tvärtom är av samma väsen. Han menar att verkligheten är 
uppbyggd av sammanflätade sanningar så att om en sanning, ett faktum, motbevisas och 
revideras kommer även andra sanningar att behöva revideras för att kraftfältet ska kunna 
behålla sin balans. Skillnaden mellan det man brukar kalla logiska och empiriska sanningar 
ligger snarare i hur mycket av det övriga kraftfältet som måste ändras för att balansen ska 
kunna bibehållas. Detta går att koppla till Kuhns resonemang om paradigmskiften om man ser 
ett paradigmskifte som ett byte av en eller flera så pass centrala sanningar i kraftfältets 
struktur att detta kraftfält, verkligheten som bild av världen, för alltid förändras för de 
människor som tar del av skiftet. På detta sätt menar Kuhn att människor på olika sidor om 
paradigmskiftet lever i olika verkligheter (Lübke, 1987). 
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Grundpoängen Levi- Strauss och i viss mån även Quines resonemang är att den mänskliga 
förståelsen arbetar efter kategorier medan naturen oberoende av den mänskliga förståelsen av 
den existerar som en helhet utan klara gränser mellan dess delar. Naturen är snarare ordnad i 
successiva övergångar mellan olika förhållanden och det är den mänskliga förståelsen, 
framhåller särskilt Levi- Strauss, som tvingar på den gränslösa naturen distinkta gränser i 
form av kategorier vid förståelsen av den. Den mänskliga hjärnan kan med andra ord sägas 
arbeta efter ett system med signalerna för av eller på så att någonting antingen är eller också 
inte är. Detta innebär att den mänskliga hjärnan arbetar på samma sätt som datorer så att 
binära val, eller informationsbitar, ställs mot varandra på olika nivåer vilka sedan fogas 
samman till kedjor av binära val, syntagm. Detta innebär i sin tur att förståelsen för vad 
någonting är fås genom en definition på vad det inte är (Fiske, 2000 och Barker, 1999). 
Språket om man kopplar detta samman med de kategorier med vilka vi förstår världen blir 
med andra ord det verktyg som vi använder oss av när vi reflekterar över oss själva och vår 
omvärld. På detta sätt kan man som Wittgenstein peka på att vårt språks gränser även utgör 
vår världs gränser (Wittgenstein, 1982). 

2.1.2 Språket och människan 
Saussure är en av dem som pekat på hur meningen i ett ord skapas inom språket som system 
snarare än genom en direkt relation till det objekt i världen som det refererar till. På detta sätt 
menar Saussure att ett ords mening bestäms utifrån vad det inte är genom att definieras mot 
övriga ord som skulle kunna väljas men som inte väljs (Barker, 1999). Det språkliga 
meningsskapandet kan beskrivas i termerna paradigm och syntagm där paradigm står för de 
kategorier som på samma plan bildar möjliga binära val. Dessa paradigmatiska val kan 
antingen bestå av två kategorier som i valet mellan flicka och pojke eller i flera kategorier 
som i valet mellan barn, ungdom, medelålders eller gammal. Grundtanken är att dessa 
paradigmatiska val fogas samman i syntagm så att en okänd människa kan definieras med 
flera paradigm som i syntagmet “ung flicka“ (Fiske, 2000). 
 
På detta sätt har även de senaste decenniernas kulturforskare utifrån teorier om språket även 
kommit att betrakta kulturen som ett språkligt system där meningen inte skapas genom 
relationer till objekt ute i världen utan istället genom relationer inom kulturen som system. 
Ord eller symboler som tillsammans med regler för hur dessa kan fogas samman bygger 
således upp språket och kulturen som i sin tur får sin mening genom relationer inom systemet, 
vilket i detta sammanhang i stort kan ses som kategorier och regler för hur dessa kategorier 
kan sammanfogas (Wittgenstein, 1982 och Fiske, 2000). Denna princip skulle således gälla 
för meningsskapande i allmänhet och inte bara för språket (Fiske, 2000). På detta sätt har allt 
fler forskare kommit att se språket som det grundläggande draget för människan och inte bara 
som det man talar och skriver med utan även det man tänker och konstruerar verkligheten 
med (Barker, 1999). 
 
Dock är språket inte ett subjektivt verktyg och Wittgenstein (1982) har vidare sagt att det inte 
finns någonting som ett privat språk. Med detta tycks han tillsammans med många andra vilja 
belysa att språket alltid finns innan oss och därför formar oss även om vi givetvis i viss 
utsträckning formar vårt språk. Språket blir således en kollektiv resurs som vi föds in i och 
som vi både tar och ger av utifrån de regler för denna interaktion som finns då vi tillägnar oss 
den. Verkligheten blir på detta sätt att se som en konstruktion utifrån ett intersubjektivt 
konsensus angående bruket och meningen av språket. På detta sätt kan även språket sägas 
utgöra en diskurs som begränsar möjligheterna att konstruera verkligheten och Foucault 
(1993) har sagt att man för att vara sann måste tala sanning i sanningen. Det man säger måste 
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således för att betraktas som sant sammanfalla med den språkliga diskurs som definierar 
sanningen. 
 
Bruket av språket är med andra ord mer än bara kommunikation med utbytbara ord. Det är 
även ett sätt att se på och förhålla sig till omvärlden. Språket finns innan oss och även om vi 
påverkar vårt språk genom att använda det påverkar språket oss genom att tillhandahålla, eller 
utgöra, ett sätt att se på omvärlden. På detta sätt kan även Wittgensteins påståenden om att 
språkets gränser är verklighetens gränser samt att språket och verkligheten är det samma 
lättare förstås (Wittgenstein 1982). Bruket av språket sett som ideologisk beskrivning av 
världen är med andra ord någonting som vi föds in i genom att ta till oss ett språk utan att 
sedan kunna undkomma det sätt att se på och förhålla sig till omvärlden som ligger i detta 
språkbruk (Barker, 1999). 

2.1.3 Bruket av språket och kulturen 
Olika forskare inom kulturstudier har på detta sätt i allt högre grad kommit att peka på 
språkets grundläggande ställning för såväl identiteten som kulturen. Man har pekat på att det 
är genom språket som kulturen förmedlas och att det är med språket vi tänker och därmed 
reflekterar över världen. Begreppet kultur förstått som en ideologisk beskrivning av världen 
vilken förklarar både världen och individens plats i däri blir i detta sammanhang att betrakta 
som verkligheten om man ser denna verklighet som social konstruktion skild från världen i 
sig så som Lippman och Kant före honom beskrivit förhållandet (Barker, 1999 och Carlsson, 
2002). 
 
Levi- Strauss har beskrivit all kultur som försök att förstå världen och att denna företeelse, att 
försöka förstå världen genom att närma sig naturen och på så sätt göra den greppbar, är just 
det som gör människan mänsklig. En viktig poäng i detta resonemang är att den mänskliga 
förmågan att reflektera, skapa kategorier för att förstå världen, inte är kulturspecifik utan 
tvärtom ett gemensamt drag för människan som art. Vilka kategorier som skapas och på vilka 
sätt dessa fogas samman i syntagm skiljer sig givetvis åt mellan olika kulturer men principen 
att kategorisera är gemensam (Levi- Strauss, 1984) och kan i själva verket ses som det som 
definierar människan. 
 
Kopplingen mellan identiteten som reflektion och verkligheten som den mänskliga förståelsen 
av världen strukturerad efter hennes hjärnas sätt att uppfatta denna värld utifrån kategorier kan 
även kopplas till den pragmatiska filosofen Peirces tankar om jaget. Peirce hävdade redan i 
slutet av 1800- talet att jaget är ett tecken som tolkar andra tecken och om man i detta fall 
förstår tecken som kategorier blir jaget, identiteten, en kategori som i sin tur tolkar kategorier, 
inklusive sig själv (Lübke, 1987). Jaget, eller identiteten, skulle i så fall kunna tänkas 
förklaras som en metareflektion, en reflektion över reflekterandet självt, så att identiteten ses 
som reflekterandet över reflekterandet där en illusion av ett centrum för reflektionen skapas. 
 
Detta kan vidare kopplas samman med Thuréns resonemang om att enbart ett nyfött barn kan 
vara utan förförståelse, förstått som struktur att uppfatta världen med, vilket skulle få som 
konsekvens att det nyfödda barnets värld enbart är ett formlöst kaos utan några som helst 
gränser, inte ens mellan jaget och resten av världen (Thurén, 1991). Enligt Thurén (1991) är 
det med andra ord först efter ett tag som barnet lär sig att skilja mellan sig själv och resten av 
världen och det är först då som självet uppstår genom att relationer till omvärlden skapas 
utifrån reflektion där över. Att närma sig och förstå omvärlden innebär vidare att konstruera 
gränser i form av kategorier som i sin tur läggs till den gränslösa världen i sig så att en bild av 
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världen skapas och kan relationer där till kan uppstå (Fiske, 2000). Resonemang skulle även 
kunna sägas få som konsekvens att verkligheten som vår någorlunda gemensamma bild av 
världen grundar sig i mötet mellan ett redan existerande språk, en kollektiv resurs, och de 
individer som lever i eller med detta språk. Detta har Wittgenstein (1982) uttryckt som att 
man är sin värld. 

2.2 Identiteten och relationen till omvärlden 
Reflektionen över världen är förutsättningen för skapandet av språket, bruket av språket, som 
förklaring till världen är det är över denna förklaring av världen och inte världen i sig som 
människan relaterar sig till då hon genom det reflektiva projektet konstruerar sin identitet. Att 
reagera utifrån biologiska instinkter kräver inget språkbruk, världen i sig nog. Att reflektera 
över världen förutsätter däremot ett språk, ett verktyg att beskriva och förklara denna värld, 
och samtidigt som beskrivningen av världen skapas genom reflektion är det över denna 
beskrivning som reflektionen sker. 

2.2.1 Reflektion som det mänskliga 
På ett sätt som i mångt och mycket liknar Levi- Strauss (1984) menar Freire (1975) att kultur 
är att reflektera snarare än att reagera och även Freire (1975) definierar kulturen som det som 
är gemensamt för människan. Med detta menar även Freire (1975) att principen att skapa 
kultur är gemensam även om sättet på vilket denna kultur manifesterar sig givetvis skiljer sig 
åt mellan olika grupper av individer eller civilisationer. 
 
Att vara objekt i naturens sfär är enligt Freire (1975) att reagera efter instinkter och drifter och 
det är förmågan att höja sig över naturen och reflektera över denna som gör människan unik 
gentemot övriga djur. Denna process beskrivs även som att höja sig från objekt och istället bli 
subjekt som reflekterar över såväl andra subjekt som objekt. Det skulle vidare vara först när 
man höjer sig från objekt till subjekt som man tar del av kulturen och tar plats i historien. 
Även om förmågan att reflektera och därmed höja sig till subjekt är en gemensam mänsklig 
förmåga menar Freire (1975) att en objektifiering av enskilda individer och grupper av 
individer kan användas för att avhumanisera dessa och förpassa dem tillbaka till naturens sfär 
där de inte längre ges samma möjlighet att reflektera. 
 
På detta sätt som i mångt och mycket liknar Giddens (1991) kopplar Freire (1975) alltså 
samman kulturen och tillgång till kulturen med makt och ideologi. Tillgång till kultur skapar 
möjligheten att reflektera över sin plats i världen vilket i sin tur skapar en möjlighet att 
förändra och påverka sin omgivning vilket i sin tur kan återanvändas för att säkerställa 
tillgång till kulturen (Freire, 1975). Bourdieu (Fornäs, 1995) menar att tillgång till kulturen 
sett som möjlighet att reflektera över livsval och påverka sin omgivning är att se som kapital 
vilket i likhet med annat kapital investeras över tiden. 
 
Även Giddens (1991) sagt att skillnad i klass, åtminstone delvis, kan definieras utifrån 
möjligheten till självförverkligande vilket i sin tur skulle kopplas till möjlighet att reflektera 
över livsstil och livsplanering. Utrymme att reflektera och material att reflektera över skulle 
således i likhet med andra resurser inte vara jämnt fördelade över samhället. Fornäs (1995) 
menar i likhet med Giddens (1991) att det är reflektionen över omvärlden som skapar 
förutsättningarna för konstruktionen av identiteten men pekar samtidigt på att medialiseringen 
har ökat de symboliska resurserna över vilka reflektionen sker. Fornäs (1995) pekar dessutom 
på ett ökat behov av reflektion vid övergångsperioder, exempelvis från barndom till 
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vuxendom. På detta sätt skulle en förändring i omgivningens syn på en tvinga eller locka fram 
en ökad reflektion för att på så sätt kunna hantera denna förändrade syn och på nytt greppa 
vem man är och vad detta innebär. Fornäs (1995) menar vidare att självidentiteten bör ses som 
både en del av identiteten och som svar på den samma samt att identiteten under 
senmoderniteten genom intensifieringen av medialiseringen i allt större utsträckning 
definieras genom relationer till olika typer av medier och medierat material. 
 
Även om inte Freire (1975) som Giddens (1991) och Forsnäs (1995) explicit pekar på 
reflektionen som det som bygger upp identiteten är det ändå enkelt att göra denna koppling 
via termen subjekt i förhållande till objekt. Det är, menar Freire (1975), just genom reflektion 
över världen som kulturen skapas och kulturen kan i detta resonemang ses som förklaring till 
omvärlden. Det är först när man reflekterar som man kan höja sig från objekt som en del av 
naturen och bli ett subjekt som även tar del av och skapar och återskapar kulturen (Freire, 
1975). 
 
Det sätt på vilket man uppfattar och på så sätt förhåller sig till omvärlden utifrån en mer eller 
mindre medveten reflektion där över beror enligt Barker (1999) på de kategorier som finns 
tillgängliga. Dessa kategorier skulle då ligga i språket så att man när man som barn tillägnar 
sig ett språk även tillägnar sig ett visst sätt att uppfatta och förhålla sig till omvärlden. Sättet 
att förhålla sig till omvärlden, att se på och förklara denna, blir enligt Fiske (2000) solid på så 
sätt att man när man väl tagit till sig ett sätt att se på världen inte kan byta ut detta. Det skulle i 
så fall betyda att man blev tvungen att dekonstruera sin verklighet genom att bryta ner alla 
kategorier tills verkligheten bara var ett formlöst kaos utan gränser. Då detta inte tycks vara 
möjligt kommer det grundläggande sättet att uppfatta sin omvärld med andra ord bestå livet ut 
och människan kan på så sätt sägas vara fången i sitt sätt att se på världen vilket i sin tur 
ligger inbäddat i hennes språk. 

