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Sammanfattning 
I denna uppsats använder jag Johannes Anyurus diktsamling Städerna inuti Hall, i en 

sociologisk diskussion kring samtiden. Min teoretiska utgångspunkt ligger i Anthony Giddens 

texter kring det senmoderna samhället. 

 

 Med syftet att se hur Giddens och Anyurus resonemang kring samtidsindividen skiljer sig åt, 

samt att utreda om, och hur, sociologin kan lära av poesin, ställer jag frågan: Hur kan 

senmoderniteten , så som Giddens diskuterar den, spåras i Anyurus Städerna inuti Hall? 

 

För att besvara min fråga definierar jag först vad Giddens menar att senmoderniteten innebär, 

för att sedan visa på några specifika sätt som han menar att senmoderniteten påverkar 

individen. Därefter skapar jag ett verktyg för att söka senmoderniteten, så som Giddens 

beskriver den, i poesin. 

 

 Jag finner på en strukturell nivå att det finns stora likheter mellan de två, men på individnivå 

diskuterar Anyuru och Giddens skilda samhällen. Dess perspektiv och världssyn skiljer sig på 

flera punkter betänkligt. Framförallt finner jag Anyurus sätt att diskutera själen intressant. 

Mitt arbete pekar på att det finns skäl för sociologin att reflektera över själens roll för 

individen, även om vi utgår från den själen endast som en idé. Där vilar en möjlighet för 

sociologin att utvecklas och ytterligare fördjupa sina kunskaper kring samtiden. 

 

Nyckelord: Modernitet, Poesi, Giddens, Reflexivitet, Individualism, Själ, Hermeneutik 
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”Jag ville i någon mån skriva en civilisationskritik som inte hamnade i naturromantik utan som 
undersökte vilka flyktlinjer och förändringsmöjligheter som strömmade ur just det artificiella 
element som civilisationen arbetar med: att människor kan fantisera, tro på det osynliga, 
drömma, hoppas, längta, tala med varandra genom tid och rum. Jag tror att var och en som vill 
något annat än detta samhälle måste försöka hitta någon längtan som är främmande för 
kapitalismen, något begär som viskar till hjärtat att det kapitalismen kan ge bara är damm, död, 
sorg”. (http://www.goteborgsfria.nu/artikel/80773) – Johannes Anyuru  

Inledning 
Ibland kan vi sociologer på journalistikens kultursidor läsa att någon konstnär, författare eller 

poet, enligt recensenten, lyckas med det sociologin på ett eller annat sätt försöker göra, 

nämligen att “fånga vårt nu” (Götselius, DN 2009-09-21), eller berätta historien om “vilken 

slags samhälle vi lever i, vad för slags människor vi är” (Lingebrandt, HD 2009-09-21). 

Nyligen gällde det ett verk av Göteborgspoeten Johannes Anyuru, Städerna inuti Hall 

(Norstedts 2009), kring vilken ovanstående recensionscitat är hämtade. Vi kan när det 

inträffar trösta oss med att konsten, eller som i detta fall, poesin, arbetar utifrån premisser 

skiljda från sociologin och gör anspråk på en annan del av vårt medvetande och vår 

självuppfattning, den tyngs inte av samma institutionella arv, generaliseringsanspråk, och krav 

på metodologiskt underbyggande som gör sociologin till en unik del av människans självbild.  

   

Även om poesin ibland gör anspråk på att vara seriös, bör vi vara vaksamma på att ta den så, 

för den är inte logisk, utan emotionell, som någon berusad ung kusin kan den ramla in i 

samtalet och på ett, möjligtvis charmigt, måhända skärpt, sätt slänga ur sig en tänkvärdhet, 

men eftersom den talar ett språk främmande för sociologin, och saknar den institutionella 

mognad som vi kan investera i våra tänkvärdheter, är det svårt att värdera vad exakt det är 

poesin talar om. Poesin är således rätt opålitlig och vi kan välja att avfärda den helt, låta den 

spela ut sin naivitet på sin egen kant, men vi kan även välja att lyssna, och det är det jag vill 

göra i detta arbete, jag vill lyssna till vad poesin säger om vår samtid, och fråga mig om vi kan 

lära oss något därav? 

 

Behandlingen av Städerna inuti Hall som följer är ett exempel för hur jag menar att 

sociologin kan använda sig av poesin. Istället för att, som i litteratursociologin, se poesi som 

sociologiskt intressant i förhållandet till vem som läser den, vill jag gå innanför pärmarna och 
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studera den faktiska texten. Anyurus bok har, som ovan nämnda citat beskriver, blivit 

mottagen som en modern och samhällskritisk diktsamling, jag finner det därför intressant att 

ställa samlingen som en typ av empiriskt material mot en sociologiskt tes om det moderna 

samhället. Den sociologiska tesen utgörs av Giddens beskrivning av det senmoderna 

samhället. Giddens blir för mig det naturliga valet eftersom han är den teoretiker som starkast 

förknippas med moderniteten.  

  

Giddens beskriver vårt samhälle som ett samhälle i konstant förändring, där individer och 

institutioner tvingas till ett dynamiskt och reflexivt förhållningssätt, och de ökade 

valmöjligheterna lägger grund för existentiella kriser för individen. Han kallar samhället 

senmodernt och om vi ska tro honom måste även Anyuru leva i det senmoderna samhället; 

men hur väl stämmer då Giddens beskrivningar av senmoderniteten, och de specifika 

individuella kval som han menar uppstår under senmoderniteten, överens med tankarna i 

Städerna inuti Hall? Finns det skäl att tro att Anyuru lever under senmoderniteten så som 

Giddens beskriver den; när gör de det, när gör det inte det, och när det inte gör det, vad är det 

då för frågor kring samtiden som vi ställs inför? Jag menar att det redan i beskrivningen av 

Anyurus bok ligger ett löfte om att en röd tråd kommer leda mellan Anyuru och Giddens, det 

är den röda tråden som min uppsats ger sig ut att finna; är det möjligt att finna den, finns den 

överhuvudtaget? Och om jag lyckas, på vilket sätt kommer den röda tråden att befrukta vår 

förståelse av samtiden? 

   

Jag hoppas att utifrån Giddens terminologi skapa nödvändiga verktyg att söka moderniteten i 

Städerna inuti Hall. Tanken är att annan poesi ska kunna diskuteras utifrån den 

terminologiska mall jag presenterar i arbetet. Mitt arbete äger därigenom relevans även 

bortom Städerna inuti Hall, eftersom det presenterar ett tillvägagångssätt som kan användas, 

och ytterligare förfinas, i liknande studier, av framtida uppsattsförfattare.    

Problemformulering:   

Hur kan senmoderniteten, så som Giddens diskuterar den, spåras i Anyrurus Städerna inuti 

Hall?  
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Syfte:   

Att ställa Giddens senmodernitetsbegrepp mot Anyurus Städerna inuti Hall för att se hur 

deras sätt att beskriva samtiden dels överensstämmer och dels skiljer sig åt, och därigenom 

utreda om, och hur, sociologin kan lära av poesin. 

Struktur 
Jag inleder arbetet med en teoretisk tillbakablick, för att därigenom motivera mina 

metodologiska överväganden, samt placera mitt arbete i ett sammanhang där det blir 

sociologiskt relevant. Jag övergår sedan till en redogörelse av Giddens modernitetsbegrepp 

som kommer att presenteras i två delar. Ett första avsnitt behandlar definitionen av vad 

Giddens menar med ett senmodernt samhällle. Ett andra avsnitt är mitt försök att 

”operationalisera” Giddens teori till att passa min studie och behandlar mer specifikt hur 

individens känsla för sin identitet, och kval inför densamma, enligt Giddens, förändras i och 

med senmoderniteten. Det är genom det initiala arbetet med Giddens definition av 

senmoderniteten som jag finner och motiverar de ”operationaliserbara” beskrivningar av 

individens kval under senmoderniteten, som jag i det efterföljande avsnittet diskuterar 

närmare. Jag arbetar således induktivt med teorin. Behandlingen av Giddens definition av 

senmoderniteten är viktig - utöver hur den hjälper mig att finna rätt ”operationaliseringar” av 

Giddens teori – för att den målar upp fonden för min senare analys av Städerna inuti Hall, då 

det är nödvändigt att vi förstår vilken betydelse för senmoderniteten Giddens ger exempelvis 

begrepp som tid och rum.  

 

Det första avsnittet tar upp; Modernitetens tre institutionella axlar, det dynamiska samhället, 

och globalisering. Det andra avsnittet tar upp; Individuell reflexivitet, livsval, intimitet och 

rena relationer. 

  

I min analys av Städerna inuti Hall försöker jag först kort presentera bokens stil och teman, 

för att sedan övergå till att med citat diskutera dels senmodernitetetens övergripande och 

institutionella ram, så som Giddens beskriver den, och dels närmare de ”operationaliseringar” 

av Giddens modernitetsbegrepp som jag i föregående avsnitt har presenterat. Jag presenterar 

mina tankar kring citaten i förhållande till Giddens modernitetsbegrepp i ett 
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diskussionsavsnitt, för att slutligen i ett avsnitt kring slutsatser, konstatera vad jag kommit 

fram till och hur väl jag anser att arbetet gick att genomföra.  