2.2.2 Reflektion och graden av medvetande 
Om reflektionen över omvärlden ses som bruket av ett system av kategorier vilka används för 
att närma sig världen och förklara denna är det just denna reflektion som möjliggör skapandet 
av identiteten sett som förklaring till den egna platsen i världen. Detta skulle då kunna tänkas 
vara en konsekvens av att reflektionen riktas mot reflekterandet självt i en metareflektion. 
Barker (1999) har vidare beskrivit identiteten som en centrumlös väv av språkliga relationer 
till bilden av omvärlden. Dessa relationer kopplas då till reflektionen genom att reflektionen 
skpar möjligheten att relatera sig. Det är på detta sätt som identiteten av många författare 
kommit att definieras som ett reflexivt projekt som ständigt skapas och omskapas utifrån de 
relationer som hålls till omvärlden (Thompson, 1995 och Barker, 1999). Ett problem med 
detta resonemang är att identiteten som förmåga till reflektion tycks behöva finnas innan 
identiteten väl kan skapas. Detta skulle då kunna tänkas leda till ett cirkelargument som att 
identiteten skapas genom att finnas. 
 
Mc Ginn (2000) har diskuterat identiteten utifrån ett evolutionistiskt perspektiv, utvecklandet 
av det mänskliga medvetandet. Mc Ginn (2000) menar att medvetande inte kan vara en fråga 
om antingen eller utan måste ha vuxit fram gradvis under evolutionen. Om man kopplar 
medvetandet till förmågan att reflektera betyder detta att såväl växter som djur kan tänkas ha 
olika grader av medvetande, förmåga att reflektera, utan att man för den delen behöver tillgå 
en kritisk gräns där någonting antigen har eller inte har ett medvetande. Dock kräver 
resonemang enligt Mc Ginn (2000) att man ger identiteten en kritisk gräns av medvetande så 
att identiteten kan skapas först när graden av medvetande utvecklats så pass mycket att 
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reflektionen kan riktas mot reflekterandet självt. På detta sätt kan man koppla Mc Ginns 
(2000) medvetandefilosofi till sociologers och medieforskares, Giddens (1991), Thompsson 
(1995), Hall och Barker (1999) definition på identiteten som “snapshots“ eller frusna 
ögonblick av reflektion som fogas samman till en berättelse. 
 
Det sunda förnuftets eventuella invändning på synen på identiteten som reflexiv projekt, att 
det ändå borde finnas en individ som lever och verkar i världen innan och oberoende av att 
denne reflekterar över detta verkar således kunna bemötas utifrån Mc Ginns (2000) 
resonemang. Enligt Mc Ginn (2000) skulle en sådan individ, en individ utan reflektionen över 
sin egen reflektion, givetvis ha ett medvetande. Dock skulle denna individ inte ha ett utvecklat 
jag och därmed även sakna identitet. Även Giddens (1999), Thompson (1995), Hall och 
Barker (1999) påpekar att identiteten aldrig kan finnas i sig, oberoende av reflektionen där 
över, och därför heller aldrig kan föregå reflektionen. Genom att koppla samman definition på 
identiteten som reflexivt projekt med Mc Ginns (2000) särskiljande på medvetande som grad 
av reflexivitet och identitet verkar man kunna komma runt ett eventuellt cirkelargument i 
form av att identiteten skapas genom att finnas. 

2.2.3 Reflektion och den språkliga diskursen 
Även om många författare, däribland Barker (1999), har beskrivit identiteten som en 
centrumlös väv av relationer till omvärlden tycks blott användandet av ordet relationer skapa 
en bild av ett centrum till vilken relationerna till världen är knutna. Detta då en relation till 
omvärlden rent logiskt borde existera mellan denna omvärld och någonting annat. Språkets 
inre logik verkar med andra ord begränsa möjligheterna att beskriva identiteten fullt ut som ett 
reflexivt projekt och således, som Barker (1999) uttrycker det, konstruerad hela vägen ner till 
grunden. Språket verkar på detta sätt sammanfalla med modernismen, eventuellt att se som 
det sunda förnuftet, och den mänskliga driften att se sig själv som en som en 
sammanhängande enhet vilken är konstant över tiden. 
 
På detta sätt har Barker (2001) sagt att den dualistiska synen på identitet och kropp, en 
essentiell kärna av mänsklighet utöver den fysiska kroppen, ligger i vår kulturs språk och 
synen på världen utifrån bruket av detta språk. Vi skulle med andra ord enligt Barker (2001) 
behöva ett nytt språk eller åtminstone ett nytt sätt att använda språket för att fullt ut kunna ta 
definitionen på identiteten som ett reflexivt projekt till oss och införliva denna i vårt sunda 
förnuft. Bruket av språket verkar således sammanfalla med modernismens sunda förnuft och 
accepterandet av den förändrade synen på identiteten tycks på så sätt bromsas av vårt språks 
inre logik (Barker 2001). 
 
Barkers (2001) resonemang om språket och dess logik kan även kopplas till Foucaults (1993) 
resonemang om diskursens ordning. Foucault (1993) har, vilket tidigare tagits upp, sagt att 
man för att vara sann måsta tala sanning i sanningen. Diskursen skulle således vara kopplat 
till språket som struktur av mening vilket i sin tur är ett resultat av historien. Medan kulturen 
av Foucault (1993) beskrivs som en resurs av symboliskt material mot vilken individen kan 
relatera sig till beskrivs diskursen som den struktur som begränsar det möjliga 
meningsskapandet i dessa relationer och därmed även ramar in individens förståelse av sig 
själv i en historisk kontext (Barker, 1999 och Foucault, 1993). Konsekvensen av att, vilket 
Foucault (1993) menar, sanningen måste uttalas i sanningen för att betraktas som sann bli 
även att bilden av identiteten som essentiell och av naturen given kärna inte kan sägas vara 
mindre sann än identiteten som reflexivt projekt. Snarare är de båda bilderna av identiteten 
sanna inom två olika diskurser av sanningen. 
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2.3 En medierad relation till omvärlden 
Medier kan kopplas till identitetens reflexiva projekt på så sätt att dessa medier möjliggör ett 
allt större utbud av material att reflektera över. Till de relationer individen har till de direkt 
fysiska omgivningarna läggs relationer till medierade bilderna av världen (Fornäs, 1995). 
Detta gör i sin tur att identiteten sedd som definierad genom dessa relationer kan tänkas bli 
mer valbar då den ökade mängden medierat material i sin tur tycks präglas av en lokal 
fragmentisering (Carlsson, 2002). 

2.3.1 Ökad reflexivitet och medvetande om görbarhet 
Många forskare, däribland Thompson (1995), Giddens (1991) och Barker (1999) har pekat på 
att ett grundläggande drag för det moderna samhället i stort är framväxten av ett 
medielandskap. Dess medier har i sin tur, enligt Fornäs (1995), kommit att utöka det 
symboliska material som finns tillgängligt att reflektera över. Detta har av Giddens (1991) 
beskrivits som att händelser frikopplas från tid och rum och presenteras i en ny kontext i 
medierna. Detta benämner Giddens (Barker, 1999) som “disembedding“ och “reembedding“ 
och han menar vidare att detta är ett grundläggande drag för modernismen i allmänhet och för 
det moderna medielandskapet i synnerhet. 
 
Medialiseringen blir på detta sätt enligt många forskare, däribland Thompson (1995) och 
Barker (1999), en fråga om en ökad mängd symboliskt material att reflektera över. Detta 
genom att nya händelser genom medierna presenteras i vår fysiska närhet och således läggs 
till de händelser som redan finns där. Detta har vidare av Thompson (1995) och Barker (1999) 
beskrivits som att de kulturella resurserna ökar vilket i sin tur ökar möjligheten att i allt större 
utsträckning påverka identitetsskapandet genom att själv välja de relationer man ska ha till sin 
omvärld. Även Forsnäs (1995) har via Ziehe kopplat medialiseringen till en ökad reflexivitet 
och ett ökat medvetande om görbarhet. Detta skulle med andra ord leda till att naturen och 
traditionen inte i samma grad som förr begränsar de relationer man kan komma ha till sin 
omvärld. Detta beskrivs i sin tur (Fornäs, 1995) som en ökad valmöjlighet i fråga om livsval, 
att identiteten som reflexivt projekt genom ökad reflektion och ökat medvetande om görbarhet 
i högre utsträckning blir möjligt att påverka efter en mer eller mindre medveten plan. 
 
Den senmoderna epoken kännetecknas vidare, enligt Fornäs (1995), både av att kulturen blir 
medierad och att medier blir till kultur. Moderniteten skulle även enligt såväl Fornäs (1995) 
som Bauman (1996) präglas en spänning mellan planer och realisation av dessa planer, av 
förväntningar och erfarenheter samt av förändring och varaktighet. Bauman (1996) beskriver 
vidare detta som en splittring mellan nuet och framtiden, mellan vad man är och vem man kan 
komma att bli samt mellan var man befinner sig och vart man är på väg. Detta skulle i sin tur 
enligt Fornäs (1995) vara kopplat till ett intensifierat nu. Sen- eller postmodernitetens 
utmaning skulle således kunna sägas ligga i att acceptera, alternativt att åter föra samman, 
motsägningar och dikotomier. Giddens (1991) har vidare sagt att den ökade reflexivitet, 
vilken är karaktäristisk för det moderna samhället, är förenad med en ökad ångest. Den ökade 
ångesten skulle vidare vara nära sammankopplat med ökade risker. Detta handlar enligt 
Giddens (1991) om en ökad otrygghet genom en ökad möjlighet att föreställa sig alternativa 
livssituationer och på så sätt reflektera över sin rådande situations bräcklighet. Detta 
resonemang ligger vidare nära det Ziehe (1987) benämner som ökat medvetande om 
görbarhet. 
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2.3.2 När grannen blir till främling 
Den ökade reflexiviteten och det ökade medvetandet om görbarhet som enligt Ziehe (1987) är 
ett karaktäristiskt drag för den sena moderniteten skulle vidare genom mediernas globalisering 
kunna kopplas till en ökad möjlighet att på ett lokalt plan skapa identiteter som mer och mer 
skiljer sig åt från varandra. Detta genom möjligheten att konsumera olika medier och därmed 
bygga sin identitet på relationer till allt mer olika medierade bilder av världen (Ziehe, 1987). 
Fornäs (1995) menar vidare att medialiseringen kan ses som ett kraftfullt verktyg för att öka 
reflexiviteten genom att reflektionen över medierade händelser läggs till de interpersonella, de 
direkt fysiska. Den ökade reflexiviteten och det ökade medvetandet om görbarhet som enligt 
såväl Fornäs (1995) som Ziehe (1987) präglar det senmoderna samhället kan således ses som 
en konsekvens av detta samhälles intensifiering av medialiseringen. 
 
Fornäs (1995) menar vidare att det är rimligt att anta att smak och livsstil speglar valet av 
medier som i sin tur används för att markera denna smak eller livsstil. Den intensifierade 
medialiseringens kan vidare kopplas till en möjlig fragmentisering av det lokala planet 
(Barker, 1999) genom det ökade utbudet av medier. Även Fornäs (1995) och Bauman, (1996) 
menar att sen- respektive postmodernitetens identitetsskapande på det lokala planet 
kännetecknas av en potentiell fragmentisering genom en ökad reflektion över olika val till 
följd av medialiseringens intensifiering. 
 
Fragmentisering kan i sin tur sägas leda till segmentisering om publiken fördelar sig över det 
fragmentiserade medieutbudet inte slumpmässigt utan efter smak och intresse, redan 
föredragen syn på livet, (Barker, 1999 och Gandy, 2000). Om skillnad i smak och livsstil 
kopplas till skillnad klass, så som Bourdieu (Fornäs, 1995) har uttryckt det, kan 
fragmentiseringen även tänkas leda till polarisering av kunskap om, och makt över, sin 
omvärld (Curran, 2000 och Gandy, 2000). Kulturellt kapital fördelas enligt Fornäs (1995) i 
likhet med ekonomiskt kapital varken jämnt eller slumpmässigt utan tenderar snarare att 
fördelas efter strukturer av makt. Om kulturen så som Bourdieu (Fornäs, 1995) resonerar 
definieras enligt de dominerande grupperna i samhället kommer tillgången till det kulturella 
kapitalet alltså att sammanfalla med de dominerande klasserna. 
 
Även Delanty (2002) har pekat på att medialiseringen av samhället och globaliseringen av 
medielandskapet verkar kunna leda till en lokal fragmentisering. Detta skulle vidare kunna ses 
som en konsekvens av både den tekniska utvecklingen och de politiska avregleringarna, vilka 
möjliggör en ökad flexibilitet och räckvidd i fråga om sändning av teve och radio och 
distribution av tidningar (Thussu, 2000, Hadenius & Weibull, 2000). Detta skulle, enligt 
Delanty (2002), även göra att betydelsen av nationalstaten som naturlig referenspunkt för det 
medierade materialet minskar till förmån för referenser som är antingen globala eller fria från 
rums och tidsliga referenser och i stället präglas av intresse och smak. Medieutbudet skulle 
med andra ord fragmentiseras genom att globaliseras då utbudet på så sätt ökar på det lokala 
planet. 
 
Med globaliseringen i åtanke brukar man påpeka att världen krymper och det faktum att 
avstånden i tid och rum minskar i betydelse (Giddens, 1991) så att vi i allt större utsträckning 
kan relatera oss allt fler delar av världen utanför vår direkt fysiska närhet (Thompson, 1995) 
framkallar onekligen en känsla av att världen krymper. Delanty (2002) har vidare sagt att 
globaliseringen lika mycket innebär ett sökande efter gemenskap i och med nationalstatens 
minskade betydelse för identiteten som en transnationalisering av världshandeln. På detta sätt 
benämner även Delanty (2002) globaliseringen som en kognitiv process. Man skulle enligt 
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detta resonemang kunna säga att identiteten som reflexivt projekt växer genom 
medialiseringen och globaliseringen dels genom fler globala relationer och dels genom fler 
relationer i allmänhet då medierade relationer läggs till de direkta. På detta sätt kan Delantys 
resonemang även kopplas till Fornäs (1995) resonemang om medierna som verktyg för en 
ökad reflexivitet. 
 
Vidare tillskriver Delanty (2002) globaliseringen både en konvergerande och en divergerande 
kraft. På så sätt skulle grupper av individer på ett globalt plan kunna närma sig varandra 
genom likartade medievanor och därmed i viss mån även likartade relationer till den 
medierade bilden av världen. Samtidigt kan individer som på ett lokalt plan lever nära inpå 
fjärmas från varandra genom att ta del av ett olikartat medieutbud och på så sätt skapa såväl 
olika bilder av omvärlden som relationer där till. Bauman (1995) har uttryckt detta som att 
grannen under postmodernismen riskerar att bli till främling. 
 