Metod 
Det rör sig om ett kvalitativt textanalytiskt arbete. Jag hämtar inspiration och lärdom från 

Whinter Jörgensens Diskursanalys – som teori och metod (2000), men eftersom jag utgår från 

en text, Anyurus, kan jag knappast hävda att det är diskursanalytiskt, däremot tar jag 

inspiration från Whinter Jörgensen om hur man kan arbeta med en text (även om jag inte 

analyserar den som en del av en diskurs). Poängen är att jag, genom att studera 

modernitetsbegreppet enligt de frågeställningar jag finner i Giddens skrifter, skapar ett 

verktyg att söka liknande mönster i Anyurus poesi. Det kommer att innebära att jag gör en typ 

av kodning av materialet, jag söker citat där jag känner att Anyuru, antingen tangerar, 

motsäger, eller på annat sätt kommer nära de teman Giddens har beskrivit som typiskt 

senmoderna.  

 

Vidare förstår diskursanalysen språket som meningsbyggande, att världen är diskursivt 

skapad, Whinter Jörgensen skriver; ”Analysens ärende är därför inte att klarlägga den 

objektiva verkligheten, till exempel att utröna vilka grupper som samhället ”i verkligheten” 

består av, utan att undersöka hur vi skapar verkligheten så att den blir en objektiv och 

självklar omvärld.” (Whinter Jörgensen, 1998 s. 40). Ex. uppstår begreppet modernitet genom 

en diskurs om vad det är, och det är diskursens som vi kan uttala oss om, en eventuell 

verklighet ”bakom” diskursen kan vi inte känna till. Här skiljer vi oss något åt, jag menar att 

diskursen, eller i vårt fall texten, inte kan tolkas utanför sitt sammanhang. Två hermeneutiska 

principer blir här viktiga; den första är att jag som forskare har en förförståelse av mitt 

studieobjekt, som inte går att borste från. Förförståelsen gör det möjligt för mig att ställa 

relevanta frågor och genomföra min studie och är grundad, dels i mina studier i sociologi, min 

läsning av poesi, men också rent allmänt min plats i världen (Aspers, 2007 s. 34).  

 

Den andra viktiga hermeneutiska principen, hämtar jag från Gadamer, som menar att vägen 

till förståelse går genom den hermeneutiska cirkeln, som Aspers (2007) skriver innebär ”att 

förståelse sker genom en process där delen, t.ex. en mening förstås i förhållande till helheten, 

t.ex. en text (diskurs), och omvänt” (s. 37). Det betyder att jag utifrån en strof hos Anyuru 
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menar att jag kan säga något om, dels boken i helhet, men även kontexten (samhället) som 

boken existerar i. Enligt samma princip, menar jag att jag inte kan förstå en strof hos Anyuru, 

utan att förstå kontexten som strofen hämtas ur.  

 

I analysen av mitt kodade material visar jag en särskiljd lyhördhet för s.k. negativa fall. I min 

studie är negativa fall, de sociologiska fenomen jag finner i poesin som inte fångas upp av 

Giddens teori. ”Negativa fall motsäger sig mönstret eller avviker från vad de andra i 

materialet menar” (Aspers 2007, s. 193), skriver Aspers angående negativa fall i ett intervju 

material. Aspers(2007) ger det allmänna rådet att ta dessa negativa fall som utgångspunkt för 

att fördjupa kunskaperna; ”forskaren försätter analysen till dess att de negativa fallen, […] 

antingen kan avfärdas eller tillåts modifiera den teori som används” (Aspers, 2007 s. 193). I 

mitt fall innebär det att jag kan använda de resonemang jag finner hos Anyuru, som jag inte 

finner några svar till hos Giddens, till att ställa frågor kring Giddens beskrivning av 

senmoderniteten. Detta tillvägagångssätt blir naturligt enligt mitt syfte att utreda om, och hur, 

sociologin kan lära av poesin. Jag vill inte bara ”pröva” Giddens teori på poesin; jag vill även 

låta poesins tankar resonera tillbaka mot Giddens sociologi och därigenom skapa nya 

frågeställningar och förhoppningsvis lägga grund till ny kunskap. 

Problematiskt att tolka poesi 

Att tolka poesi är svårt, det ligger i poesins natur, ibland dess uppgift, att inte säga saker rakt 

ut utan finna vägar in i läsaren där läsaren kanske inte alls förväntar sig det. Det finaste poesin 

kan göra är att skapa en bild, genom språket, som inte ligger i orden, men som stimulera något 

inuti oss från vart bilder, känslor och tankar, kan flöda så att säga inifrån och ut. Därav 

tillfaller poesin läsaren på ett, för var läsare, unikt sätt. Vad jag läser ut av poesin, kanske inte 

var vad författaren trodde sig säga, och den kan säga mig något, som den inte säger någon 

annan. Poesin är alltid mångbottnad och i bästa fall transcendental.  

 

Det kan leda till att jag drar, vad ni kan bedöma som obefogade slutsatser, kanske överdriver 

jag, kanske en metafor betyder något visst i min värld men inte i er, ändå bibehåller jag mig 

rätten att tolka det jag läser, och menar, likt den hermeneutiska metod jag tidigare diskuterat, 

att det inga andra vägar finns till att förstå poesi (eller vilken skriven text som helst), än att 

låta den resonera i min egen kropp, mina egna tankar. Men kanske, och detta är min 

förhoppning, och även det en del av min hermeneutiska övertygelse, kommer min diskussion 
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kring senmoderniteten hjälpa oss att förstå hur poesin, trots allt, kan träffa oss alla på ett 

någorlunda liknande sätt; jag tror den talar genom ett samhälle vi alla delar.  

  

Jag är medveten om att jag, genom att läsa Anyuru med ett förutfattat mål, troligtvis kommer 

överskatta närvaron av Giddens modernitetsteman i texten, men jag vet inte hur jag skulle 

kunna undvika att göra det. Det är, än en gång, bara genom att förbehålla mig rätten att tolka 

poesin som arbetet kan genomföras, jag anser att inte bara handlar om en författare som 

skriver, det handlar även om en läsare som läser vad som skrivits. Gadamer skriver; ”To be 

read is an essential part of the literary work of art” (Gadamer, 1975 s. 143). 

Motivering av Giddens och Anyuru 
Att mitt val av teoretiker faller på Giddens, att det är hans terminologi som strukturerar min 

förståelse av modernitetsbegreppet, motiverar jag, dels med att han är den som kanske mest 

av alla sociologer förknippas med begreppet modernitet, men främst för hans tydliga 

formulering av det moderna samhället. Det är relativt lätt, i förhållande till många av de 

teoretiker jag studerat, att skaffa sig en överblick av vad Giddens anser moderniteten betyder.  

 

I min tidigare bekantskap med Giddens texter, har jag fastnat för många termer som jag 

personligen känt mig främmande inför, ex. hur han diskuterar individens ökade valmöjligheter 

under senmoderniteten, samt hans beskrivning av senmoderniteten som en ”skenande” värld 

(Giddens 1999).  Giddens är, även om han menar att senmoderniteten utgår från individen, 

rätt makroorienterad i sina beskrivningar av den. Jag är nyfiken på hur han ser på individens 

kreativa möjligheter, och vill diskutera det genom att jämföra Giddens modernitetsbegrepp 

med Anyurus bok. Att jag endast använder mig av Giddens är en fråga om utrymme, utifrån 

de riktlinjer som angetts för uppsatsarbetet finner jag det orealistiskt att blanda in några fler 

teoretiker.  

 

Att mitt val av poesi faller på Anyurus ”Städerna inuti Hall”, är grundat på två argument:   

• Sättet i vilket Anyurus bok kom till min kännedom; den är högaktuell, nominerad till 

August priset, samt – av största vikt – den blev mottagen som en kritikernas gunstling, 

och sades beskriva samtiden.   

• Jag tycker om diktsamlingen, den är vackert skriven, känslosam, hård och tankvärd.   
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 Att valet av poesi endast faller på Anyuru är, än en gång, motiverat med brist av utrymme.    

Viktiga sociologiska verk kring 

ämnet 
Det finns en sociologisk tradition kring studiet av litteraturen. Jag vill dock göra klart att detta 

inte handlar om litteratursociologi som är något radikalt annorlunda. Litteratursociologin 

forskar kring läsvanor, medan jag analyserar en text. Sociologiska arbeten om litteratur som 

på liknande sätt som mitt arbete, har utgått från skönlitterära verk för att söka djupare 

sociologisk kunskap är exempelvis:  

 

Berman, Marshalls; Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet (1982), i vilken 

Berman genom att omtolka klassiska litterära verk, - så som Gogols, Goethes och 

Dostojevskijs - lyckas berätta historien om moderniteten och peka på kvaliteter hos 

moderniteten, så som den beskrivs i boktiteln (ett Marx citat), av att ”allt som är fast 

förflyktigas”. Som sådan, menar Berman, sipprar moderniteten genom hela samhället och de 

böcker han studerat och bär med sig, dels skräck inför den osäkra framtiden, men även 

förhoppningar om det nya och dess frigörande möjligheter.  

  

Bourdieu, Pierres; Rules of Art (1996), där Bourdieu i sin sociologiska analys av Flauberts 

Sentimental Education, konstaterar att;  

”To objectivise the novelistic illusion, and especially the relation to the so-called real 
world it assumes, is to remind ourselves that the reality against which we measure all 
fiction is merely the recognized referent of an (almost) universally shared illusion” 
(Bourdieu 1996 s. 33).  

Och därmed placerar vårt arbete i det ljus jag vill se det, poesin må vara fiktion, men den är 

samtidigt en del av, och ett uttryck för, vårt samhälle. 

 

Lepenies, Wolf; Between litterature and science: the rise of sociology (1988), beskriver vad 

titeln antyder, att sociologin har uppstått i växelspel mellan naturvetenskapen och litteraturen: 

Sociologin  har tagit ett vetenskapligt logiskt tänkande från det förstnämnda och en 

hermeneutisk attityd från litteraturen. Något som får till följd, menar Lepenies, att sociologin 

tagit var chans i akt att betona distansen mellan sig och litteraturen. Han antyder att denna 

kamp, har drivit sociologin längre från litteraturen och känslornas kultur, mot 
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naturvetenskapens etablerade vetenskapliga och kallt rationella arbetsmetoder. Samtidigt som 

sociologin delar sitt huvudsakliga redskap, språket, med litteraturen, har man försökt vinna 

över det redskapet och göra det till sitt eget, genom att utreda fenomen på ett resonerande sätt, 

med empiriska betraktelser som grund. Lepenies studie stärker vår misstanke att sociologin 

har något att vinna på att studera poesi, som han menar rör sig på samma intellektuella fält. 

 

Berman och Bourdieu skiljer sig från mitt arbete i deras starka fokus på miljöbeskrivningar, 

men visar samtidigt på goda exempel hur man kan tolka skönlitterära texter. Det finns andra 

exempel på sociologer som gått utanför sociologins typiska territorium i sin forskning, ett 

exempel är Aspers (2007) artikel om Nietzsche, där han diskuterar hur sociologin kan 

använda sig av Nietzsches filosofiska resonemang kring världen som socialt skapad. Vad som 

förenar mitt arbete med ovanstående är hur vi alla vänder oss till källor, litteratur och filosofi, 

som inte är typiska för sociologin för att söka kunskap. Slutligen, för att än en gång vända mig 

till Gadamer (1975), och än en gång påpeka det logiska i att undersöka litteraturen: 

”The difference between literary art and any other literary text is not so fundamental. It 
is true that there is a difference between the language of poetry and the language of 
prose, and then again between poetic prose and “scientific” prose. […] But the 
essential difference between of these “languages” obviously lies elsewhere: namely, in 
the distinction between the claims of truth that each makes” (Gadamer, 1975 s.145). 

 
Gadamer menar alltså, likt Bourdieu, Lepenius, Berman och jag, att skönlitterära texter, i 

studiet av människan, kan vara lika relevanta källor som vetenskapliga texter anses vara. 

”Operationalisering” av Giddens teori  

Ytterligare ett svårt metodologiskt avvägande handlar om hur jag bäst använder Giddens 

modernitetsbegrepp. En stor del av mitt arbete ligger i att finna de beröringspunkter vart 

Giddens teori kan möjligtvis samklinga med poesin, och beskriva moderniteten på den djupt 

personliga nivå som poesin ofta arbetar. Dessa ”operationaliseringar” presenteras efter min 

initiala beskrivning av senmoderniteten enligt Giddens, eftersom det är något jag söker mig 

fram till genom arbetet.  

 

Efter ovanstående genomgång av arbetets syfte och metodologiska övervägningar blir mitt 

nästa projekt att redogöra Giddens syn på senmoderniteten. 
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Giddens modernitetsbegrepp  
I The consequences of modernity (1990) beskriver Giddens senmoderniteten som; 

“a runaway engine of enormous power which, collectively as human beings, we can 
drive to some extent but which also threatens to rush out control and which could rend 
itself asunder. The juggernaut crushes those who resist it, and while it sometimes seems 
to have a steady path, there are times when it veers away erratically in directions we 
cannot foresee. The ride is by no means wholly unpleasant or unrewarding; it can often 
be exhilarating and charged with hopeful anticipation. But, so long as the institutions of 
modernity endure, we shall never be able to control completely either the path or the 
pace of the journey. In turn, we shall never be able to be entirely secure because, the 
terrain across which it runs is fraught with risks of high consequence.” (Giddens, 1990, 
s. 139). 

 
Ur vad som i citatet ovan kan framstå i det närmaste kaotiskt, benar Giddens modernitetsteori 

ut mönster och strömningar och framställer det som en helhet som äger vissa analyserbara 

kvaliteter och bör ses som ett klart definierat samhällstillstånd. Han skriver att modernitet, 

enkelt uttryckt, utgörs av tre fenomen:   

• En världsbild som bygger på iden att världen är öppen för förvandling genom 

mänsklig påverkan och en rad attityder gällande hur den världen bör organiseras.   

• En uppsättning ekonomiska institutioner, där den industriella produktionen av varor 

och den kapitalistiska ekonomins utbyte av varor och tjänster, utgör de utmärkande 

dragen.   

• Ett komplex av politiska institutioner, där den demokratiska nationalstaten utgör 

grundpelaren. (Giddens, 1998)   

  

Det är ingen uttömmande beskrivning, fenomenet modernism kan vid första anblicken framstå 

mer som en era, än ett specifikt sociologisk fenomen. Samtidigt, menar Giddens, vilar i dessa 

tre fenomen en aktivitet som delar gemensamma drag, ett historisk unikt sätt för människan 

att organisera det vardagliga livet, med djupgående effekter för vad det innebär att vara 

människa (Giddens, 1998).  

Tidig- och sen-modernitet, kritik av post-

moderniteten 

Diskussionen kring moderniteten befinner sig idag i ett kritiskt skede, röster har höjts för att 

den skall ha spelat ut sin roll och stigit in i något som diffust benämns som “postmodernitet” 
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(Featherstone, 1988. m.fl.). När den tidiga modernitetens, ur vår synpunkt, rätt statiska 

industriella klassamhälle grumlas och genomgår stora förändringar, kan sociala fenomen av 

idag - massarbetslöshet, kärnfamiljens ifrågasättande, globalisering, hotet om en stundande 

ekologisk katastrof - hävdas motsäga sociologins förståelse av den tidiga moderniteten – full 

sysselsättning, arbetets och reproduktionens organisering i kärnfamiljer, den suveräna 

nationalstaten, utnyttjande av naturen som en ändlös resurs – och det kan ses som ett 

ifrågasättande såväl sociologin, modernitetsbegreppet som förklaring av samhället, samt 

sambandet mellan dem två.   

 

Giddens menar att det är precis i sådana motsägelser som vi kan finna kärnan till sociologins 

existens och modernitetens natur, eftersom vad som mer än något annat symboliserar 

modernitet, utifrån sociologins resonemang, är dynamik, självförståelse och förändring. 

Postmodernitet är alltså inte, enligt Giddens, en relevant beskrivning av dagens 

samhällstillstånd. Det rör sig snarare om en radikalisering av moderniteten, därför använder 

Giddens sig av begreppet senmodernitet (Giddens, 1998). Det är senmoderniteten som vi i 

vårt arbete diskuterar.  

Modernitetens tre institutionella axlar  

Det moderna samhället, menar Giddens, vilar på tre institutionella axlar; industrialism, 

kapitalism och övervakning, axlar som alla är organiserade och agerar i form av 

organisationer. Många av de för det moderna livet utmärkande fenomenen går att spåra 

tillbaks till industrialiseringen och införandet av lönearbete. Med begreppet kapitalism, som 

andra institutionella axel, syftar Giddens till den kapitalistiska organiseringen av produktion 

och handel, som gjort även arbetskraften till en handelsvara. Han menar att framväxten av 

tjänstesamhället, fackföreningsrörelsen, socialdemokratin och välfärdstatens tryggande av 

medborgerliga fri- och rättigheter, har tryggat den kapitalistiskt ekonomiska ordningen, 

snarare än att motverka den. Giddens skriver; ”Indeed, I shall argue that […] citizenship right 

[…] have served to stabilize class diffentials in capitalist society rather than to act counter to 

them” (Giddens, 1973 s 157). 

  

I begreppet övervakning, den tredje institutionella axeln, menar Giddens, dels en 

inspekterande, polisiär övervakning, och dels en registrerande övervakning, ämnad att 

koordinera de sociala aktiviteter som i och med moderniteten blivit mer oförutsägbara. 

Övervakning är så att säga en inte alltid utövad kontroll av individerna i samhället och syftar 
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till, dels folkbokförening, men även mer subtil övervakning, som 

opinions/marknadsundersökningar, polis- och hälsoregister. Det moderna livet har massivt 

förstärkt den organisatoriska makt som är förbundet med övervakning. Slutligen inkluderar 

Giddens kontrollerande av våldsmedlen som en skiljd del av övervakningsbegreppet. I 

samband med modernitetens industrialisering av vapenproduktionen har vapenarsenalernas 

destruktiva kraft blivit enorm och samtidigt en handelsvara som måste skiljas från samhället – 

övervakas (Giddens, 1991).   

Den moderna organisationen 

Den moderna organisationen – igenom vilka de institutionella axlarna organiseras och 

samhället strukturerar; varor, individer och kunskap - skiljer sig från tidigare organisationer, 

inte främst genom dess storlek och byråkratiska ordning, utan just p.g.a. övervakningen av 

sina medlemmar, menar Giddens. Nationalstaten är ett exempel, de kapitalistiska företagen, 

ett annat (Giddens, 1998).   

Det dynamiska samhället  
Giddens beskriver senmoderniteten som ”en skenande värld” (Giddens, 1999), ett samhälle - 

eller tekniskt uttryckt, en komplexitet av organisationer - där förändring sker snabbare och 

samtidigt är mer omfattande än hur förändringarna i tidigare samhällen skett. Det är möjligt 

genom, och samtidigt föranlett av, den dynamiska anda som utgör ett grunddrag i dagens 

organisationer, institutioner och individer. Giddens pekar ut tre viktiga element i 

modernitetens dynamik; åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och 

institutionell reflexivitet. 