Även Hall (Barker, 1999) har pekat på ökade spänningar inom identiteten som reflexivt 
projekt till följd av modernitetens ökade möjlighet till reflektion. Hall (Barker, 1999) menar 
att man idag snarare bör tala om en individs identiteter i plural än om dennes identitet i 
singular för att fullt ut fånga den post- eller senmoderna identitetens splittrade karaktär där 
olika relationer inom en och samma identitet kan komma att dra åt olika håll. Med detta tycks 
Hall (Barker, 1999) även vilja belysa att en individ, så som även Goffman (1988) menar, i 
olika sociala sammanhang har olika roller och att dessa roller i många fall kan vara rent 
motsägelsefulla. 
 
Dock har fler än Hall (Barker, 1999) och (Bauman, 1996) tagit upp identitetens splittrade 
karaktär till följd av den ökade möjligheten till reflektion. Synen på identitetens splittrade 
karaktär verkar således i mångt och mycket kunna tänkas vara en följd av identiteten som 
reflexivt projekt och därmed även, som Barker (1999) uttrycker det, konstruerad hela vägen 
ner till grunden. Dahlgren (2000a) har pekat på att identiteten består av multipla 
referenspunkter eller flera dimensioner varav medborgarskapet måste vara en av dessa 
referenspunkter eller dimensioner för att identifikationen med samhället och därmed även 
med varandra ska kunna ske. Samhället skulle på så sätt enligt Dahlgren (2000a) kunna hållas 
ihop om där finns åtminstone en gemensam dimension i dess individers identiteter. Detta då 
identifikation med medborgarskapet även ger en identifikation med det samhälle där 
medborgarskapet institutionaliserats och medborgarskapet skulle såldes enligt Dahlgren 
(2000a) kunna bli det kit eller den dimension som håller ihop samhället och möjliggör 
uppkomsten av ett konsensus även om dess individer i övrigt splittrats i olika och motsägande 
fragment. 

2.4 Ett medierat identitetsprojektet 
När kulturen medieras och medierna blir till kultur (Fornäs, 1995) samtidigt som 
medielandskapet globaliseras så att allt fler delar av världen genom frikoppling (Giddens, 
1991) kan greppas och införlivas i den mentala bilden av världen verkar identitetens möjliga 
referenspunkter bli både fler och mer valbara (Fornäs, 1995). På detta sätt verkar det även 
rimligt att säga att identitetens reflexiva projekt under den sena moderniteten blir ett projekt 
som i allt högre grad medialiseras. 

2.4.1 Ökad reflexivitet genom medialisering 
Carlson (2002) har genom en historisk tillbakablick belyst medielandskapets framväxt och 
dess relation till individen. Under slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet, 
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innan industrialiseringen hade kommit igång i Sverige, levde den största delen av 
befolkningen på landsbygden. Det medieutbud som fanns i dessa byar var i stort sett 
obefintligt och även om det i Sverige fanns en nationell press under denna tid var dess 
spridning starkt koncentrerad till städerna och främst då till de högre sociala klasserna 
(Hadenius & Weibull, 2000). En vanlig bonde hade således så gott som ingen som helst 
kontakt med världen utanför byn och så gott som alla hans relationer till omvärlden var på så 
sätt bundna till den direkta närheten (Carlsson, 2002). 
 
Dock fungerade prästen i byn då inga medier fanns att tillgå som ögon och öron ut i världen 
(Carlsson, 2002). Prästen hade på så sätt en viss makt över vad som skulle förmedlas vidare 
tills byn invånare. På detta sätt, menar Carlsson (2000), var både mängden symboliskt 
material och dess rörlighet kraftigt begränsat och de egna direkt upplevelserna samt 
interpersonella relationer, borde därför ha haft en betydligt större inverkan på identiteten än 
vad som är fallet idag (Fornäs, 1995). Detta då det i mycket högre grad var utifrån de egna 
direkt upplevelserna, även interpersonella, utan dagens tillgång på medierade bilder som 
bilden av världen och därmed även identiteten definierades mot. 
 
Med industrialiseringen och inflyttningen till städerna kom dock allt fler människor att ta del 
av den nationella pressen och möjligheten att relatera sig till händelser som ägt rum på 
avlägsna platser ökade således. I samma utvecklingsanda kom radion under tjugotalet och 
teven under femtiotalet och denna intensifiering av medialiseringen ökade ytterligare 
möjligheten att relatera sig till en större del av omvärlden (Carlsson, 2002 och Hadenius & 
Weibull, 2000). Den sena modernitetens ökade reflexivitet verkar vidare vara kopplade till 
mediernas globalisering så till vida att det är denna globalisering, i sin tur driven av en den 
tekniska utvecklingen och de politiska avregleringarna (Thussu, 2000), som skapat 
förutsättningarna för en ytterligare ökad mängd symboliskt material på det lokala planet. 
 
På detta sätt menar Fornäs (1995) att naturen och traditionen under modernitetens utveckling 
har kommit att spela en allt mindre roll för identiteten som reflexivt projekt. Medialiseringen 
har således ändrat vår uppfattning av tid och rum och på så sätt även sättet på vilket vi 
förhåller oss till omvärlden. De relationer vi har till denna omvärld har med andra ord genom 
medialiseringen kommit att bli allt mer valbara genom en ökad reflexivitet och ett ökat 
medvetande om görbarhet (Ziehe, 1987). Dock menar Fornäs (1995) att medialiseringen inte 
är liktydig med modernismen utan att modernismen snarare präglas av en intensifiering av 
medialiseringen, samtidigt som denna givetvis även är kopplad till intensifiering av 
reflexiviteten. 
  
Den sena modernitetens intensifiering av medialiseringen har på detta sätt inneburit en ökning 
av det symboliska materialet genom att bilder av världen oavsett ursprunglig lokation kunnat 
frikopplas från tids och rumslig kontext (Giddens, 1991) och presenteras i en ny kontext 
(Thompson, 1995). Även Bauman (1996) beskriver den ökade möjligheten till reflektion som 
en ökad valbarhet. Detta beskrivs vidare som att medan identitetens problem under 
moderniteten låg i att konstruera en solid och stabil identitet är problemet under 
postmoderniteten snarare att undvika fixering och att hålla alla dörrar öppna (Bauman, 1996). 
Den teknik som möjliggjort medielandskapets intensifiering under moderniteten är dock 
enligt Fornäs (1995) bara en del av en större teknisk utveckling vilken kan kopplas samman 
med upplysningsprojektet. Även det moderna samhället i stort har genom transport av 
människor, varor och pengaflöden kommit att präglas av en allt större rörlighet med en 
minskad betydelse för tid och rum som följd där av (Thompson, 1995 och Thussu, 2000). När 
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människor genom de tekniska landvinningarna i högre grad både kunnat förflytta sig och 
genom medierna ta del av avlägsna händelser har den fysiska plats man fötts på blivit mindre 
viktig och begränsar inte i samma utsträckning de relationer man kan komma att ha till sin 
omvärld. 

2.4.2 Identitetens flerskiktade karaktär 
Medialiseringen av kulturen, inflyttningen av en allt större del av det symboliska materialet i 
medierna, blir alltså enligt Fornäs (1995) en fråga om ökad möjlighet till reflektion vilket i sin 
tur i viss mån även kan ses som en medialisering av identiteten. Identiteten som reflexivt 
projekt bör vidare enligt Fornäs (1995) ses som ett ofullständigt projekt vilket ständigt skapas 
och omskapas över tiden genom föränderliga relationer till omvärlden. På samma sätt har 
Thompson (1995) sagt att identiteten aldrig kan ses som någonting fast och en gång för alla 
givet. 
 
Fornäs (1995) drar vidare paralleller mellan identitetens reflexiva projekt och andra mänskliga 
projekt. Istället för att på ett essentiellt sätt se identiteten som ett konstverk, en tavla eller en 
staty, menar Fornäs (1995) att man bör se identiteten som en stad vilken ständigt utvecklas 
och förändras i en ständig interaktion med sin omgivning. Det finns, menar Fornäs (1995), en 
fara i att tro att man funnit sig själv, hittat sin sanna identitet, om man med det menar att man 
har hittat en färdigutvecklad individ. Även om man anser sig ha funnit sitt sanna jag kan man 
inte låta bli att även i fortsättningen relatera sig till omvärlden och dessa relationer kommer i 
och med omvärldens förändring även dom att förändras. 
 
Snarare, menar Fornäs (1995), ska identiteten ses som en ständigt föränderlig väv av 
relationer till omgivningen. Även Barker (1999) beskriver identiteten som en väv av 
relationer, dock en centrumlös sådan. Identitetens projekt handlar enligt Fornäs (1995) både 
om ”progression” och ”regression” så till vida att man för att komma framåt ibland måste titta 
bakåt. 
 
Vidare menar Fornäs (1995) att de dimensioner av referenspunkter som tillsammans bygger 
upp identiteten alltid är relationella vilket bör ses som att deras mening fås utifrån vad de inte 
är. Således blir klass, kön, etnicitet och liknande attribut meningsfulla som del av identiteten 
först om de kan sägas stå i motsatsförhållande till någonting annat. På detta sätt verkar 
identitetens mening, meningen av dess olika delar eller dimensioner, enligt Fornäs (1995), 
skapas på samma sätt som Suassure (Barker, 1999) menar att den språkliga meningen skapas 
inom språket som struktur. Att identifiera sig som arbetarklass skulle således vara 
meningsfullt först om detta relateras till andra klasser, i alla fall minst en annan. Detta har 
betydelse för identitetens reflexiva projekt i medialiseringens tidsålder då medialiseringen 
genom en ökad reflexivitet (Fornäs, 1995) i sin tur verkar öka möjligheten att på ett medvetet 
sätt relatera sig och därmed även skapa nya dimensioner av mening av identiteten. 
 
Även dimensioner av mening, i likhet med språket och kulturen, verkar kunna förstås 
relationellt. Enligt Fornäs (1995) är identitetens dimensioner även kopplade till makt och 
dominans och på så sätt skulle skapandet av nya dimensioner av mening kunna vara kopplat 
till marginalisering. Detta då marginaliserade individer om de slås samman i grupper och 
klassifieras just som marginaliserade kan tänkas skapa nya referenspunkter i form av 
dimensioner av mening för att undkomma denna marginaliserande klassifiering. Detta genom 
att ge sig själva mening utifrån andra dimensioner av mening än de som används för att 
klassifiera dem som utanför. På detta sätt kan enligt Fornäs (1995) nya dimensioner av 
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mening, referenspunkter, införlivas i identitetsprojektet och dessa får då sin mening utifrån 
vad de inte står för. Som ett exempel på detta kan, enligt Fornäs (1995), nya subkulturer och 
musikstilar stå, där identifikationen med subkulturen eller musikstilen bli meningsfull just i 
dess relation till samhället i övrigt. 
 
Vidare pekar Fornäs (1995) på ett ökat behov av reflexivitet vid perioder av övergångar. Detta 
skulle vara ett resultat av en ökad osäkerhet över vad identiteten är och vad dess dimensioner 
står för. I och med detta skulle även behovet av att orientera sig, överblicka situationen och 
uppdatera relationerna till omvärlden, öka för att på så sätt på nytt stabilisera meningen i 
identiteten. Detta kopplas av Fornäs (1995) till ungdomsperioden, övergången mellan 
barndomen och vuxendomen. Således menar Fornäs (1995) men även Ziehe (1987) att 
ungdomar kan tänkas ha ett större behov av reflektion, att orientera sig, skapa och omskapa 
relationer samt att omskapa, skapa nya och avveckla referenspunkter eller dimensioner av 
mening av identiteten. Vidare menar Fornäs (1995) att det ökade behovet av reflektion även 
gäller för samhällen i stort och pekar på så sätt även på en ökad självreflexivitet för samhället 
i sin helhet under övergången från hög- till senmoderniteten. 
 
På detta sätt verkar det även möjligt att koppla det ökade behovet av reflektion, orientering 
och uppdatering av relationer, under perioder av övergångar till Levi- Strauss (1984) 
resonemang om en ökad oro vid konfrontationer av anomaliska kategorier om dessa, som 
Fornäs (1995) menar, utgörs av upplevda övergångar. Dessa anomalier skulle enligt Levi- 
Strauss vara kopplad till den mänskliga förståelsen i stort så till vida att denna i likhet med 
språket (Barker, 1999) grundar sig på motsatsförhållanden så att någontings mening fås 
utifrån vad det inte är. På detta sätt menar Levi- Strauss (1984) vidare att övergången eller 
gränslandet mellan barndom och vuxendom, ogift och gift samt ofödd och född men även 
mellan hav och land, dag och natt samt råvara och mat skulle vara förknippat med oro och 
därmed även tabun. För att lösa denna oro skulle vidare ritualer användas för att formalisera 
och institutionalisera övergångarna. 
 
På detta sätt menar Fornäs (1995) att upplevelsen av att andra förändrar sin syn på en, inträdet 
i en anomalisk kategori (Levi- Strauss, 1984), skapar ett behov att orientera sig och på så sätt 
uppdatera de relationer som hålls till omvärlden. Detta genom att intensifiera reflektionen 
över de referenspunkter och dimensioner av mening som identiteten genom relationer där till 
består av. På detta sätt kopplar såväl Fornäs (1995) som Ziehe (1987) samman förekomsten av 
relativt flexibla subkulturer med ungdomar och detta skulle då vara en yttring av ungdomars 
oro och behov att orientera sig för att kunna ta de referenspunkter och dimensioner av mening 
som anses nödvändiga för vuxenlivet till sig. 
 