Åtskiljandet av tid och rum  

Det absolut mest grundläggande för den moderna organiseringen av samhället är enligt 

Giddens, åtskiljande av tid och rum. Han beskriver hur vi idag har tömt tiden på innehåll, och 

med det menar han att den inte längre är knuten till en lokal kontext, likt i förmoderna 

samhällen när; ”Ingen kunde säga tiden på dagen utan att hänvisa till andra sociala markörer 

i rummet, ”när” var förbundet till ”var”” (Giddens, 1996 s.26). Idag är tid en allmänt 

vedertagen markör, som dessutom ingår i ett världsomspännande nät av tidzoner och placerat 

in i kalenderår. På liknande sätt är nu rummet tömt på innehåll. Han gör en distinktion mellan 
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rum och plats. ”Utvecklande av ett ”tomt rum” kan förstås i termerna av att rummet skiljs 

från platsen” (Giddens, 1996 s.26) I det traditionella samhället fick handlingar effekt på 

platsen som handlingen utfördes, således sammanföll (oftast) en handlings rum med en 

handlings plats. I och med moderniteten skiljs handlingar från platsen ”genom att ge näring åt 

relationer mellan ”frånvarande” personer på avstånd från varje situation där man 

interagerar ansikte mot ansikte. Under modernitetens betingelser blir platsen alltmer en 

fantasmagori, dvs. lokaliteterna blir fullständigt genomträngda och formade av sociala 

inflytande långt borta” (Giddens 1996, s. 27), skriver Giddens.  

 

Åtskiljandet av tid och rum och skapandet av ett standardiserat system för datering som gäller 

hela världen, har skapat en föreställning om människans historia som en historia, om än den 

historien är föremål för olika tolkningar. På detta sätt är år 2000 (eller valfri historisk 

världshändelse) en markör rakt genom världen. Detta fenomen, denna gemensamma 

världsbild, har bidragit till den pågående processen av vårt avlägsnande från traditionen. I det 

traditionella samhället var tiden, sederna och kulturen, bundna till platsen, i moderniteten är 

de inte längre bundna till platsen på samma sätt, kulturen skapar, likt tiden, nya 

rörelsemönster, vi ärver inte längre vår kultur, utan kulturen reser till oss på en mängd olika 

vägar (Giddens, 1991).   

 

Åtskiljandet av tid och rum har möjliggjort två viktiga moderna fenomen, dels den 

rationaliserade organisationen (eftersom det erbjuder möjligheten att koordinera flertalets 

arbete genom tid och rum) och dels, föremålet för nästa avsnitt i behandlingen av 

modernitetens dynamik; urbäddnignsmekanismer. 

  

Urbäddningsmekanismer  
Genom urbäddningsmekanismer lyfts interaktionen ur sin rumsliga kontext och får universell 

betydelse. Giddens pekar ut två typer av abstrakta system, symboliska tecken och 

expertsystem, igenom vilka urbäddningsmekanismerna verkar. Symboliska tecken är medier 

med standardiserat värde, tecken som oavsett kontext äger samma värde, och kan bytas 

mellan varandra, alltså essentiellt, alla typer av valutor. Expertsystem är standardiserad 

kunskap förvaltad av experter. Under senmoderniteten är en stor del av livet organiserat och 

skapat med hjälp av expertkunskaper. På liknande sätt som symboliska tecken bryter 
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expertkunskaper genom tid och rum, eftersom det är teknisk kunskap som är giltig oavsett 

när, var, eller av vem, som den brukas, - de flyter fritt genom samhället.   

  

Grundpoängen är att vi var och en är utsatta för en mängd abstrakta system som övergår vårt 

tekniska kunnande, därför behöver vi experter som kan vägleda oss, i såväl vardag, som 

samhällsbyggande.  

  

De abstrakta systemen bygger till grunden på tillit, ett centralt begrepp för Giddens. Kronans 

värde faller när investerare förlorar tillit till den, och på samma sätt förlorar något som har 

betraktas teknisk kunskap sin auktoritet, status som expertis, om människor börjar betvivla 

det. Det finns ett element av risk inbäddat i att samhället förlitar sig på expertkunskaper, det 

skapar inte ett stabilt samhälle, utan snarare ett samhälle som hela tiden ämnar förbättra och 

effektivisera, och därmed hela tiden kommer att producera oregelbundna, oberäkneliga 

situationer (Giddens, 1991, s. 33). Att urbäddningsfunktionerna är beroende av vår tillit till 

dem, är essentiellt för det sista elementet i Giddens resonemang kring modernitetens dynamik, 

institutionell reflexivitet.   

Institutionell reflexivitet  

Med institutionell reflexivitet syftar Giddens till det reflexiva ordnande och omordnandet av 

sociala relationer. Eftersom de abstrakta systemen är beroende av tilliten vi investerar i dem 

lever de, till skillnad från den traditionella samhällsordningen, vidare genom ifrågasättandet 

och bekräftandet av dem. Vi tar endast saker för givna för stunden; kunskap är vad den antas 

vara, endast till att kunskap visat sig vara annorlunda (Giddens, 1991). ”Det moderna sociala 

livets reflexivitet består i att sociala bruk utsätts för kontinuerliga prövningar och reformer i 

ljuset av inkommande information om just dessa bruk, varigenom deras karaktär konstitutivt 

förändras” (Giddens, 1996 s. 43), skriver Giddens. 

Globalisering 

Globalisering, kan ses som en accelerering, båda i intensitet, utbredning och hastighet av 

urrbäddningsmekanismerna. Globalisering är inte i Giddens teori ett unikt fenomen skilt från 

moderniteten, utan en konsekvens av modernitetens förverkligande. I såväl i åtskiljande av tid 

och rum, som samhällets reflexiva anda, men främst i den ökande urbäddningen av sociala 

relationer, antar samhället en global karaktär. Samhället är globalt, dels, uppenbarligen, 
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genom världsomspännande företag, handel och det nära internationella samarbetet mellan 

nationer, men även, menar Giddens, är samhället nu globalt i det lokala (Giddens, 1998). 

”Lokala omvandlingar är lika mycket en del av globaliseringen som de sociala 

förbindelsernas utvidgning i sidled över tid och rum” (Giddens, 1996 s.66). I vårt avancerade 

skede av moderniteten, kommer handlingar och händelser som sker lång ifrån oss ha en 

konstant påverkan på våra liv. 

 

En annan del av globaliseringen, är globaliseringen av risk, vi lever nu under hot av vad 

Giddens kallar högkonsekvens risker, ex. kärnvapen krig eller en global ekologisk katastrof, 

som hotar hela mänskligheten, oavsett välstånd eller regionaltillhörighet (Giddens, 1991).  

 

Jag hävdar att på att ovanstående resonemang grovt utgör senmodernitetens yttre konturer, 

enligt Giddens. I kommande avsnitt önskar jag att förklara hur Giddens menar att 

resonemanget kring det senmoderna samhället kan förstås, och får effekter, på ett individuellt 

plan. 

Teori; individens kval under 

senmoderniteten  
 “the radicalization of modernity means being forced to live in a more reflexive way, 
facing a more open and problematic future” (Giddens, 1998 s.116).  

 

I detta avsnitt försöker jag med några exempel beskriva hur Giddens menar att de senmoderna 

samhällsprocesserna som beskrevs i föregående exempel, får effekt på individnivå. Jag söker 

beskrivningar av individens upplevelse av senmoderniteten, enligt Giddens, för att det är 

främst i de beskrivningarna jag tror att vi kan få Giddens att resonera i poesin. Jag finner 

följande av Giddens resonemang intressanta:  

• Jaget som ett reflexivt projekt; individualism. 

• Intimitet under senmoderniteten.  

• Risktagning, ångest och livsval, under senmoderniteten.  
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Jaget som ett reflexivt projekt; individualism  

I att vara människa ingår, menar Giddens, motiv och förståelse för sina egna handlingar och 

val; ”[…] to be a human being is to know, virtually all of the time, in terms of some 

description or another, both what one is doing and why one is doing it” (Giddens, 1991 s. 

35)”, skriver han och menar vidare att det under senmoderniteten, när traditionella roller blir 

föremål för ifrågasättande, blir mer komplicerat för individen att motivera sitt agerande. Det 

tycks inte finnas några klara regler för hur man bör leva sitt liv, endast förhållningssätt som 

ständigt ifrågasätts. Ett exempel är religionen; under det traditionella samhället var religionen 

mer en regional, än en privat fråga, vilken tro man tillskrev sig och hur man rituellt utövade 

den var ett förhållningssätt man föddes in i, och ingenting man valde själv. ”The idea that 

each person has a unique character and  special potentialities that may or may not be 

fullfilled is alien to pre-modern culture (Giddens, 1991. S. 74)”, skriver Giddens angående 

individens existentiella undran, och individualistiska strävan, under senmoderniteten. I och 

med moderniteten och sekulariseringen av samhället, ifrågasätts den naturliga religiösa 

hållningen och föreställningen. Då spelar det ingen roll hur vi ställer oss till frågan, menar 

Giddens (1991), oavsett om vi är katoliker eller protestanter, religiösa eller inte, kommer ens 

religiösa hållning att utgöras av ett val och därmed vara föremål för ifrågasättande. Detta blir 

grågrund för de existentiella kriser, som Giddens (1991) ser som utmärkande för 

senmoderniteten, inte i att de är mer vanliga än inom andra samhällen, men deras typiskt 

senmoderna prägel; vem är jag, varför lever jag? Blir frågor med av större vikt och betydelse. 

Han skriver; ”What to do? How to act? Who to be? These are focal questions for everyone 

living in circumstances of late modernity” (Giddens, 1991 s. 70). 