I likhet med ungdomsgrupper kan även nyanlända invandrargrupper enligt Fornäs (1995) 
tänkas ha ett ökat behov av reflektion som följd av sin nya position som samhällets andra. 
Även detta resonemang kan kopplas till det om anomaliska kategorier (Levi- Strauss, 1984) så 
till vida att invandrargrupper varken är grannar eller främlingar, eller att de är främlingar som 
lever nära in på (Bauman, 1995). Enligt Fornäs (1995) är det dock även möjligt att dessa 
grupper av nya invandrare istället för att öka sin reflektion och på nytt orientera sig och 
uppdatera sina relationer till samhället blir traditionella. På så sätt skulle de då försöka 
undvika val och låta identitetsprojektet, relationerna till omvärlden, vara ett resultat av 
traditionen. 
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2.4.3 Fler dimensioner av mening genom medierad kultur 
Medialiseringen av kulturen, men även kultureringen av medierna, (Fornäs, 1995) skulle 
vidare vara kopplad till den sena modernitetens ökade oro och behov av reflektion till följd av 
osäkerhet och valbarhet genom det som av Giddens (1991) beskrivs som modernitetens 
ångest. Enligt Fornäs (1995) handlar denna utveckling således om en ökade valbarheten i 
fråga om hur identiteten ska komma att konstrueras genom de relationer som tillsammans 
skapar referenser till dimensioner av mening vilka på så sätt införlivas i identiteten. Detta är 
kopplat till den sena modernitetens intensifiering av medialiseringen då medierade relationer 
kan läggas till de direkt fysiska och interpersonella. 
 
På detta sätt blir identiteten som bestående av olika dimensioner av mening i allt lägre 
utsträckning ett resultat av plats och den kultur man fötts in i sett som natur och tradition 
(Fornäs, 1995). Medialiseringen av kulturen kan således ses som en fråga om att utöka de 
symboliska resurserna och på så sätt skapa möjligheter till nya referenser till nya dimensioner 
av mening, sett som fler paradigmatiska val eller längre syntagm. Ett allt större urval av 
referenspunkter till allt fler dimensioner av mening kan i sin tur relateras till olika författares 
resonemang om identiteten som flerskiktad eller bestående av olika dimensioner (Barker, 
1999, Giddens, 1991 och Fornäs, 1995). 
 
Då den ökade möjligheten till reflektion genom medialiseringen i praktiken innebär en ökad 
valbarhet i fråga om relationer till omvärlden leder utvecklingen även i viss mån till valbarhet 
i fråga om vissa attribut, exempelvis subkulturell tillhörighet och i viss utsträckning klass. 
Fornäs (1995) tar upp och jämför graden av valbarhet av olika attribut, dimensioner av 
mening av identiteten, och menar att kön och etnicitet är stabila attribut således även svåra 
men kanske ändå inte helt omöjliga att genom medveten reflektion och omstrukturering av 
relationerna till omvärlden förändra eller byta ut. Dock är dessa attribut stabila på ytterligare 
ett sätt, genom att i många sammanhang ses som framträdande och offentliga attribut och som 
främlingar därför kan tänkas klassifiera oss utifrån. 
 
Medan subkulturell tillhörighet skulle vara en dimension som både är enkel att förändra och 
byta ut men även att gömma undan offentligheten i vissa sammanhang är klass, enligt Fornäs 
(1995), ett mer tvetydigt exempel. Länge sågs klass som någonting mer stabilt, som en mer 
solid dimension av identiteten, än vad som idag är fallet. Den klass man föddes in i kom man i 
de allra flesta fall att fortsätta i resten av livet. Dock finns idag i flera länder, däribland 
Sverige, genom statliga studielån en möjlighet att själv, givetvis utifrån förmåga, bestämma 
vilket yrke och därmed även i viss mån vilken klass man ska komma att tillhöra. Även om 
detta i grund och botten är en fråga om jämlikhet kan det också ses som exempel på en ökad 
valbarhet i fråga om relationer till omvärlden till följd av ökad reflektion. Klass som 
dimension av identiteten är med andra ord ett bra exempel på hur en dimension av mening av 
identiteten tidigare setts som ett resultat av natur och tradition men idag i högre grad kommit 
att ses som valbar. Vidare skulle även en tendens mot en minskad betydelse för 
klasstillhörighet över lag kunna tänkas skönjas i samhället i stort. Klasstillhörighet skulle på 
så sätt kunna tänkas ha blivit en mindre offentlig dimension av identiteten och därmed inte 
heller det som främlingar primärt klassifierar utifrån. 
 
Fornäs (1995) tar vidare upp ideologiska krafter som kan tänkas sträva efter att koppla 
dimensioner av mening till natur och tradition och på så sätt tjäna till att status qou bevaras. 
Som exempel på detta tas biologism upp vilket skulle koppla genus till kön. Dock har även 
kön traditionellt sett setts som en solid, i ännu högre grad än klass, dimension av identiteten 
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men trots detta verkar idag transsexualitet och möjligheter till könsbyte utmana detta synsätt. 
På detta sätt skulle de traditionella dimensionerna av identiteten idag genom en ökad 
reflektion, ett ökat medvetande om görbarhet (Ziehe, 1987), samt ökad möjlighet att 
omstrukturerar sina reflektioner till omvärlden där av, leda till en allt större valmöjlighet.  
 
Medialiseringen av kulturen, och kultureringen av medierna (Fornäs, 1995), skulle på detta 
sätt kunna tänkas medföra en ökning av de symboliska resurserna och reflektionen där över. 
På detta sätt kan man tänka sig att medialiseringen leder till större möjligheter att skapa nya 
dimensionen av mening genom motsatsförhållanden, paradigmatiska val, och foga dessa 
samman i längre kombinationer, allt mer omfattande och komplexa identiteter, sett som 
syntagm.
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3 Medielandskapets utveckling 
I detta kapitel ska samhällets medialisering och medielandskapets globalisering tas upp. Det 
sen- eller postmoderna ställs mot det högmoderna och medielandskapets framväxt som forum 
för det offentliga rummet, framväxten av en offentlig sfär och medialiseringen av den samma, 
diskuteras från det nationella medielandskapets framväxt och framåt. 

3.1 Slutet på moderniteten eller postmodernitet 
Huruvida vi idag lämnat moderniteten bakom oss och helt trätt in i en postmodern era råder 
det delade meningar om. Barker (1997) ställer sig tveksam till detta och genom att skilja 
modernitet och postmodernitet som tidsåldrar från modernism och postmodernism som 
karaktäristiska drag eller tendenser kan han tala om postmodernism utan att för den delen 
förutsätta att vi lämnat moderniteten bakom oss. På samma sätt skiljer Fornäs (1995) på 
modernitet som tidsålder från modernism som rörelse och modernisation som process. Fornäs 
avvisar dock helt tanken på att vi lämnat moderniteten bakom oss och föredrar att tala om 
senmoderniteten. I likhet med detta verkar både Habermas och Giddens mena att vi idag 
befinner oss i senmoderniteteten vilket ska ses som slutet på moderniteten (Barker, 1997 och 
Giddens, 1991). Bauman däremot verkar mena att vi idag fullt ut tagit postmodernismen till 
oss (Bauman, 1995 och 1996) och trätt in i en postmodern tidsålder. 

3.1.1 Moderniteten och globaliseringen 
Barker (1999) menar att medialiseringen, den ökade mängden medierat symboliskt material, 
är ett karakteristiskt drag för moderniteten men att detta medierade symboliska material 
samtidigt varit relativt homogent och presenterats på ett likartat sätt för människor i samma 
område, ofta nationalstaten. På ett liknande sätt menar Fornäs (1995) att den tekniska 
utvecklingen vilken härleds till upplysningstiden varit en bidragande faktor till den 
medieexpansion och intensifiering som präglat moderniteten. Dock betonar Fornäs att 
medialiseringen inte enbart är förbehållen moderniteten utan snarare att denna medialisering 
under moderniteten kommit att expandera och intensifieras. Människor har, enligt Fornäs, 
under tusentals år kunnat reflektera över medierade upplevelser i form av konst, tavlor, 
litteratur och skulptur (Fornäs, 1995). 
 
Fornäs (1995) menar vidare att även om vissa tendenser till modernism funnits i tidigare 
civilisationer syntes de första stegen mot den moderniseringsrörelse som lett fram till dagens 
senmodernitet någon gång mellan 1500- och 1800- talet. Dessa tendenser ska vid tiden för 
industrialiseringen och upplysningen ha stabiliserats i förmoderniteten. Högmoderniteten ska i 
sin tur ha nåtts någon gång runt år 1900 och vara kopplat till såväl politiska och ekonomiska 
som sociala, kulturella och psykologiska faktorer vilka mynnat ut i ett fullt ut industrialiserat 
och kapitalistiskt samhälle med lönearbete, parlamentarisk demokrati och en utvecklad 
offentlig sfär (Fornäs, 1995). Senmoderniteten lokaliseras vidare till 60- talet och framåt och 
skulle vara en konsekvens av medialiseringens intensifiering och den ökade möjligheten till 
reflektion. 
  
Medialiseringen av samhället och globaliseringen av medielandskapet skulle enligt Delanty 
(2002) men även enligt Barker (1999) vidare kunna tänkas leda till en fragmentisering som i 
sin tur sammanfaller med en segmentisering och på så sätt ge upphov både till splittring på det 
lokala planet och till gemenskap på det globala planet. De globala gemenskaper skulle vidare 
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hållas samman av de gemensamma referenser som skapas genom en gemensam 
mediekonsumtion. På detta sätt är Dahlgrens (2000a) resonemang om medborgarskapet som 
en av flera referenspunkter eller dimensioner av identiteten kopplat till globaliseringen. 
Medielandskapets globalisering, framväxten av transnationella medieföretag och utvecklingen 
av satelliter och kabelnät (Thussu, 2000), kan på så sätt sägas ha lett till att det medieutbud 
som konsumeras lokalt idag i allt högre grad präglas av globala referenser än av nationella 
referenser (Dahlgren 2000b). Detta skulle då kunna enligt Dahlgren (2000a) kunna tänkas 
leda till att känslan av gemenskap inom nationalstaten urholkas och på så sätt även urholkar 
medborgarskapet sett som identifikation med nationalstaten, i sin tur garant för detta 
medborgarskap. Detta skulle i sin tur både skulle kunna tänkas vara ett resultat av och en 
bidragande orsak till en eventuell ytterligare fragmentisering av individer och grupper i 
samhället. 
 
Det är vidare enligt Delanty (2002) möjligt att koppla den minskade betydelsen för 
nationalstaten till globaliseringen samt att tillskriva denna både en konvergerande och en 
divergerande kraft. Den konvergerande kraften syftar då till att globaliseringen homogeniserar 
kulturer och skapar likheter mellan olika kulturer världen över medan den divergerande 
kraften syftar till en fragmentisering på det lokala planet. Detta genom att det medierade 
symboliska materialets globalisering möjliggör olika referenspunkter trots gemensamma 
fysiska utgångspunkter (Delanty, 2002). Fornäs (1995) pekar på ett sätt som liknar Delantys 
(2002) att senmoderniteten och den globalisering som kommit att prägla denna era inte med 
nödvändighet homogeniserar och standardiserar kulturer och människors upplevelse där av. 
Modernisationen av och genom medielandskapet utmanar snarare, menar Fornäs (1995), de 
traditionella gränser som kommit att definieras genom tids och rumsliga avstånd och kan 
vidare tänkas närma människor samtidigt som nya skillnader mellan subkulturer och livsstilar 
skapas. Fornäs (1995) understryker således på samma sätt som Delanty (2002) att 
globalisering inte är en fråga om antingen eller utan tvärtom innehåller motstridiga krafter och 
tendenser. 
 
Delanty (2002) har även genom en koppling till Giddens pekat på att när rummets betydelse 
krymper genom frikoppling och medialisering så krymper även tidens betydelse och vise 
versa. På samma sätt menar Fornäs (1995) att den tekniska utveckling som har sitt ursprung i 
upplysningsprojektet har kommit att förändra vår upplevelse av såväl tid som rum. På samma 
sätt menar även Thompson (1995) att medialiseringen kommit att förändra såväl vår syn på 
tid och rum som på oss själva. Denna förändring skulle vidare enligt Thompson (1995) bestå i 
att en allt större del av omvärlden genom medialiseringen kan komma att greppas och 
införlivas i den egna mentala bilden av världen. Detta skapar i förlängningen en möjlighet att 
reflektera över och relatera sig till delar av världen man aldrig varit i närheten av. Det är på 
detta sätt, menar Thompson (1995), som händelser frikopplas och tid och rum sett som 
avstånd minskar i betydelse för hur den egna mentala bilden av världen och relationerna där 
till ska komma att se ut. 
 
Detta har, enligt Thompson (1995), långtgående konsekvenser för identiteten som reflexivt 
projekt då det symboliska material under modernismen kommit att medieras. Detta material 
har på så sätt både blivit en allt mer betydelsefull och valbar del av den mentala bild av 
världen som identiteten som reflexivt projekt definieras mot. På detta sätt kan man med andra 
ord säga att det i mångt och mycket är medialiseringen som skapat modernitetens ökade 
möjlighet, och eventuellt behov av, reflektion (Thompson, 1995). 
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3.1.2 Globaliseringen och medielandskapet 
Medielandskapets utveckling mot globalisering under senmoderniteten har av flera författare, 
däribland Dahlgren (2000b), Delanty (2002) och Barker (1999), ställts mot det förhållande 
som rådde i västvärlden under högmoderniteten och fram till och med 80- talet då en våg av 
politiska avregleringar svepte över västvärlden (Curran, 2000). Fram till denna tid befann sig, 
i så gott som samtliga länder i väst förutom USA, samtliga teve- och radiosändningar under 
nationella och statliga monopol (Dahlgren, 2000b). Det är i sin tur menar Thussu (2000) dessa 
avregleringar tillsammans med den tekniska utvecklingen som drivit och fortsätter att driva 
medielandskapet mot globalisering. Globaliseringen av medielandskapet innebär givetvis, 
vilket tidigare nämnts, i mångt och mycket inget annat än att mediesändningar blir globala 
och på så sätt även potentiellt utökar utbudet på det lokala planet. På detta sätt kan den våg av 
avregleringar för teve och radio som svept över västvärlden under de senaste decennierna 
genom medialisering sägas ha ökat resurserna av symboliska materialet på det lokala planet 
samtidigt som dominansen av de nationella medierna har minskat (Delanty, 2002 och 
Dahlgren, 2000b). 
 
Medielandskapets globalisering innebär med andra ord att medieutbudet i stort ökar genom 
satellitsändningar och kabelnät samt ett allt större utbud av livsstilsmagasin och 
specialtidningar. Det ökade utbudet kan vidare sägas leda till fragmentisering på så sätt att nya 
typer av specialkanaler och specialmagasin har uppstått i samband med att valbarheten i fråga 
om mediekonsumtion har ökat (Curran, 2000 och Dahlgren, 2000b). Exempel på detta är 
såväl sportkanaler och nyhetskanaler som filmkanaler och kanaler med enbart tecknat samt 
rader av nya typer av livsstilsmagasin om allt från snowboard och fiske till tatueringar och 
bodybuilding. 
 
Medielandskapets globalisering, framväxten av transnationella satellit- och kabelnät utifrån 
ett globalt perspektiv, bidrar med andra ord till att människor i samma geografiska område 
inte i samma utsträckning som tidigare behöver ta del av samma medieinnehåll medan 
människor på mycket olika geografiska platser däremot kan ta del av ett mycket likartat 
medieutbud (Barker, 1999). Man skulle alltså kunna säga att den mediekonsumtion som sker 
lokalt får allt mindre kopplingar till denna lokala kontext (Delanty, 2002). Innan 
globaliseringen var de sändningar som nådde människor i ett område präglat av referenser till 
detta område, åtminstone till den nation som området låg i (Delanty, 2002 och Dahlgren, 
2000b). Dessa nationella referenser kan i sin tur sägas ha gynnat skapandet av nationella 
identiteter genom införlivandet av de nationella referenserna till omvärlden i identiteten 
(Dahlgren, 2000a). 
 
Även dagspressen är och har alltid varit starkt präglat av lokala referenser, både regionalt och 
nationellt, och kan således genom dessa referenser sägas ha bidragit till framväxten av 
imaginära gemenskaper (Negus & Román- Velázquez, 2000). Detta innebär att man medan 
man tar del av medierade händelser vet att även andra i samma område tar del av samma 
händelser och på så sätt skapas en känsla av gemenskap med dessa andra. De nationella 
referenser som enligt Delanty (2002) präglade medielandskapet under modernismen bidrog 
vidare till att de imaginära gemenskaperna i mångt och mycket kom att sammanfalla med 
nationalstaten. På detta sätt menar Delanty (2002) även att globaliseringen, resultatet av 
politiska avregleringar och en teknisk utveckling, löser upp de nationella referenserna och 
ersätter dessa med globala så att de imaginära gemenskaperna inte i samma utsträckning 
sammanfaller med nationalstaterna. 
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Detta går även att koppla till Fornäs (1995) och Thompsons (1995) resonemang om att 
medialiseringen förändrar vår syn såväl på tid och rum som på och själva. Den intensifierade 
medialiseringen skulle med andra ord just genom frikopplingen av händelser från tid och rum 
(Giddens, 1991) förändra relationerna till dessa händelser. Under högmodernismen kom 
händelser då frikopplats från tid och rum att ges en ny tids och rumslig kontext genom de 
nationella referenser som ramade in händelserna då de presenteras i de nationella medierna 
(Delanty, 2002). Den post- eller senmoderna medialiseringen skulle snarare, enligt Delanty 
(2002), präglas av globala referenser eller helt frikopplade referenser vilket ytterligare skulle 
frikoppla de medierade händelserna. Detta skulle i sin tur enligt Delanty (2002) kunna tänkas 
leda till en minskad betydelse för identifikationen som nationsmedborgare till förmån för 
identifikation som världsmedborgare samtidigt som världsmedborgarskapet blir allt mer 
fragmentiserat och individualistiskt på det lokala planet. 

3.1.3 Globaliserade rättigheter och skyldigheter 
Det har sedan upplysningen och modernitetens begynnelse då nationalstaterna växte sig allt 
starkare varit just staten som har garanterat medborgarna de rättigheter som detta 
medborgarskap kommit att omfatta (Dahlgren, 2000a). Delanty (2002) skiljer vidare ur ett 
historiskt perspektiv på medborgerliga och mänskliga rättigheter. Det har enligt Dahlgren 
(2000a) och Delanty (2002) traditionellt sett varit nationen som garanterat de medborgerliga 
rättigheterna vilka på så sätt har knutits till och präglats av nationalstaten och de institutioner 
som denna omfattar. De mänskliga rättigheterna däremot har kopplats till den moderna synen 
på människan som innehavare av en essentiell kärna av mänsklighet och har i stort sett vuxit 
upp kring FN och till FN knutna underorgan (Delanty, 2002). 
 
Delanty (2002) menar att man på detta sätt under modernismen allt mer kom att skilja de båda 
typerna av rättigheter åt och att detta speglar modernismens syn på identiteten som dels 
bestående av en universell kärna, en essens av det mänskliga, som ska garanteras av de 
mänskliga rättigheterna samt en nationstillhörighet vars medborgerliga rättigheter istället är 
specifika för respektive nationalstat. Dock pekar Delanty (2002) på att den senare tidens syn 
på identiteten som reflexivt projekt och därmed konstruerad hela vägen ner till grunden, så 
som Barker (1999) uttrycker det, motsäger denna uppdelning i en essentiell kärna och en 
nationstillhörighet. 
 
Genom sen- eller postmodernitetens intensifierade medialisering verkar enligt Delanty (2002) 
de medborgerliga rättigheterna sett som symboliskt material i likhet med övrigt symboliskt 
material medieras och globaliseras så att de i allt högre utsträckning definieras mot och 
anpassas mellan olika stater och kan på så sätt tänkas homogeniseras och allt mer komma att 
likna varandra. Även Fornäs (1995) menar att senmoderniteten genom globaliseringen 
tenderar att skapa nät av relationer och ömsesidigt utbyte och beroende mellan nationer.  
 
Denna process tycks åter, enligt Delanty (2002), genom att i viss mån upplösa det 
nationsspecifika i rättigheterna föra de mänskliga och de medborgerliga rättigheterna samman 
så som de sågs innan nationalstatens och modernismens era. De skulle vidare, enligt Delanty 
(2002), vid detta närmande komma att sammanfalla med den postmoderna synen på 
identiteten som reflexivt projekt och därmed fullt ut konstruerad (Barker, 1999). Dock menar 
Delanty (2002) att en negativ bieffekt av denna utveckling blir att inga rättigheter längre kan 
ses som överkulturella och av naturen givna och att alla rättigheter på så sätt blir en fråga om 
kulturell och intersubjektiv överenskommelse. Samtidigt verkar det enligt Delanty (2002) 
möjligt att genom kommunikation och gemensamma referensramar skapa ett allt mer 



Det reflexiva projektet 
Identitetsskapandet och det semoderna medielandskapet. 

 
 

25 

transnationellt medborgarskap som då tillåts smälta samman med de mänskliga rättigheterna 
även om kraven på kommunikation givetvis blir högre då. 
 
Thussu (2000) har vidare pekat på den amerikanska kulturens hegemoni över medialisering 
och globalisering och har på så sätt även pekat på faran att kulturer kan komma att 
homogeniseras och flätas samman till en amerikaniserad världskultur. Detta inflytande på 
globaliseringen har benämnts både som amerikanisering och mcdonaldiseringen (Negus & 
Román- Velázquez 2000). Genom benämna globaliseringen på detta sätt verkar man alltså 
peka på faran att kulturer kan komma att konvergera och de mänskliga och medborgerliga 
rättigheterna sammanfalla och definieras som rättigheterna och skyldigheterna att konsumera 
den kapitalistiska och amerikaniserade marknadens varor (Negus & Román- Velázquez 2000 
och Delanty, 2000). 
 

3.2 Medielandskapets framväxt 
Medielandskapets framväxt verkar kunna kopplas ihop med modernitetens framväxt 
(Hadenius & Weibull, 2000) även om medier, vilket Fornäs (1995) betonar, alltid varit en del 
av människans kulturella upplevelser och reflektion där över. Hadenius & Weibull (2000) 
menar vidare att det var i och med industrialiseringen och den medföljande urbaniseringen 
samt det kapitalistiska samhällets framväxt som mediesamhället så som vi upplever det 
började ta form. Habermas i sin tur kopplar modernismen via medborgarkulturen och den 
offentliga sfären till dagspressens framväxt (Barker, 1997). 

3.2.1 Det nationella medielandskapet 
Utvecklingen från ett hög- till ett senmodernt, alternativt från ett modernt till ett portmodernt 
medielandskap kan belysas utifrån Habermas resonemang om medielandskapets framväxt. 
Habermas (Thompson, 1995) menar att den politiska press som etablerades under slutet av 
1600- och början av 1700- talet med sina politiska nyheter och sin öppna debatt skapade 
förutsättningarna för framväxten av det man idag brukar kalla det offentliga rummet. Män ur 
medelklassen samlades på kaféer och tehus, offentliga lokaler, och diskuterade politiska 
angelägenheter utifrån den politiska pressens nyhetsagenda och det var genom denna 
utveckling, menar Habermas, som medborgarskapet sett som identifikationen med den 
nationalstat där detta medborgarskap kommit att institutionaliseras grundades. 
 
Detta skulle då ha skett genom att man reflekterade över den politiska ordningen utifrån den 
nationella dagspressens. Det hela skulle då ha präglats av att de nyheter man tog del av 
presenterades utifrån ett nationellt perspektiv med nationella referensramar vilket i sin tur ska 
ha bidragit till att de imaginära gemenskaperna som följd av medialiseringen i hög grad kom 
att sammanfalla med nationen (Negus & Román- Velázquez, 2000). På detta skulle relationer 
till nyheterna indirekt även ha skapat relationer till nationen så att nationalitet blev en viktig, 
kanske den allra viktigaste, referenspunkten och dimensionen av mening för identiteten 
(Thompson, 1995, Delanty, 2002). Utvecklingen av det nationella medielandskapet fortsatte 
under högmoderniteten genom en intensifiering av medialiseringen (Fornäs, 1995) och i och 
med att radio- och tevesändningar under 20- respektive 50- talet introducerades (Hadenius & 
Weibull, 2000) verkar de imaginära gemenskaperna ännu tydligare ha kommit att 
sammanfalla med nationen (Delanty, 2002). 
 
Det nationella medborgarskapet verkar med andra ord ha gynnats av en nationell press och 
etermedier under statligt monopol. Detta genom att skapa gemensamma referensramar och en 
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gemensam agenda mot vilken identiteten kunde definieras (Dahlgren, 2000b). Även om 
medialiseringen av kulturen och globaliseringen av medielandskapet verkar underminera 
nationens roll som den primära referenspunkten för det medierade materialet (Delanty, 2002) 
menar Dahlgren (2000a) tillsammans med bland andra Rorty och Turner (Delanty, 2002) att 
medborgarskapet sett som en av flera referenspunkter eller dimensioner av identiteten kan 
utgöra det kit som håller ihop ett fragmentiserat och annars splittrat samhälle. Detta genom att 
den gemensamma referenspunkten möjliggör uppkomsten av ett minimum av konsensus om 
vad nationen är och står för (Dahlgren, 2000a). 
 
I likhet med Dahlgren (2000a) har även Barker (1999) och Fornäs (1995) pekat på identiteten 
som flerskiktad och utmaningen för den nationella sammanhållningen verkar enligt Dahlgren 
(2000a) ligga i att även i framtiden låta nationen eller samhället utgöra en viktig dimension av 
de många olika dimensioner mening som tillsammans bygger upp identiteten. Dahlgren 
(2000a) understryker på så sätt hur kommunikation mellan grupper i ett fragmentiserat och 
mångkulturellt samhälle kan bidra till det minimum av konsensus som gör att nationen trots 
fragmentisering hålls samman om denna kommunikation sker utifrån en gemensam 
referenspunkt. 

3.2.2 Det globala medielandskapet 
Trots att en globalisering av medielandskapet genom allt fler gemensamma referenspunkter 
borde kunna leda föra människor närmare varandra i en global identitet verkar det finnas 
krafter som motverkar denna utveckling. I takt med att det medierade materialet, de 
symboliska resurserna, ökar verkar också fragmentiseringen av dessa öka på det lokala planet 
(Fornäs, 1995 och Barker, 1999). Det är detta som Delanty (2002) tycks mena med att 
globaliseringen både innehåller en konvergerande och en divergerande kraft. Samtidigt som 
medieutbudet genom en större flexibilitet och räckvidd potentiellt blir allt mer likartat på ett 
globalt plan ökar även möjligheten till fragmentisering på det lokala planet. 
 
Globaliseringen drivs enligt Thussu (2000) både av politiska avregleringar och av en teknisk 
utveckling och då denna utveckling möjliggör ett större utbud av medier leder detta till att allt 
en specialisering av medier och innehåll uppstår utifrån individers intressen och smak. 
Globaliseringen verkar med andra ord genom ett ökat utbud leda till fragmentisering vilket i 
sin tur leder till en möjlighet att renodla intressen och syn på livet genom att vissa medier kan 
väljas bort till förmån andra medier, de som bäst passar den aktuella livssynen (Curran, 2000). 
Medan denna utveckling möjliggör allt tätare gemenskaper inom olika intressegrupper över 
hela världen riskerar grupper som lever nära inpå varandra att driva allt längre ifrån varandra 
om de inte tillhör samma intressegrupper (Delanty, 2002). Det är på detta sätt som Bauman 
(1995) verkar mena att grannen under postmodernismen riskerar att bli till främling. 
 
Curran (2000) har pekat på faran i att detta kan leda till polarisering mellan olika 
publiksegment så att kunskapsklyftorna i samhället ökar (Severin & Tankard, 2000) om 
individer som redan har kunskap om politik och intressen i ekonomi intresserar sig för den typ 
av medieutbud som renodlar denna kunskap och detta intresse samtidigt som individer som 
från början saknar både kunskap och intresse om denna typ av frågor istället dras mot en 
annan typ av medieutbud som ytterligare fjärmar dem från denna kunskap och dessa intressen. 
Detta skulle då snarare befästa dessa gruppers underordnade position i samhället i avseende 
på relevant kunskap om och makt över politik och ekonomi. Både Curran (2000) och 
Dahlgren (2000a) belyser faran för polarisering genom att ställa dagens medielandskap mot 
det som fanns innan 80- talets våg av avregleringen då de statliga monopolen på teve- och 
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radiosändning kom att undergrävas och till slut upplösas (Dahlgren 2000b och Hadenius & 
Weibull, 2000). Detta medielandskap präglades av nationella teve- och radiosändningar under 
ett statligt monopol och samtliga invånare i nationen kom därmed att ta del av ett betydligt 
mer homogent medieutbud. Detta kan på så sätt sägas ha bromsat eller hindrat en splittring av 
olika grupper i samhället genom ökade kunskapsklyftor mellan invånarna genom att bidra till 
en gemensam grund av information och förståelse samt känsla av samhörighet (Dahlgren 
2000a och Curran, 2000). 
 
På detta sätt menar även Carlsson (2000) att det offentliga rummet under moderniteten allt 
mer kommit att medieras så att dessa kommit att utgöra offentlighetens arena. Då teve och 
radio fram tills 80- talet befann sig under statligt monopol kom det offentliga rummet både att 
vara tillgängligt och i viss mån även oundvikligt för samtliga individer inom nationen. På 
detta sätt menar Carlsson (2000) vidare att fragmentiseringen av medielandskapet som styckar 
upp publiken i segment även styckar upp det offentliga rummet i många små och halvprivata 
rum. 
 