 

Ett annat exempel är kärnfamiljen, den har inte direkt ”modernistisk prägel” men fortfarande 

var den ett av huvuddragen i den tidiga moderniteten, som en feodalrest hjälpte den 

industrialismen och det manliga lönearbetets förverkligande. Nu bryts den upp, i 

modernitetens reflexiva anda, en familj är inte längre grundad på makt eller ekonomi (eller i 

alla fall mindre så än tidigare), Giddens kallar att den har demokratiserats, ty likt demokrati 

bygger den mer på dialog än på tvång, makt och tradition (Giddens, 1991).  

 

Denna uppluckring av roller, och det ökade individuella ansvaret för sin egen person, är hos 

Giddens det starkast utmärkande draget, för en senmodern individs prövningar. Han skriver; 

”The terrain here is the existential terrain of late modern life. In a post-traditional social 
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universe, reflexively organized, permeated by abstract systems, and in which the reordering of 

time and space realigns the local with the global, the self undergoes massive change” 

(Giddens, 1991 s. 80). Jag känner igen samma resonemang när jag går vidare och diskuterar; 

intimitet, rena relationer, tvivel, terapi och livsstilsval. Och jag kan förmoda att ett sådant 

reflexivt förhållningssätt till sig själv och sin värld, som Giddens beskriver som typiskt 

senmodernt, torde utgöra en betydande del i en modern diktsamling. 

 

Senmoderniteten är till större grad byggd på information gentemot seder och regler, vi ställs 

inför en öppnare och mer komplicerad framtid, samtidigt som han menar att vi i större grad 

börjar kolonisera vår framtid, och agera mer långsiktigt. Detta får djupgående konsekvenser 

för individen. Individens känsla för identitet blir beroende av reflektionen över, och 

motiverandet av, den. Jaget har blivit ett reflexivt projekt.  ”The reflexity of modernity extends 

to the core of the self” (Giddens, 1991 s.32).  

Intimitet och rena relationer 

I The transformation of intimacy (Giddens, 1992) beskriver Giddens hur senmoderniteten har 

förändrat relationerna mellan individer, till att utgöras till större del av intima, och vad han 

kallar demokratiska relationer. Det är relationer som existerar i sin egen rätt, där själva 

relationen i sig är det väsentliga, och som, likt det demokratiska samhället i stort, baseras på 

kommunikation och ömsesidigt beroende istället för hot, tvång, eller ekonomiskt ojämlikhet. 

Dessa relationer innehåller ett stort mått av modernitetens alla ingredienser; reflexivt 

ifrågasättande, tillit, förpliktelse och tvivel. Det har hävdats att kravet på intimitet i relationer 

har vuxit fram i takt med att samhället i stort har blivit mindre personligt, Giddens har en mer 

positiv syn och menar att behovet av intimitet istället har vuxit fram med, och ses som en del 

av, demokratiseringen av samhället (Giddens 1992);”Intamacy applies a wholesale 

democratization of the interpersonal domain, in a manner fully compatible with democracy in 

the public sphere” (Giddens, 1992 s.3). Det nya relationerna, menar Giddens, skiljer sig på 

fyra punkter; 

• De kräver aktivt underhåll.  

• Är en relation mellan jämbördiga och måste därav förhandlas.  

• Är skapade genom dialog.  

• De äger den romantiska bilden av den andre, och om sig själv, som 

speciell, outbytbar (Giddens, 1992).  
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Tvivel och terapi 

I tidigare samhällen har det funnits rakare linjer för hur man agerar och ser på sig själv, dels 

för att valmöjligheterna var färre, men speciellt för att förändringarna i samhället gick 

söligare. Frågor som hade ett svar för 30 år sedan, har nu andra svar, vi kan inte längre räkna 

med tidigare generationer för att förstå vår egen livsresa, exempelvis vad det innebör att träda 

in i vuxenlivet eller hur vi uppfostrar barn. Om än människan fortfarande lär sig framtiden 

från historien, och söker svar i sin egen och tidigare generationers historia, och därigenom 

hjälps att hantera problem som står för dörren, så hamnar vi oftare, i och med 

senmoderniteten, i situationer när sådant tillvägagångssätt inte ger några svar. Därför, menar 

Giddens (1991, kap 4), finns där ett större element av tvivel inför huruvida vi lever våra liv 

rätt, och vi tar oftare expertsystem till vår hjälp; vi går i terapi och vi läser självhjälpsböcker. 

Men samtidigt ser inte Giddens terapi endast som ett utslag av tvivel, ångest och kris. 

”Therapy, including self-therapy, both express that change [senmodernitetens gränslöshet] 

and provides programmes of realising it in the form of self-actualisation” (Giddens, 1991 s. 

80).  Att terapi har blivit vanligare kan ha att göra med att senmoderniteten upplevs som mer 

otrygg, individen känner mer ångest och otrygghet och därför söker de hjälp, men Giddens 

menar att det bara är en del av fenomenet och ger en för mörk bild av terapi. Terapi bör även 

ses som en del av det reflexiva byggandet av identiteter som han menar är synonymt med 

senmoderniteten, Giddens skirver;”Therapy is not simply a means of coping with novel 

anxieties, but an expression of the reflexivity of the self – a phenomenon which, on the level of 

the individual, like the broader institutions of modernity, balances opportunities and potential 

catastrophe in equal measure” (Giddens, 1991 s. 34).  

Livsstilsval och livsstilssektorer  

 ”The more post-traditional the settings in which an individual moves, the more lifestyle 

concerns the very core of self-identity, its making and remaking” (Giddens, 1991 s. 81).   

 

Giddens är noga med att påpeka att livsstil betyder mer än den kommersialiserade innebörden 

av ordet - som för tanken till livsstilsmagazines, sportbilar och Gucci väskor - livsstil refererar 

till rutinmässiga handlingarna; vad vi äter, hur vi klär oss, hur vi agerar, och i vilka miljöer vi 

väljer att agera och umgås med andra. Det moderna livet präglas till en större del av val, än 

vad tidigare samhällen gjort. Ett exempel är hur, alltsedan jordbruket industrialiserats och 

världshandeln etablerats, alla innevånare i den rika världen har gått på någon typ av diet; vi 
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kan inte bara välja vad vi äter, utan tvingas välja vad vi äter. Giddens menar att vi inte längre 

ärver vår livsstil, i samma uträckning under senmoderniteten, jämfört med traditionella 

samhällen, utan istället väljer vår livsstil, inspirerade från en mängd håll. Det rör sig inte bara 

val kring hur vi agerar, utan i förlängningen även om val av vem vi är. Det är en process vi 

ständigt utvärderar och håller öppen för förändringar, likt hela vår känsla för vår självidentitet. 

”Self-identity is not a distinctive trait, or even a collection of traits, possessed by the 

individual. It is the self as reflexively understood by the person in terms of her or his 

biography” (Giddens, 1991 s.53), skriver Giddens och menar att vår självidentitet inte är 

beständig, utan något vi hela tiden anpassar efter aktuell situation.  

 

Hur stora ens valmöjligheter är bestäms till viss mån av hur privilegierad man är, medlemmar 

av mer välbärgade samhällssfärer, har större valmöjligheter, men även de ekonomiskt hårt 

trängda grupper kan i mycket välja sitt levnadssätt, eller åtminstone, tvingas motivera sitt sätt 

att leva som ett eget val och inget som har tvingats på dem, Giddens skriver; 

”Possibilities denied by economic deprivation are different, and experienced differently 
– that is, as possibilities – from those excluded by the frame work of tradition. 
Moreover, in some circumstances of poverty, the hold of tradition has perhaps become 
even more thoroughly disintegrated than elsewhere. Consequently, the creative 
construction of lifestyle may become a particularly characteristic feature of such 
situations. Lifestyle habits are constructed through the resistances of ghetto life as well 
as through the direct elaboration of distinctive cultural styles and modes of activity” 
(Giddens 1991,  s. 86). 

 

Han menar alltså att utsatta grupper under senmoderniteten, känner sig exkluderade från något 

de kunde få (jämfört med det traditionella samhället, när de var exkluderade från något de inte 

kunde få), men samtidigt, menar Giddens, att de utsattas situation under senmoderniteten 

erbjuder ett mer kreativt utformande av livsstil och identitet, än vad som tilläts under tidigare 

samhällen. 

 

Mångfalden av livsstilsval som inom senmoderniteten konfronterar individerna, menar han, 

verkar genom en rad influenser:  

• Det faktum att man lever i ett posttraditionellt sammanhang.  

• Man lever sitt liv i flera sfärer samtidigt; arbete/hem, helgnöjen/kvällsnöjen, 

vänskap/äktenskap.  

• Sekularisering av samhället, religionen är inte längre självklar.  

• Mediernas inflytande över våra liv.  
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Existensen av alternativa livsstilar och livsöden, leder till att vi börjar planera våra liv 

annorlunda och mer reflexivt. Vi utbildar oss, flyttar, skaffar barn och gifter oss, som 

planerade faser av våra liv. Vi arbetar med mål, gör investeringar och riskberäkningar och 

koloniserar, med Giddens ord, på detta sätt framtiden. Alltså, den moderna människan, lever i 

större utsträckning, i relation med framtiden, så som människan i det traditionella samhället 

levde i relation med det förflutna; ”The future is thought of as resonant with possibilities, yet 

not left open to be the full play of contigency. So far as possible, the future is to be ordered by 

exactly those active processes of temporal control and active interaction on which the 

integration of the self’s narrative depends” (Giddens, 1991 s77), skriver Giddens och menar 

att individen fokuserar på nuet, främst som ett led in i framtiden. 

 

Efter ovanstående genomgång av Giddens modernitetsbegrepp och hans teoretiska 

resonemang kring hur senmoderniteten påverkar individens känsla för sin identitet och 

ordning av sitt liv, går vi nu vidare till att studera Städerna inuti Hall.  