Samtidigt verkar dessa segment, enligt såväl Barker (1999) som Dahlgren (2000a) och Curran 
(2000), baseras på kulturella och kunskapsmässiga preferenser. Fragmentiseringen riskerar då 
genom uppstyckandet av det offentliga rummet i allt mindre och allt privatare rum att 
ytterligare polarisera de kulturella och kunskapsmässiga klyftorna (Carlsson, 2002 och 
Curran, 2000). Uppluckring av det offentliga rummet kan även kopplas till Castells (Delanty, 
2002) resonemang om globaliseringen som nätverksamhällets framväxt. Castell (Delanty, 
2002) menar att den offentliga sfären som präglade modernismen idag ersätts av ett 
kommunikativt nätverk av flera olika offentliga sfärer. 

3.3 Medielandskapets privatisering 
Thussu (2000) har, vilket tidigare tagits upp, pekat på att den globalisering av 
medielandskapet som präglar senmoderniteten möjliggjorts av en våg av politiska 
avregleringar tillsammans med nya tekniska landvinningar som i sin tur möjliggjort en snabb 
och enkel transport av det medierade materialet. Det är vidare möjligt att det är de tekniska 
landvinningarna som pressat fram avregleringarna genom att med hjälp av satellitsänd teve 
spela ut stater mot varandra (Curran, 2000 och Hadenius & Weibull, 2000). På detta sätt 
verkar det med andra ord rimligt att anta att privatiseringen och kommersialiseringen är, om 
inte det som driver det senmoderna medielandskapets utveckling så åtminstone, en central del 
av denna utveckling. 

3.3.1 Mediekonvergens och ägarkoncentration 
I så gott som alla länder i väst har det statliga monopolet på teve och radiosändningar kommit 
att avvecklas (Dahlgren, 2000b). Detta har tillsammans med den tekniska utvecklingen 
möjliggjort den globalisering av medielandskapet vi ser idag (Thussu, 2000). Detta har i sin 
tur banat väg för framväxten av privata mediekonglomerat med intressen över de nationella 
gränserna (Golding & Murdock, 2000) vilket vidare lett till en ny konkurrenssituation för de 
statliga teve- och radiosändningarna (Dahlgren, 2000b). 
 
Enligt Thussu (2000) är det alltså framförallt två faktorer som drivit fram dagens utveckling 
av medielandskapets varav en är en politisk avreglering av de restriktioner som tidigare 
hindrat privata medieföretag först från att konkurrera med de statliga sändningarna och sedan 
från att genom korsvis ägande tillförskaffa sig stora andelar av de nationella 
mediemarknaderna. Den andra faktorn är då enligt Thussu (2000) de tekniska 
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landvinningarna, utvecklingen av såväl satelliter och parabolantenner som kabelnät. 
Utvecklingen kan således sägas vara både ett resultat av en politisk avreglering och en smärre 
teknisk revolution varav båda faktorer varit nödvändiga för denna utvecklings utgång 
(Thussu, 2000 och Dahlgren, 2000b). 
 
Samtidigt som de nationella statliga sändningarna sedan vågen av avregleringarna under 80- 
talet fått en allt hårdare konkurrens från de privata medieaktörerna har de privata 
medieaktörerna genom uppköp och korsvis ägande blivit allt färre och därmed har även 
enskilda aktörer skaffat sig allt större andelar av den globala mediemarknaden (Severin & 
Tankard, 2001 och Hadenius & Weibull, 2000). Konvergensen mellan aktörer på 
mediemarknaden tjänar givetvis till att stärka dessa aktörers makt över sin marknad. Genom 
att fördela intressen över flera olika nationer är det även enligt Curran (2000) möjligt att tänka 
sig att de nationella regeringarna riskerar att spelas ut mot varandra och detta har av Curran 
(2000) beskrivits som en ny möjlighet till marknadskorruption. 
 
Dock är det inte bara mellan aktörer som mediekonvergensen sker. Tendenser till konvergens 
finns även enligt Severin & Tankard (2001) mellan branscher och på så sätt blir även korsvis 
ägande över olika intresseområden inom samma region en allt vanligare företeelse. Genom att 
på detta sätt kontrollera hela produktionskedjan kan aktörer ytterligare stärka sin makt och 
kontroll över marknaden (Curran, 2000 och Severin & Tankard, 2001). 
 
Fördelen för medieföretagen att på detta sätt kontrollera hela produktionskedjan är givetvis 
många och som ett hypotetiskt fall kan man börja med att tänka sig ett medieföretag som ger 
ut böcker. Denna bok kan i sin tur bli film och spelas in av samma företag om detta även äger 
ett produktions- och distributionsbolag för film. På detta sätt slipper man mellanhänder och 
kostnader relaterade till uppköp. Man kan även tänka sig den omvända processen så att en 
film blir bok. Samtidigt är det en inte allt för ovanlig företeelse med filmmusik, soundtracks, 
som ges som skivor på musikförlag. Det går även att tänka sig att dataspel baseras på filmer 
och filmer på dataspel samtidigt som leksaker och sällskapsspel i sin tur kan baseras på både 
dataspel och filmer. Listan på möjligheter för en medieaktör att hålla en idé igång och tjäna 
pengar på den samtidigt som hela processen hålls inom ett och samma företag går givetvis att 
göra längre och bara fantasin verkar sätta dess gränser. 
 
Exempel på konvergens inom mediemarknaden finns idag i princip i hela västvärlden men 
enligt Severin och Tankard (2001) är några av de största och mest spektakulära följande. 1995 
köpte Time-Warner upp Turner Broadcasting och samma år, 1995, köpte även Walt Disney 
Capital Cities som i sin tur ägde ABC. 1985 köpte General Electrics Radio Corporation of 
America som i sin tur ägde NBC. 
 
Till dessa exempel kan även den Ruphert Murdochs medieimperium läggas (Severin & 
Tankard, 2001). Många författare, däribland Thussu (2000), har pekat på mediemarknadens 
starka centralisering till USA och även Murdochs medieimperium har idag sitt huvudkontor i 
USA istället för som tidigare i Australien (Hadenius & Weibull, 2000). Det verkar dock enligt 
Lull (2000) finnas krafter i rörelse som motverkar en intensifierad USA-centralisering. Negus 
& Román- Velázquez, (2000) men även Lull (2000) menar att globalisering inte 
nödvändigtvis behöver vara synonymt med amerikanisering och även om så idag är fallet kan 
detta förhållande komma att ändras i framtiden. 
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Om medialiseringen av kulturen och globaliseringen av medielandskapet ses som en central 
aspekt av övergången från hög- till senmodernism, alternativt från modernism till 
postmodernism, verkar även privatiseringen av detta medielandskap kunna ses som en central 
aspekt av denna övergång. Detta då det i mångt och mycket är just privatiseringen, i sig 
möjliggjord av den politiska avregleringen och den tekniska utvecklingen, som driver såväl 
kulturen mot medialisering som medielandskapet mot globalisering, intensifieringen av 
medialiseringen (Thussu, 2000 och Fornäs, 1995). Det verkar med andra ord enligt Thussu 
(2000) osannolikt att tekniken i sig skulle ha lett fram till samma typ av utveckling även om 
både medialisering och globalisering rent tekniskt hade varit möjlig utan avregleringar. 
Upplösandet av de statliga monopolen skulle således kunna ses som en kraftigt drivande orsak 
till att de tekniska landvinningarna kommit att användas till en globalisering av 
medielandskapet. 
  
Dock menar Hadenius & Weibull (2000), vilket tidigare tagits upp, att det är möjligt att just 
den tekniska utvecklingen drivit fram avregleringen så till vida att de statliga monopolen blev 
allt svårare och till slut omöjliga att bevara då satelliter och parabolantenner samt kabelnät 
möjliggjorde mottagning av sändningar från andra nationer. På detta sätt kunde invånare i ett 
land genom satelliter och paraboler nås av sändningar från mer marknadsliberala länder. Detta 
ska i sin tur enligt Hadenius och Weibull (2000) ha lett till att många länder fick se hur stora 
reklamsummor strömmade ut ur landet och istället investerades i de sändande länderna. 
 
På detta sätt menar även Curran (2000) att vågen av avregleringar när den väl har startat näst 
intill blir omöjlig att stoppa eftersom medieaktörer genom stora reklaminvesteringar kan spela 
ut nationer mot varandra och på så sätt successivt få till stånd ytterligare avregleringar. På 
detta sätt verkar det även rimligt att se den tekniska utvecklingen och den politiska 
avregleringen som sammanflätat och kanske rent av även är att se som två sidor av ett och 
samma mynt. 

3.3.2 Marknadskorruption 
Genom de politiska avregleringarna har de privata medieföretagen kunnat växa till globala 
medieaktörer med intressen långt över de nationella gränserna samtidigt som lagar och 
regleringar ännu befinner sig på en nationell nivå (Curran, 2000). Medieaktörer kan på så sätt 
tänkas spela ut nationella regeringar mot varandra och på så sätt få dessa att ytterligare lätta 
upp de regleringar som ännu finns för korsvis ägande och tillgång till marknadsandelar 
(Curran, 2000). Tidigare nämndes hur de tekniska landvinningarna kan tänkas ha bidragit till 
att starta vågen av avregleringar under 80- talet (Hadenius & Weibull, 2000) När 
etermedierna under 20- och 50- talet anlände kom ägandet och sändandet av denna typ av 
medier att regleras av nationalstaten (Hadenius & Weibull, 2000). Först då de politiska 
avregleringarna under 80- talet delvis på grund av nya tekniska landvinningar började träda i 
kraft satte globaliseringen igång på allvar (Dahlgren, 2000b). 
 
Hadenius och Weibull (2000) menar vidare att då ett marknadsliberalt land, under 
avregleringarnas begynnelse och början till de statliga monopolens upplösning, väl hade 
kommit att acceptera närvaron av kommersiella teve- och radiosändningar kunde företag från 
andra länder genom den tekniska utvecklingen, uppkomsten av satelliter och paraboler samt 
kabelnät, sända från detta land till det egna landet där det statliga monopolet ännu fanns kvar. 
Hadenius & Weibull (2000) tar som exempel på detta upp svenska TV3 som i slutet av 80- 
talet började sända in i Sverige via satellit. Detta medförde givetvis att reklampengar försvann 
ut ur landet. Som en följd där av kom det svenska nationella tevemonopolet att ifrågasättas 
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och förutsättningarna för en svensk kommersiell tevekanal började utredas. Detta ledde till att 
TV4 1991 kunde börja sända, åtminstone delvis, reklamfinansierad teve genom ett avtal med 
staten (Hadenius & Weibull, 2000). Detta förhållande borde därefter ha drivit på vågen av 
avregleringar (Hadenius & Weibull, 2000) och när väl eftergifter gjorts och privata 
medieföretag kunnat slå sig in på marknaden verkar det näst intill vara omöjligt att bromsa en 
fortsatt framfart. 
 
Curran (2000) tar upp och diskuterar möjligheten till vad han kallar marknadskorruption på 
den nya kommersiella mediemarknaden. Till grund för denna korruption skulle det 
ömsesidiga beroende mellan ett lands regering och dess medier ligga. Aktörer på 
mediemarknaden är givetvis beroende av regeringens vilja att avskaffa regleringar som 
hindrar eller begränsar aktivitet samt att hålla fast vid de avregleringar som väl gjorts. 
Regeringen i sin tur är genom samhällets och kulturens medialisering, medierna som forum 
för den offentliga sfären, i allt högre grad beroende av hur denna presenteras i landets medier. 
Det kan utan vidare vara förödande för en sittande regering att bli negativt representerad i 
landets medier och om detta lands medier drivs av privata aktörer kan man som Curran (2000) 
tänka sig eftergifter från regeringens sida för att försäkra sig om en fördelaktig representation 
i medierna. 
 
Genom att privata aktörer genom politiska avregleringar tillåtits att växa till ledande aktörer 
på mediemarknaden har dessa genom det ömsesidiga beroendet mellan medier och regering 
således kommit att utgöra en betydande maktfaktor (Curran, 2000). På detta sätt kan man 
tänka sig den möjliga korruptionen som ett hjul som riskerar att snurra allt fortare (Curran, 
2000 och Severin & Tankard, 2001). 
 
Curran tar som konkret exempel på denna typ av korruption upp Rupert Murdochs 
medieimperiums intressen i Kina. I samband med Murdochs inträde på den kinesiska 
mediemarknaden stoppade ett av Murdochs bokförlag publiceringen av en bok som var kritisk 
mot den kinesiska regeringen. Även Severin och Tankard (2001) tar upp detta fall och 
diskuterar huruvida en sådan utveckling kan sägas leda till en ny typ av marknadscensur. 
Censur har traditionellt sett förknippats med totalitära regimer men tendenser till en 
kommersiell censur kan således i och med detta exempel sägas skymta under 
senmodernitetens kommersialisering av mediemarknaden (Severin & Tankard, 2001). 

3.4 Medialiseringen av kulturen 
Då det offentliga rummet, medierna som forum för det offentliga, genom fragmentisering av 
mediemarknaden styckas upp i allt fler små och halvprivata rum kan även det privata och det 
offentliga sägas närma sig varandra (Carlsson 2002). Carlsson menar vidare att om 
medialiseringen av det offentliga rummet från början separerade det privata från det offentliga 
så kan fragmentiseringen av medielandskapet, medierna som offentlighetens forum, även ses 
som en fragmentisering av det offentliga rummet. Fornäs har vidare beskrivit 
senmodernitetens medialisering som “mediatization of culture and culturalization of the 
media“ (Fornäs, 1995, s.1). 

3.4.1 Globalisering genom medialisering 
Moderniteten handlar enligt Fornäs (1995) i mångt och mycket om en historisering av 
kulturen, en narration av den kulturella dimensionen, vilken genom medialiseringen kan göras 
allt mer reflexiv. Moderniteten ska enligt Fornäs (1995) genom att skilja tid och rum från 
varandra ha lett till ett intensifierat nu. Detta särskiljande verkar för övrigt kunna kopplas 
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samman med den newtonska fysiken och den cartesianska filosofins genomslag. Under 
antiken och i viss mån under medeltid sågs materian som andlig och varken medvetande och 
materia eller tid och rum skiljdes åt på samma sätt som kom att bli fallet i och med den 
newtonska fysiken och den cartesianska filosofin. Det intensifierade nuet har enligt Fornäs 
(1995) även lett till en separation och en spänning mellan planer och realisation, mellan 
förväntningar och upplevelser samt mellan förändring och varaktighet. 
 
På samma sätt som självidentiteten enligt Fornäs (1995) både är en del av identiteten och ett 
svar på den samma menar Fornäs (1995) att modernismen både är en del av moderniteten och 
en reaktion på den samma. Fornäs (1995) pekar vidare på att även om moderniteten inte är ett 
resultat av medialiseringen har den tekniska utveckling som härstammar från modernitetens 
begynnelse möjliggjort en intensifiering av medialiseringen vilken i sin tur kommit att 
förändra vår upplevelse av tid och rum. På detta sätt menar även Thompson (1995) att vår tid, 
den sena moderniteten, präglas av en omstrukturering av upplevelsen av tid och rum. Även 
detta verkar i viss mån, om än indirekt, möjligt att koppla till en grundläggande fysisk 
revolution. Einsteins relativitetsteori och den nya kvantfysiken har kommit att acceptera tid 
och rum som relativa och av varandra ömsesidigt beroende. Detta borde i sin tur även kunna 
resultera i en sammankoppling av medvetande och materia och av kropp och själ vilket i 
mångt och mycket skulle kunna tänkas springa ur den nya synen på identiteten som relationell 
och definierad mot omvärlden snarare än som essentiell. 
 
En del i den omstrukturering av upplevelsen av tid och rum som Thompson (1995) kopplar till 
medialiseringen i allmänhet och intensifieringen av medialiseringen i synnerhet ska enligt 
Delanty (2002) vidare resultera i identitetens minskade referenser till nationalstaten samtidigt 
som allt fler globala referenser och referenser utifrån smak och intresse införlivas i 
identitetsprojektet. Globaliseringen av medielandskapet och av kulturen i stort innebär enligt 
Delanty (2002) men även enligt Bauman (1995) en möjlighet till både en homogenisering av 
kulturer på ett globalt plan och en fragmentisering av individer ett lokalt plan. 
 
Till medieutbudets fragmentisering på det lokala planet kan även en ökad valbarhet i fråga om 
identitetens konstruktion som reflexivt projekt kopplas (Fornäs, 1995). Genom 
medialiseringen av kulturen och globaliseringen av medierna kan individen i högre grad än 
förut själv välja vilka händelser och vilka infallsvinklar på dessa händelser han eller hon ska 
ta del av. Detta kan enligt Fornäs (1995) beskrivas som att identiteten blir mer valbar och kan 
konstrueras efter en mer eller mindre medveten plan. 
 
Fragmentiseringen av medieutbudet genom ett ökat utbud till följd av globaliseringen leder 
till segmentisering om publiken fördelar sig över utbudet inte slumpmässigt eller jämnt utan 
efter preferenser utifrån smak och intresse (Curran, 2000). Detta leder i sin tur till att den 
ökade valbarheten av identitetens relationer till omvärlden till följd av medialisering (Fornäs, 
1995) kan tänkas sammanfalla med redan föredragen syn på livet. Denna fragmentisering kan 
även kopplas samman med Carlssons (2002) resonemang om en medialisering av det 
offentliga rummet. Det nationella medielandskapet med en politisk dagspress och teve- och 
radiosändningar utifrån ett statligt monopol skulle således ha utgjort en nationell arena för det 
offentliga rummet, vilken kunnat vara just nationell genom mediernas nationella räckvidd och 
starka närvaro i människors vardagsliv. Det är även på detta sätt som Carlsson (2002) menar 
att medierna under moderniteten kommit att bli den offentliga sfärens forum. 
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Detta kan även kopplas till Habermas (Delanty, 2002) resonemang om den diskursiva 
demokratin som ska ses som en utveckling av den direkta demokratin. Habermas diskursiva 
demokratin är en medierad demokrati och värderas utifrån sin förmåga att generera relevant 
kommunikation. Dock menar Carlsson (2002), vilket tidigare tagits upp, att det medierade 
offentliga rummet idag tenderar att styckas upp i fler och fler mindre allt mer privata rum 
vilket ska ses som en konsekvens av medielandskapets fragmentisering och segmentiseringen 
av publiken där över. På detta sätt menar Carlsson (2002) att människor som tidigare tagit del 
av samma nationella medierade offentliga rum idag fjärmas från varandra och i högre grad tar 
del av olika allt mindre och allt privatare rum. På detta sätt kan alltså Carlssons resonemang 
om fragmentiseringen av det medierade offentliga rummet kopplas samman med Baumans 
(1995) resonemang om att grannen under postmoderniteten riskerar att bli till främling. 
 
Den ökade oron genom identitetens flerskiktade karaktär potentiella splittring som följd där 
av vilket tidigare tagits upp utifrån Giddens (1991) fångas även av Halls resonemang om att 
identiteten idag snarare bör ses som identiteter i plural. Oron och ångesten kopplas vidare av 
Fornäs (1995) till mottendenser som traditionalism, nationalism och religiös fundamentalism. 
Dessa tendenser skulle då enligt Fornäs (1995) vara kopplat till den splittring och osäkerhet 
som valbarhet medför. En återgång till traditionella värderingar eller religiös fundamentalism 
skulle med andra ord ses som ett försök, om än ett omöjligt sådant, att återgå till traditionen 
eller religionen som det som ytterst begränsar identiteten genom institutionaliserade och 
ritualiserade relationer och förhållningssätt till omvärlden. På samma sätt kan nationalismen 
ses som ett liknande försök att återgå till naturen och den fysiska omgivningen som 
begränsande faktor för hur man i sitt identitetsprojekt ska förhålla sig till omvärlden. Detta 
genom att vissa förhållningssätt och värderingar kopplas till nationaliteten för att utifrån 
denna definiera sig mot omvärlden. 
 
Dock framhåller Fornäs (1995) att en sådan återgång varken är möjlig eller önskvärd. 
Senmodernitetens intensifiering av medialiseringen ger en ökad möjlighet till reflektion vilket 
i sin tur ger ökade valmöjligheter. Detta bör enligt Fornäs (1995) ses som någonting i grunden 
positivt och man kan således koppla den ökade möjligheten till reflektion genom 
medialiseringens förmåga att öka materialet att reflektera över till en möjlighet att konstruera 
mer komplexa och djupgående identiteter. Rorty (Barker, 1997) beskriver på detta sätt 
medialiseringen och globaliseringen av medierna just som en möjlighet att skapa större och 
därmed även intressantare identiteter förutsatt att individer förmås att tala mer med varandra 
och på så sätt sätta sig in i varandras livsvärldar. 

3.4.2 När medialisering blir fragmentisering 
Det har tidigare tagits upp hur den medialisering som kännetecknar den sena moderniteten 
enligt såväl Fornäs (1995) som Thompson (1995) förändrar sättet på vilket vi upplever tid och 
rum. Detta skulle i sin tur även leda till en förändring i sättet vi ser oss själva på genom att 
individen som reflexivt projekt konstrueras och definieras utifrån de relationer som hålls till 
omvärlden (Barker, 1999). De relationer som hålls till omvärlden skulle vidare genom 
medialiseringen bli allt mindre beroende på tid och rum (Thompson, 1995). 
 
Enligt Carlsson (2002) sker idag en sammansmältning av det privata och det offentliga 
rummet. Detta skulle vidare vara en följd av att medierna som det offentliga rummets forum 
kommit att fragmentiseras och i allt högre grad styras av preferenser utifrån intresse och smak 
(Gandy, 2000). Carlsson (2002) menar vidare att politik och samhällsengagemang sedan 
medielandskapets begynnelse, dagspressens framväxt, varit förknippat med det offentliga 
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rummet medan konsumtion har varit förbehållen det privata. Då medieanvändning idag 
genom de statliga monopolens upplösning och de privata aktörernas allt starkare närvaro på 
mediemarknaden i allt högre grad blir en fråga om konsumtion snarare än bruk verkar även 
det offentliga rummet bli mer och mer av en vara som i sig konsumeras. I stället för att vara 
ett nationellt forum för offentligheten utan större kommersiella intressen tenderar 
medielandskapet idag att styckas upp i fragment eller mindre delar. Dessa delar kan vidare 
väljas och kombineras utifrån intresse och smak och på så sätt löses den nationella arenan för 
det medierade offentliga rummet upp och bildar allt mindre och allt mer privata rum 
(Carlsson, 2002). 
 
Detta skulle då vara kopplat både till Delantys (2000) resonemang om globaliseringens 
dubbla kraft, både konvergens och divergens, och till Baumans (1995) resonemang om att 
grannen blir till främling. Konvergensen gör då att kulturer på det globala planet 
homogeniseras så att de privata rum som skapas genom uppluckringen av det nationella 
offentliga rummet genom frikoppling blir allt mer globala och överskrider de traditionella tid 
och rumsliga avstånden. Samtidigt kommer den för nationen och samhället gemensamma 
arenan för ett offentlig rum att luckras upp och individer i samma områden kan komma att 
fjärmas från varandra och bli till främlingar genom tillgång till olika halvoffentliga rum med 
olika typer av agendor och därmed även referenser till omvärlden. Dessa olika rum med olika 
agendor kan vidare tänkas bilda grunden för dimensioner av mening så att tillhörighet till ett 
sådant rum genom motsatsförhållanden till andra rum kan införlivas som dimension av 
mening i identitetens projekt. 
 
Även Fornäs (1995) tar upp den intensifierade medialiseringens tendenser mot 
kommersialism och han menar att denna kommersialism är att se som en kolonialism av 
människors livsvärldar, vilket i sin tur bör ses som en dysfunktion. Kulturen medieras och 
medierna blir till kultur och när kulturen kommersialiseras eller varufieras är det enligt Fornäs 
(1995) frågan om en spänning mellan bruksvärdet och marknadsvärdet. Dock menar Fornäs 
(1995) att varufieringen har en gräns, bruksvärdet kan aldrig försvinna för helt ersättas av ett 
marknadsvärde då ett marknadsvärde i sig är beroende av att där från början finns ett 
bruksvärde. 
 
Det verkar vidare rimligt att koppla marknadsvärdet, eller symbolvärdet, till identitetens 
reflexiva projekt. Detta då ett symbolvärde, länken mellan en vara och en livsstil eller 
värdering, verkar kunna användas som referenspunkt, som dimension av mening, för 
identiteten och på så sätt även kommunicera den upplevda identiteten, självidentiteten utåt 
(Storey, 1999). Konsumtion av varor med symbolvärde skulle på så sätt kunna tänkas få 
bruksvärde genom sin förmåga att kommunicera självidentitet. Detta genom att symbolvärden 
kan bilda dimensioner av mening genom att relateras till andra symbolvärden och på så sätt 
införlivas som referenspunkt i identiteten. På detta sätt kan en medialisering av kulturen, och 
en kulturering av medierna (Fornäs, 1995) men även kommersialism, tänkas ge identiteten 
som reflexivt projekt ytterligare material att relatera sig till. Detta då nya dimensioner av 
mening kan skapas och införlivas i identiteten så att denna blir både större och mer 
innehållsrik, sett som ett syntagm som kan komma att bestå av allt fler paradigmatiska val. 
 
De kulturella resurserna skulle med andra ord kunna ses som varken helt förutbestämda av 
naturen eller historien utan snarare som ett resultat av den mening som människor 
tillsammans förmår att tillskriva den. Nya dimensioner av mening kan på detta sätt kopplas till 
Rortys (Barker, 1997) tidigare nämnda resonemang om möjlighet att skapa större och därmed 
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även intressantare identiteter förutsatt att individer både förmås att införliva nya dimensioner 
av mening som referenspunkter i sitt reflexiva projekt samt att kommunicera dessa och sätta 
sig in i varandras livsvärldar. 
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4 Avslutning 
Följande kapitel är ett försök att på ett relativt självständigt sätt reflektera över de resonemang 
som förts utifrån olika författares teorier. Förhoppningen är även att detta ska leda till en 
summering av de viktigaste dragen i de resonemang som tagits upp under uppsatsens gång. 
Under en egen rubrik kommer avslutningsvis även några förslag till fortsatt arbete samt ett par 
olika infallsvinklar därtill att tas upp. 

4.1 Slutsatser 
Synen på identiteten som relationell snarare än essentiell (Thompson, 1995, Giddens, 1991, 
Barker, 1999 och Fornäs, 1995) har de senaste åren fått en allt större genomslagskraft och 
detta skulle även kunna tänkas få konsekvenser för förståelsen av kulturen som dimensioner 
av mening att kombinera samman och genom referenser där till införlivas i identitetens 
reflexiva projekt. Medialiseringen av kulturen och globaliseringen av medierna har vidare 
beskrivits som en central aspekt av vår tids utveckling (Thompson, 1995, Thussu, 2000, 
Barker, 1999 och Fornäs, 1995). Denna tid har sin tur beskrivits i termer av en övergång från 
en era till en annan, från hög- till senmoderniteten (Fornäs, 1995) eller från modernitet till 
postmodernitet (Bauman, 1995 och 1996). Denna övergången skulle även enligt Fornäs 
(1995) vara kopplad till en ökad reflektion, såväl för individen som för samhället i stort. Detta 
är i sin tur relaterat till identiteten som reflexivt projekt genom att den ökade möjligheten till 
reflektion även innebär en ökad valbarhet i fråga om de relationer som tillsammans bildar 
definierar identiteten. 

4.1.1 Identiteten och dess omgivning 
Genom synen på identiteten som relationell, skapad utifrån relationer till omgivningen, förstår 
vi oss själva i förhållande till kulturen men även kulturen i förhållande till oss själva. Med 
självet som reflexivt projekt tycks även kulturen som reflexivt projekt följa vilken då skulle 
skapas och definieras utifrån relationerna mellan denna kultur och de olika identitetsprojekt 
som interagerar med den. Kulturen verkar även på detta sätt kunna ses som människans svar 
på naturen, en förklaring till varför världen är som den är, och detta svar är då givetvis att se 
som en produkt av människan och hennes förståelses gränser. 
 
Enligt Fornäs (1995) och Thompson (1995) måste identiteten alltid ses som ett ofullständigt 
projekt, ett projekt som ständigt skapas och omskapas över tiden utan att kunna undvika att 
göra det. Skapandet av identiteten som en mänsklig aktivitet jämförs av Fornäs (1995) med 
andra mänskliga aktiviteter, dock hellre med städer och inte med färdiga konstverk. Ett 
konstverk är färdigt när konstnären sätter punkt, signerar tavlan eller ställer statyn ifrån sig för 
sista gången medan en stad lever och förändras i en ständig interaktion med sin omgivning 
och kan aldrig undgå att göra det. Kanske kan man säga att en stad som slutar att utvecklas, 
som stannar och fryser all aktivitet är att se som ett konstverk, ett objekt för museum, på 
samma sätt som Pompeij eller Babylon eller andra historiska städer vilka genom naturens eller 
historiens obevekliga krafter frysts i ett tillstånd utan utveckling att beskåda för framtiden. 
 