Empiri; Städerna inuti Hall  
Det finns en rad intressanta frågor för hur vi, i hopp om att förstå senmoderniteten, bör läsa 

Städerna inuti Hall. Låt mig börja med en överblick av boken.  

 

Det rör sig om en diktsamlig i prosastil. Den är inte uppdelad i klassiska dikter utan är snarare 

ett textflöde som rinner genom det nästan 400 sidorna. Miljön är urban, oftast rör det sig om 

Göteborg, men berättarrösten uppehåller sig mycket vid vatten och träd, alltså icke urbana 

miljöer. Boken upplevs som klaustrofobisk – det stora temat är nycklar, lås och dörrar – och 

berättar rösten är ilsken med många refereringar till våld, med inslag av nästan dystopisk 

samhällskritik. Man kan urskilja fyra huvudkaraktärer. Berättarrösten är alltid ensam och 

refereras till som han, utom vid ett fåtal tillfällen när den refereras till som jag. Utöver temat 

kring nycklar, lås och dörrar, är andra återkommande teman:  

• En lek med siffror, ibland räknar han ”en, ett” och låter det utgöra en rytmik i skriften, 

ibland refererar den till människor, ting och tid som siffror; ”vad har tiden/ för en 

siffra?” (s.15), ”Kunde människan lika gärna vara skapad av siffror?” (s. 11). 
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• Teknisk information som här och var kallt konstaterar fakta; ”Blodkärlen förgrenar 

kroppen/ neråt från aortan/ till kapillärerna/ som släpper igenom/ blodet cell/ för cell” 

(s. 180). 

• Ljudet och ljuset av sirener som spelar genom staden.  

• Minnen av krig och våldsituationer.  

• Citerande av och refererande till, Aeneiden, det romerska nationaleposet, skrivet av 

Vergilius 29-19 f.Kr. 

  

Anyuru skriver utan att använda punkter eller knappt några rubriker, däremot många 

frågetecken, vanligtvis endast korta rader, här och var bara några få ord på var sida, men lika 

ofta i ett ilsket repetitivt tempo i sjok som sträcker sig över flera sidor. 

Giddens modernitetsbegrepp i Städerna inuti Hall 

Jag kommer att dela upp det materialet under rubriker som refererar till olika tankegångar 

inom Giddens modernitetsbegrepp, först på det mer övergripande planet, rubrikerna kommer 

att utgöras av; Upplevelse av tid och rum, Övervakning, industrialism och kapitalism, och 

Globalisering. På det mer personliga planet när jag söker det Giddens menar är de typiskt 

senmoderna grubblerierna, utgörs rubrikerna av; Jaget som ett reflexivt projekt; 

individualism, samt, Livsval, tvivel och intimitet.  

 

Jag låter vissa av dessa citat tala i sin egen rätt, men kommer även att löpande kommentera 

citat för att tydliggöra varför de är intressanta utifrån mitt syfte, för att sedan i följande 

diskussionsavsnitt närmare diskutera förhållandet mellan Giddens diskussion kring 

senmoderniteten och Städerna inuti Hall.  

  

Övervakning, industrialism och kapitalism 

Giddens är tydlig när han definierar den institutionella ramen för det senmoderna samhället, 

resonemanget bygger på tre institutionella axlar som utgörs av; övervakning, industrialism 

och kapitalism. Jag finner ett otal möjliga tangeringar på området i Städerna inuti Hall, och 

jag vill inleda vår läsning av poesin utifrån dessa. Den institutionella ramen som Giddens har 

definierat återkommer hos Anyuru, men diskuteras från en något annorlunda vinkel. Jag 

kommer att använda rubriken till att visa på hur berättarrösten förhåller sig till samhället, och 
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menar att det finns ett allmänt drag, där den känns främmande för samhället, ömsom utstött, 

och ömsom instängd. Kapitalismen, den industrialiserade produktionen av varor och vapen, 

och övervakningen, är något berättarrösten slåss mot.  

 

Giddens menade att det moderna livet har massivt förstärkt den organisatoriska makt som är 

förbundet med övervakning. Anyuru skriver; ”Livet samlas in/ i krukor, glasburkar/ roterar på 

en plattform/ i hus, lägenheter, liv/ revas upp till tyg, trådar Hans liv/ undersöks och roterar/ i 

källare, rör Tunnlar Kulvertar/ Häkten Polisbilar Snurras/ upp på spolar, sparas” (s.12); och 

fångar därmed övervakningen, och dokumenteringen av övervakningen i register, väldigt nära 

Giddens beskrivning av den. Anyuru skriver även; ”Överallt/ finns elektroniska ögon som ser/ 

honom, lyssnar, ögon under vissas/ fotsulor” (s. 189). 

 

Men berättarrösten spinner även vidare på detta spår som initialt Giddens har väckt intresset 

för, och letar sig in i historien bakom övervakningen (som Giddens intressant nog aldrig 

diskuterar; vad är det för krafter som sätts in bakom övervakningen, vad är övervakning utan 

hot om repressalier, vad är övervakning utan makt?), och det tycker jag är en intressant 

dynamik, om vi lämnar Giddens och spårar Anyuru in i konsekvenserna av övervakningen, 

finner vi; ”Rätten är ett arkiv/ över rättvisans död Den är ett rike där lagen drar sig/ undan” 

(s.164); och det är i strofer som den, som jag menar att främlingskapet inför samhället blir 

tydligt. Anyuru uttrycker en typ av klumpighet (alternativt rent förtryck) som juridikens och 

maktens paragrafer riktar mot medborgarna: 

”Mediciner sopar undan försökspersonens inre hämningar/ och politiska spärrar så att 
han kan erkänna/ utan att elektricitet behöver användas// Det är polisens plats” (s. 25), 
”I Hallfängelset ligger en fånge/ fastspänd med läderremmar/ i en isoleringscell/ sedan 
två år ”(s. 172), ”[…] konungar, har alltid/ den jävla lagen/ på sin sida, och vet att han/ 
ljuger och stjäl andras/ saker, och säger ord som inte/ får finnas […]”(s. 262). 

 
Även det Giddens beskriver som övervakningen av våldsmedlen finns här; ”han längtar/ efter 

framtidens krig… där soldaterna/ använder vapen som bedövar… eller söver ner/ kropparna, 

och sedan väntar…/ på dem som framställts… speciellt/ för att döda” (s.173), men då handlar 

det inte om övervakningen av våldsmedlen, utan det bisarra i krigets och vapenproduktionens 

moderna tillstånd, att jämföra med följande strof; ”En liten metallbehållare exploderar/ och 

sönderdelas i exakt rätt antal/ för att döda så många som möjligt” (s.93). Det är ett typexempel 

på hur Anyuru och Giddens tar upp samma fenomen men diskuterar dem från skiljda håll. 
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När det gäller kapitalismen och lönearbetet är materialet övermättat, jag har tagit ett urval här 

som jag menar fångar de viktigaste teman av hur han berättarrösten förhåller sig till det:   

”Han jobbar/ på Electrolux, monterar/ kylskåp En last ska till/ Sydafrika, under/ 
apartheid, och han vill ju/ inte, men de säger han ska få/ kicken så vad/ ska han göra 
eller/ hur Så/ han monterar/ kylskåpen, fast lämnar/ aldrig in papperen/ for att få ut 
ackordet” (s. 53), ”De döda ska stå/ upp, och sättas/ i arbete, plågas,/ betala, tvättas” 
(s.12), ”Förslitningsskador, tristess, mus-/ arm, kronisk trötthet, han är bara/ brus, 
värdelöst/ surr” (s. 64), ”Människor börjar hata/ sin plats” (s. 61),  ”Skapandet av 
rikedom/ och fattigdom fortsätter” (s. 286). 

 
Här accentueras Giddens och Anyurus skilda perspektiv, som jag ser avslöja sig genom 

arbetet. Märk hur Anyuru ställer sig på de svagas sida och diskuterar kapitalismen och 

lönearbetets utifrån dess avhumaniserande sidor. Giddens som diskuterar senmoderniteten 

utifrån ett historiskt perspektiv, skriver främst om hur arbetslivets öppnar upp sig, 

demokratiserats, och erbjuder en större valfrihet, jämfört med hur det var strukturerat under 

det traditionella samhället. Den historicitet bemödar sig inte Anyuru med och går snarare 

till attack mot vad som han ser som tvingande och absurt i den kapitalistiska ordningen av 

vårt arbete. Det är den klarsynta, arga poeten som ställs mot den rationella 

vetenskapsmannen. Om vi ser ovanstående resonemang som ett uttryck för produktionen 

och arbetet, så har Anyuru lika mycket att säga om den andra sidan av myntet, produkten 

av arbetet och försäljningen av det: 

”I den verklighet som framställs/ är tecknet för varan/ varan” (s.86), ”Vid tidens slut ska 
deras ägodelar/ förvandlas till vilddjur/ och sluka dem” (s.93), ”Billigare/ plagiat av 
dyra berömda märken/ förekommer ”(s. 180), ”Världskrigens bombpiloter och/ 
artillerister gjorde armbandsuret/ till en modeartikel” (s.224). 

 

Det är intressant hur han formulerar ”I den verklighet som framställs” som skänker en viss 

overklighet till verkligheten och därmed öppnar för dess ifrågasättande, men framförallt är 

ovanstående resonemang intressanta för att det pekar på att ingenting produceras, 

egentligen, mer än slöseriet av tid, orättvisor och varor. Varan som endast är; - varan. 

 

Upplevelse av tid och rum 
Följande strofer, menar jag, är talande för upplevelsen av tid i Städerna inuti Hall. Dels hur, 

som i denna strof:  

”Långa slamsor/ av hjärtfett, muskelfibrer snor/ ihop sig/ som piskor i tårdimman/över 
asfalten// Syre sugs in i hjärtat/ som slår, dansar, dansar// Huvudet ruskar sig// 
Gatstenarna lyfter/ och öppnar/ sig// Det finns en strand/ inuti// allt Poliserna, med 
dolda/ ansikten, som nu öppnar/ eld// Vita, onumrerade hjälmar/ rullar över/ 
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övergångsstället// Det finns inga öppningar// Någon öppnar plånboken// En mun biter 
ihop/ de stora vita tänderna tills de/ splittras, i de elektriska/ växthusen i// Algeriet 1956-
1962” (s. 68-69). 

 

Jag läser här en berättarröst som rör sig obehindrad över historiska tidpunkter och gör ett 

avstamp, mitt i sin Göteborgberättelse, i det franska folkmordet i Algeriet. Det är intressant 

hur referatet till Algeriet har sådan effekt på läsaren, det hade det inte haft, utan 

senmodernitetens skapande av föreställningen av en gemensam mänsklig historia, som 

Giddens beskriver, - vi vet vad Algeriet 1956-1962 betyder. 

 

Berättarrösten driver även ett annat intressant resonemang kring tiden, där den utgör en 

faktisk realitet som exempelvis rinner ut, försvinner, eller allmänt har stor betydelse i hans 

upplevelse av världen; ”Han sitter ensam/ i polisbilen och stirrar på/ instrumentbrädan, de 

digitala/ siffrorna som räknar/ ner, korsen som/ muterar, hakar, hörn” (s.13); referatet till 

fångenskap blir här starkare när man genom blicken mot klockan får en uppfattning om tiden 

som går. Tiden är en reell kraft, till vilket världen är knuten och den, känner berättarrösten, 

rusar för fort; ”Bara det/ som varken kan röra sig/ eller vara stilla/ är utanför tiden Han är sig/ 

själv, och tom/ av det” (s.278); tiden är här, än en gång, en makt över och ram för vår 

upplevelse av världen. Ett annat exempel; ”Rörelsen är tid/ om den förflyttar något/ från ett 

tillstånd/ till ett annat” (s.349). 

 

Berättarrösten tycks störd av livets förgänglighet, hur allting flyter ifrån honom något som 

föder en längtan att pausa tiden; ”Han vandrar/ hemåt, inuti något som inte heller/ finns, utom 

en stund/ och sen inte, som lagen Som träden/ som rasslar med vinterns lövrester Ibland/ 

kanske man måste börja med/ att ställa in datum, i andra fall/ klockslag […] Han passerar/ 

hålet Mopeder kväker och försvinner/ i gångtunneln Ansiktet sjunker in/ i murarna, utplånas 

Det var en värld/ där årstiderna varade/ i generationer, geologiska/ åldrar Nu finns den/ inte 

mer, oskulden” (s 174-175).  

Det är omöjligt att föreställa sig Städerna inuti Hall utan denna ständiga laborering kring tid 

och rum. 

Globalisering 

Ett tydligt inslag i Städerna inuti Hall, som redan i titeln antyder, är pluraliseringen av 

världar. Inte minst på globalnivå, där karaktärerna som rör sig genom Göteborg, har 
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anknytningar långt bortanför sin fysiska plats: “Saint Borås, San Tokyo/ S:t Hisingen” (s.8), 

”telefonsamtal/ befolkar världen” (s.326), ”På teve lägger buddhister/ blommor på vattnet// 

för flodens/ offer// Vattnet böljar,/ vågor slår// upp i munnen,/ han sköljer, spottar/ Cellernas 

tankar, lugna/ allvarliga// spiraler Snön/ genom tiden” (s. 33), han anknyter här till den 

mediala förmedlingen av världar som en del av globaliseringen och uttrycker världens globala 

karaktär, samtidigt som han för en diskussion kring tid och rum. 

 

Men framförallt blir de globala anknytningarna en diskussion om utanförskapet, hur på lokal 

och global nivå en del av befolkningen har lämnats efter; ”Delar av den gamla franska staden/ 

brinner Delar av den gamla/ europeiska staden I städernas ytterkanter/ brinner bildäcken/ dag 

efter dag, ytterst/ i sommaren, som den yttersta/ dagen// Han är eld, bensin,/ De som bränner 

bilarna är arga, trötta,/ frustrerade, arbetslösa, inspärrade, förbannade –”(s. 71). 

Upplevelser av senmoderniteten på individnivå 
Som ni märker har vi redan kommit in på detta avsnitt, där jag hoppas kunna fånga 

upplevelsen av senmoderniteten på individnivå, så som den uttrycks i Städerna inuti Hall. Det 

är svårt att peka ut vissa specifika strofer som skulle särskiljt beskriva just upplevelsen av att 

leva under senmoderniteten, snarare är det så att alla strofer som jag här valt för att det berör 

senmoderniteten, berör just upplevelsen av den. Indelningen blir alltså följande; föregående 

sektion är alla strofer del i ett försök av att försöka förstå just upplevelsen av senmoderniteten; 

i denna sektion vill jag diskutera de strofer som kommer nära de, enligt Giddens, typiskt 

senmoderna grubblerierna.  

Jaget som ett reflexivt projekt; individualism 

Som jag konstaterade i mitt arbete med Giddens kan vad han ser som individens typiska 

senmoderna kval spåras till en och samma idé som Giddens applicerar på en mängd olika fält: 

idén om individens reflexivitet som orsak till individen handlande. Med reflexivitet menar 

Giddens att individen hela tiden ifrågasätter, motiverar, utvärderar och utvecklar, sitt sätt att 

handla. Giddens menar att vad som kännetecknar individens orientering under 

senmoderniteten är just möjligheten till att orientera sig; - att välja. De begreppen jag kommer 

att diskutera här; intimitet, tvivel och livsval, är en del av problemetiken som uppstår när 

individen tillåts vara reflexiv i sin vardag och de utgår alla från samma idé. Alltså är 

individens reflexiva tänkande och handlande min starkaste ”operationalisering” av Giddens 

beskrivning av senmoderniteten. Poängen Giddens driver är att på alla olika områden som 
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individen för sig, om det så har med kärlek, arbete, familj eller religion att göra, så 

kännetecknas senmoderniteten av en större valfrihet; “the radicalization of modernity means 

being forced to live in a more reflexive way, facing a more open and problematic future” 

(Giddens, 1998 s.116). Att jag finner spår av detta tänkande hos Anyuru menar jag är en 

kritisk del av arbetet, skulle inga sådana finnas blir det svårt att hävda att det går att utföra en 

jämförande studie av Anyuru och Giddens. 

 

Anyuru skriver, och samsas därmed med Giddens kring den ultimat senmoderna 

frågeställningen; ”Vem/ är jag” (s.301). Och jag är redo att avsluta undersökningen just här, i 

den korta strofen där hela arbetet sammanfaller så harmoniskt. Men samtidigt vet jag, och 

måste erkänna, att det är ingenting unikt för senmoderniteten att fråga sig vem jag är, utan 

snarare typiskt för mänskligheten, oavsett epok, oavsett samhälle, trots att Giddens stressar 

frågan mycket. På sätt och vis kan man läsa hela Städerna inuti Hall, som en uppgörelse och 

en undersökning av just den frågan. Låt oss se hur jag menar att ett reflexivt tänkande tar sig 

uttryck i Städerna inuti Hall.  

 

Anyuru skriver; ”På nytt grå natt, han känner sig på nytt/ gammal och tom när någon annan/ 

finns Du måste/ dö Livet är/ för ofantligt” (s. 177). Ordet ofantligt är här intressant, de 

processer som Giddens beskriver har effekten att livet upplevs större, gränser luckras upp och 

erbjuder större variations möjligheter, vi ställs inför ”a more open and problematic future” 

(Giddens, 1998 s.116), ur den synpunkten skulle man kunna läsa ofantlig, men samtidigt, och 

det blir intressant i min fortsatta analys, så är just öppenhet något Anyuru vänder sig mot, 

livet är ofantligt, men samtidigt uttrycker texten en instängdhet;  

”Sneda rännilar rinner/ över bussfönstren,/ som kristall, dagg-/ maskar Kvinnan som 
kliver/ in i hålet luktar fränt Vinterjacka, gammalt/ ansikte, av sand En strand Halsduk/ 
virad runt, sanden/ blåser ut ur byltet, alla/ hostar, håller för sina prins-/ munnar Kjol, 
byxor/ under, strumpor, skor, flera/ lager av tröjor Sediment Produktion Sand-/ dynor 
växer mot sätena väggarna Det blir/ trångt Det var trångt/ inuti fången också Allt livet 
är/ trångt, trängt” (s. 219). 

 
Anyuru skriver, ”Den lilla innergården mellan/ höghusen där han/ älskade, slogs och blev/ sig, 

en” (s. 203); och berör därmed vad Giddens beskriver som det stora projektet för individen 

under senmoderniteten, att anta en identitet, att bli en. Hos Anyuru är inte detta en lätt sak, 

beskrivningar av att känna sig fångad, i detta en och samhället detta en rör sig inom, är en 

återkommande problematik i texten; ”Någon tar på nytt/ livet ifrån honom, att han inte kan 

leva/ som han vill, fast det verkar/ som att det går […] När han tittar/  på husen känns det/ 
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som att de också tänker/ på honom/ och också ser/ sig, och undrar// över sig// Vem han/ är Om 

han är/ någon Tom// Tom” (s. 188). Märk väl formuleringen kring att inte kunna leva som han 

vill. ”Väggarna/ har alltid befunnit sig/ i kris, och denna kris/ har drivit väggarna/ över fälten/ 

in mot städerna” (s. 213), ”Den enklaste/ surrealistiska handlingen/ är att gå ner på gatan/ med 

revolvern i handen/ och skjuta huller om buller” (s. 304). 