Men parallellen går djupare än så. Om en stad eller en identitet utvecklas och förändras i en 
ständig interaktion med sin omgivning kommer även omgivningen, landskapet eller kulturen, 
att förändras och utvecklas genom denna interaktion. På samma sätt som städer i ett landskap 
tar och ger av sin omgivning, av naturen och kulturen, kommer även identiteter som 
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interagerar med sin omgivning både att ta och ge av denna omgivning. På detta sätt kan 
kulturen ses som en resurs, inte en ändlig resurs av ett begränsat symboliskt material, utan 
kanske snarare en resurs som ständigt förändras och utvecklas genom de individer som under 
sina identitetsprojekt interagerar, tar och ger av denna resurs. 
 
Kulturen består inte av en gång för alla given mening utan dess mening skapas relationellt 
genom relationer mellan dess delar och helhet och de identitetsprojekt som interagerar med 
den. Meningen i de kulturella dimensionerna verkar med andra ord skapas precis som 
meningen skapas i språket, inte genom direkta relationer till den manifesta världen i sig, utan 
genom relationer inom språket eller inom kulturen som struktur i ständig interaktion med 
reflekterande aktörer. På samma sätt verkar identitetens mening skapas genom olika 
dimensioner av kulturell mening som genom referenser där till införlivas i identitetens 
berättelse om sig själv. Fornäs (1995) men även Levi Strauss (1984) menar vidare att de 
kulturella dimensionerna får sin mening, på samma sätt som Saussure beskrivit 
meningsskapandet för språket, genom relationer till vad det inte är. På detta sätt blir en 
kulturell dimension först meningsfull och brukbar för identiteten som referenspunkt om den 
står i motsatsförhållande till en annan dimension. Attribut som kön, etnicitet och klass såväl 
som subkulturell tillhörighet blir med andra ord meningsfulla först om de utgör paradigm 
bland andra paradigm, åtminstone ett annat sådant. 
 
Mot bakgrund av Halls (Barker, 1999) men även andra författares definitioner på identiteten 
som flerskiktad och mångdimensionell verkar identiteten vidare kunna ses som ett syntagm 
vilket fogas samman av olika paradigmatiska val. Antalet möjliga paradigmatiska val som kan 
komma att utgöra syntagmet i sin helhet verkar teoretiskt sett vara oändligt. Detta så till vida 
att de attribut som identiteten tillskrivs eller tillskriver sig själv i form av referenspunkter till 
olika dimensioner av mening under sin berättelse av sig själv i princip skulle kunna bli vara 
hurr många som helst. I praktiken verkar dock kulturens komplexitet utgöra den yttersta 
begränsningen för hur många olika nivåer av mening, paradigmatiska val, som kan skapas där 
ur. 
 
Medialiseringen av kulturen och globaliseringen av medierna verkar dock bära med sig en 
inneboende möjlighet att utöka de kulturella resurserna och på så sätt genom en ökad 
reflektion och ett ökat medvetande där av även kunna skapa fler möjliga dimensioner av 
mening, paradigmatiska val. Detta, en potentiell ökning av antalet paradigmatiska val för 
identiteten sett som syntagm, verkar således kunna leda till mer omfattande och mer 
flerskiktade eller mångdimensionella identitetsprojekt. 
 
Den senare tidens syn på identiteten som reflexivt projekt har alltså kommit att leda till dess 
relationella karaktär betonas, att dess mening inte bestäms av en essentiell kärna av den 
verkliga identiteten vilken sedan i och med interaktion relateras till omvärlden. Den 
relationella synen på identiteten pekar snarare på hur identitetens mening skapas utifrån 
relationer, interaktion med omvärlden och de andra individer som finns där. På detta sätt kan 
zenbuddisternas syn på självet som ett tecken vilket skapas genom identifikation med tecknet 
samt Pierce, över hundra år gamla, resonemang om att jaget är ett tecken som tolkar andra 
tecken förstås utifrån den nya synen på identiteten som relationell och skapad och ständigt 
omskapad under ett livslångt reflexivt projekt. 
 
Den nya synen på identiteten som berättelse med referenser till olika dimensioner av kulturell 
mening, som ett projekt där ögonblick av reflektion fogas samman till en illusion av 
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kontinuitet, verkar vidare kunna lösa ett gammalt filosofiskt problem som handlar om just 
identitet och kontinuitet. En båt börjar vittra sönder och sakta men säkert och år för år byts 
dess delar ut tills en dag då inte en enda av de ursprungliga delarna är kvar. Är det då samma 
båt som det en gång var. Namnet är det samma och ingen verkar reflektera över att skulle 
kunna vara frågan om en annan båt. 
 
En grekisk filosof myntade under antiken uttrycket ”panta rei” ”allting flyter” vilket ska ha 
syftat till att man inte kan stiga ner i samma flod två gånger. Kontinuiteten är en illusion men 
dock en kraftfull sådan. Den finns i språket och den finns i det sunda förnuftet genom 
relationen dem emellan. Språket, reflektion över kategorier, skapar dimensioner av mening 
som i sin tur binds till objekten för sig, materian eller naturen i stort vilket på så sätt tillskrivs 
symboliska värden. Språket skulle med andra ord tillskriva naturen symboliska värden och på 
så sätt skapas kulturen utifrån naturen genom språket. Dock är naturen, materien eller 
objekten aldrig konstant över tiden, ”Panta rei”, allting flyter. Varken båten, floden eller 
människan är den samma över tiden. Naturen eller materian förändras men det symboliska 
värdet bevaras genom språket och är genom språkets natur relativt konstant. På detta sätt 
ligger kontinuiteten i språket, i dess symboliska värde, och inte i naturen som hela tiden flyter 
och förändras över tiden. 
 
Allting flyter och genom ständig och oundviklig interaktion med omvärlden kommer 
människan, tills den dag då döden kommer, vara ett ofullständigt projekt. Ett projekt där ett 
narrativ ska berättas genom referenser till omgivningen, till dimensioner av mening i form av 
kultur skapad utifrån naturen genom språket. Även omgivningen kan på så sätt tänkas ses som 
en resurs där dimensioner av mening skapas och omskapas över tiden genom dess olika 
berättares interaktion med dess olika delar. 

4.1.2 Medierna som reflektionens arena 
Medialiseringen eller intensifieringen av medialiseringen, medialiseringen av kulturen och 
kultureringen av medierna (Fornäs, 1995), verkar få grundläggande konsekvenser för 
identitetens som reflexivt projekt. Medialiseringen av världen förändrar såväl vår upplevelse 
av tid och rum som av oss själva (Thompson, 1995 och Fornäs, 1995). Medialiseringen av 
världen, av kulturen och dess dimensioner av mening, leder till att en allt större del av världen 
kan greppas och införlivas i den mentala bilden av världen. Detta innebär i sin tur även att 
möjligheten till reflektion där över ökar vilket även tycks öka valmöjligheten i fråga om de 
relationer man kan komma att ha till sin omvärld. Det verkar vidare utifrån de resonemang 
som tagits upp vara möjligt att peka på två grundläggande konsekvenser av medialiseringen 
för identiteten. 
 
För det första verkar beroendet på medierna för att kunna upprätthålla den mentala bilden av 
världen när denna väl kommit att konstrueras utifrån medierade bilder öka. Detta får 
konsekvenser för identiteten då det är mot denna mentala bild av världen som relationerna 
skapas och omskapas. När världen medieras medieras även den mentala bilden. Under hög- 
och senmoderniteten har vi som människor kommit att ta dessa medierade bilder av världen 
allt mer för givet och utan dem skulle onekligen vår bild av världen krympa betydligt. 
Världen skulle i så fall växa och te sig onaturligt stor oöverskådlig. 
 
För det andra verkar även medialiseringen av kulturen och globaliseringen av 
medielandskapet medföra både en möjlighet till konvergens och divergens (Delanty, 2002). 
Konvergensen skulle då innebära en möjlighet till homogenisering av kulturer och ett 
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närmande av människor trots tids och rumsliga avstånd. Divergensen däremot skulle syfta på 
det som Bauman beskriver som att grannen under postmoderniteten riskerar att bli till 
främling. Detta skulle i sin tur vara en konsekvens av mediernas globalisering, en ökning av 
utbudet på det lokala planet som leder till fragmentisering där av, vilket i sin tur leder till att 
intresse och smak snarare än tids och rumsliga avstånd bestämmer vilka medier man kan 
komma att ta del av. Konsekvensen av valmöjligheten i fråga om medier skulle vidare 
tillsammans med en allt mer intensifierad medialisering av kulturen leda till att individer som 
lever nära varandra men har olika intressen fjärmas från varandra genom att via sina medieval 
renodla sina intressen och därmed även relationer till omvärlden. 
 
Detta har även kopplingar till det offentliga rummet vilket man brukar säga började ta form 
under förmoderniteten i och med dagspressens framväxt. Händelser kom på så sätt genom 
frikoppling (Giddens, 1991) att medieras och presenteras i dagspressen utifrån nationella 
referensramar. Denna nationella agenda skulle i sin tur ha skapat gemensamma relationer och 
nationen skulle på så sätt ha kommit att utgöra en imaginär gemenskap där medierna blev 
denna gemenskaps forum (Carlsson, 2002). Under det statliga monopolet på teve och radio 
kom medielandskapet som forum eller arena för denna debatt att vara homogent för dem som 
levde inom en och samma nation. 
 
Dock verkar mediernas globalisering leda till ett ökat och därmed även fragmentiserat 
medieutbud där konsumtionen av medier kan väljas utifrån intresse och smak. Denna 
fragmentisering tillsammans med kulturens medialisering innebär i mångt och mycket en 
sammansmältning av det offentliga och det privata. Det privata blir mer och mer offentligt 
och det offentliga blir mer och mer privat (Carlsson, 2002). Det offentliga rummet styckas 
genom fragmentiseringen av medielandskapet, den offentliga arenan, upp i små och 
halvprivata rum. Samtidigt innebär medialiseringen av kulturen, kulturen som dimensioner av 
mening till vilka identiteten genom referenser konstrueras, ett offentliggörande av dessa olika 
dimensioner, dimensioner som tillsammans bygger upp identiteten. 
 
På detta sätt tycks med andra ord såväl tid och rum som avstånd minska i betydelse och 
grannen riskerar att bli till främling men samtidigt finns även möjligheten att främlingen blir 
till granne. 

4.2 Fortsatt forskning 
Uppsatsen är en litteraturgenomgång utifrån olika författares resonemang och teorier om 
identiteten som reflexivt projekt och medialiseringen av kulturen samt globaliseringen av 
medierna. Ämnet för uppsatsen har med andra ord varit tvärsnittet eller mötet mellan de båda 
begrepp och syftet har helt enkelt varit att ta upp och klargöra de teorier som idag finns och 
berör ämnet i sin helhet genom att relatera dessa till varandra. Inför ett fortsatt arbete inom det 
aktuella ämnet, mötet mellan de två begreppen, verkar en rad olika dörrar stå öppna. Detta 
avslutande stycke är ett försök att ta upp och reflektera över ett urval av sådana möjliga 
fortsättningar och förhoppningen är att en av dessa fortsättningar skulle kunna komma att 
utgöra grunden för en D- uppsats i ämnet. Det verkar vidare rimligt att skilja två alternativa 
vägar att fortsätta detta arbete på. 
 
Den ena av dessa skulle i så fall vara en fortsättning av litteraturstudien genom att närliggande 
eller relaterade teorier tas upp. Sådana områden skulle kunna vara teorier om medieagendan i 
relation till identitetens projekt för att på så sätt undersöka det manifesta innehållet i de 
medier som under den sena moderniteten verkar bli allt mer betydelsefulla för detta projekt. 
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Även detta ämne skulle på så sätt kopplas till globaliseringen genom att undersökning 
huruvida och i så fall i vilken utsträckning medieagendan konvergerar eller divergerar mellan 
olika kulturer samt hur denna globalisering är relaterad till fragmentiseringen av den 
medierade arenan för det offentliga rummet. Andra infallsvinklar för en fortsatt 
litteraturstudie skulle kunna vara teorier om ideologin eller hegemonins roll i den kulturella 
reproduktionen samt att relatera detta till medialiseringen av kulturen och globaliseringen av 
medierna. På detta sätt skulle medielandskapet som arena för ideologin eller hegemonin 
kunna undersökas. 
 
Den andra av de två vägar i vägvalet som nämnts skulle vidare vara att göra en empirisk 
undersökning utifrån den litteraturstudie som gjorts. Vid en sådan fortsättning skulle en 
intervju- eller enkätundersökning, alternativt ett dokument eller ett konkret fall kunna 
analyseras utifrån en sammanfattning av de teorier som här tagits upp. Ett exempel på en 
sådan möjlig fortsättning skulle kunna vara att göra en intervjuundersökning och på så sätt 
relatera de teorier som hittills tagits upp, alternativt i kombination med nya sådana, till 
verkliga fall och personliga berättelser om upplevelser där av. De färdiga intervjuerna skulle 
sedan kunna bilda grunden för en enkätundersökning där konkreta siffror kan ge statistik om 
tendenser och förändringar som enligt teorier eller intervjuer borde kunna lokaliseras till 
identitetens relation till medialiseringen av kulturen medielandskapets förändrade karaktär 
under den sena modernitetens era. En sådan undersökning skulle kunna ta upp olika 
subkulturers medievanor och attityder till olika medier för att på så sätt se om och i så fall hur 
dessa används för att skapa gemensamma referenspunkter och på så sätt även dimensioner av 
mening att införliva i identitetens reflexiva projekt. 
 
En annan möjlighet är att vända på det hela och först göra en enkätundersökning om olika 
upplevda men mer eller mindre solida attribut som klass, kön och etnicitet men även 
subkulturell tillhörighet, sedda som dimensioner av mening i identitetens projekt. Dessa skulle 
sedan kunna relateras till bruk av olika medier och attityder där till. Utifrån dessa enkäter 
skulle sedan intervjuer kunna göras för att få en mer djupgående och psykologisk förståelse 
för de siffror och den statistik som enkätundersökningen förhoppningsvis skulle kunna ge. 
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