 

Låt oss gå vidare till resonemangen kring; Livsval, tvivel och intimitet, som jag känner utgör 

en annan del av samma problematik. Reflexivitet menar Giddens får speciellt genomslag inom 

just de fälten. 

  

Livsval, tvivel och intimitet 

”Bussen/ rasslar, klättrar upp/ ur hans svalg, rör, kuber, vecklas/ ut, in, sönder – 
fallskärmar/ böljar – bensinbrist –anorexi -/ stealthflygplan – livsstil – ljus glittrar/ 
mellan granarnas höga torn/ av skakande järnflisspån – dia – gram – slutet/  närmar sig 
– gränserna – blir snävare –/ ytan häver/ sig – mörk, hal -// Han är/ försvunnen, trasslar/ 
sig, staden/ lyfter sig/ ur floden/ med kladdiga vingar/ av dörrar/  som skvätter/ av sedan 
länge och nyligen/ utplånade, en San/ Naga-/ sak,// underströmmar/ och stormar// 
Floddeltan av halogen strålar/ under städerna” (s. 287-288). 

 

Det här är en kritisk strof; bussen utgör här en metafor för det påtvingande samhället, som 

klättrar i hans svalg och han är redo att spy över. Det är den enda raden som han nämner 

livsstil, men då gör han det i sällskap av stealthflygplan. Hos Anyuru finns inte det befriande i 

modernitetens reflexiva och dynamiska samhälle, staden trasslar man in sig i, medan 

samhället producerar floder av halogen, i vilkas underströmmar han går ostadigt, varken 

framåt eller bakåt, utan ner sig.  

 

När Giddens talar om ett ständigt föränderligt samhälle, och menar att det skulle leda till 

större valmöjligheter, uttrycker Anyuru en liknande tankegång, men antyder samtidigt att 

ingenting förändras, inget som produceras är nytt; ”Känslan av att alla/ människor, alla 

föremål här/ är förbrukade, redan använda/ någon annanstans// Att kropparna är av 

skumgummi, vax,// att en enda partikel från ett yngre universum/ skulle sjunka rakt igenom/ 

vadsomhelst/ betong/ stål” (s. 66), ”Sprätta upp sömmarna/ i alla kläder, dela/ fibrerna och 

trådarna/ tills tyget blir som/ tovigt hår/ Som päls/ Väv en tunn, blå duk/ kvadratmil efter/ 

kvadratmil, och släta ut den/ försiktigt, rofyllt,/ med handen, kryp/ över den, stryk den/ med 
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handen ” (s.205). Och minns än en gång. ”Det var en värld/ där årstiderna varade/ i 

generationer, geologiska/ åldrar Nu finns den/ inte mer, oskulden” (s 174-175). 

 

Tvivel och livsval, är hos Giddens nära förknippat, låt oss se hur det ter sig hos Anyuru; ”Han 

tittar upp på/ himlen, på det sakta skiftande/ ljuset, och tänker på/ sin far, hur familjen/ utförde 

en ritual, en skugg-/ begravning, när han var flykting/ Myndigheterna i hans hemland/ skulle 

då tro att han var/ död Saint Nairobi De grävde ner/ en frukt/ i jorden På den här/ planeten ” 

(s. 216). Här har vi ett tydligt uttryck för valmöjligheterna, som Giddens beskriver, kan leda 

till ångest; en människa som har lämnat sitt hemland och sin familj, möjligtvis till fara för 

hans familj och undrar om han gjort rätt eller fel. Det finns fler exempel i Ayurus text, men 

inget av dem behandlar ångest som följer på ett val, i ordets fria betydelse, snarare handlar det 

om handlingar som berättarrösten tvingats till, ett nödens val och inte ett aktivt val. 

  

Här går Giddens och Anyuru mycket isär, medan Giddens skriver om samhället som 

konstituerande av sina medborgare(… i och med moderniteten inträffar det här med 

individen...), och därigenom kan förklara senmoderniteten som en hoppfull, men ångestladdad 

existens, att moderniteten ger upphov till självförverkligande möjligheter, talar Anyuru om 

själen, om den vilda människan, som alltså existerar innan samhället; ”Människorna ska ärva/ 

världen// Vilda” (s. 294), det ger beskrivningen av samhället som något infångande, vi är fast 

i de organiserande leden av det senmoderna samhället, och; ”Själen måste tåla miljarders 

atmosfärers tryck” (s.24). 

 

När det gäller intimitet, är det svårt att komma nära Giddens beskrivningar, men det betyder 

inte att vi bör döma varken Giddens eller Anyuru, utan mest att det rör sig på olika sfärer, 

Anyuru diskuterar förhållanden förvånansvärt lite, berättarösten är jämt ensam, och även om 

han ibland refererar till förhållanden, till familj, och kärlekar, så är det mest sentimentala 

tillbakablickar, aldrig någon existentiell utredande undran, så som Giddens diskuterar kring 

rena relationer och intimitet. Men ändå, längtan efter intimitet finns där; ”Befria mig/ i dig 

(s.331)” 

 

Tills sist vill jag även nämna de andningshålen som i Städerna inuti Hall, blir effektiva, när 

texten i övrigt äger sådan malande instängdhet, här och var öppnas poesin upp i ett 

drömmande tillstånd. Jag menar att vi måste beakta även detta element av Städerna inuti Hall 

för att förstå hur den talar till läsaren; ”Utan dörrar Väggarna/ är ett elastiskt/ material, som/ 
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hud, han sjunker/ igenom, kläs/ i en tunn film sexuellt skydd,/ värme, identitet Han står/ 

utomhus, mitt/ i den dånande trafiken, och rör vid/ sitt ansikte, sin/ yta, med någons/ 

ensamhet” (s.20), en väldigt lycklig strof, där berättarrösten låter tala om identitet på samma 

rad som värme. Men även ilskan över att vara instängt i, dels roller, men även den fysiskt 

fängslande världen, är här intressant. Vidare uttrycker strofen, angående intimitet, hur alla är 

mot sin vilja ensamma.  

 

Följande strof liknar ovanstående i det att den verkliga euforin uppstår när berättarjaget lyckas 

bryta genom väggarna som håller honom fången: 

”Städerna// När solen går upp brinner/ fönstren som guld, rosa/ Månen en liten tunn 
skiva/ i ett tomt ägg/ av kvistar,// lägenheter, kakel,/ kök, toaletter, ljus/ som en annan 
planet, en annan/ lag, människor glider/ inuti klossarna, låser/ öppnar kolvarna, tysta/ 
tömmer sig/ i rören, borrar - // Han trycker upp/ hissen, väntar, hisskroppen/ sjunker 
uppåt, fortsätter/ genom taket, bort/ i mörkret, insvept/ i en smutsig/ säckväv” (s. 311). 

Diskussion 
I min tidigare genomgång av Giddens modernitetsbegrepp har jag identifierat de 

samhällsfenomen som Giddens anser vara utmärkande för senmoderniteten, jag har vidare i 

ett andra avsnitt beskrivit ett antal konsekvenser som Giddens menar att senmoderniteten får 

för individens funderingar över, och organisering av, sitt liv. Det har skapat ett verktyg för 

mig att söka Giddens teorier i mitt utvalda litterära verk; Städerna inuti Hall. På det 

övergripande planet menade jag Giddens resomang kring tid och rum, hans definition av 

modernitetens institutionella axlar, och globaliseringen, blev intressant när jag analyserade 

poesin.  

 

Att söka modernitens övergripande teman i, Städerna inuti Hall, är det en relativt tacksam 

uppgift, faktum är att Städerna inuti Hall, utspelar sig i just de institutionella sättningar som 

Giddens tillskriver senmoderniteten. Tydligast är det när det gäller övervakningen, Anyuru 

beskriver ingående den polisiära övervakningen av staden; celler, polisbilar, sirener, 

kravallpolis, militärer, allt finns där, och utgör en yttre, enligt berättarrösten alldeles för snäv, 

ram för dennes leverne. Vidare utsätts även berättarrösten för den andra typen av övervakning 

som Giddens beskriver, nämligen den mer dokumenterande varianten, berättarröstens liv 

filmas, bandas och lagras. Även den industriella produktionen av vapen är något som Anyuru 

berör; ”han längtar/ efter framtidens krig… där soldaterna/ använder vapen som bedövar… 
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eller söver ner/ kropparna, och sedan väntar…/ på dem som framställts… speciellt/ för att 

döda” (s.173). Att övervakning får stort utrymme, kan ha med temat på Städerna inuti Hall att 

göra (titeln refererar till ett fängelse - Hallfängelset i Göteborg), men det förtar inte relevansen 

av iakttagandet, snarare stärks misstanken att Giddens  haft rätt när han definierat 

övervakningen som en grundläggande funktion inom senmoderniteten, och jag hävdar att det 

inte är en slump att en senmodern diktsamling, bygger kring just ett sådant tema.   

  

Gällande industrialism och kapitalism, så äger båda framträdande roller i Anyurus 

beskrivning av verkligheten, det är något rösten hånar och föraktar, och som hånar och 

föraktar honom; ”Förslitningsskador, tristess, mus-/ arm, kronisk trötthet, han är bara/ brus, 

värdelöst/ surr” (s. 64). Berättarröstens roll på marknaden, tycks vara en utsatt och förnedrad 

roll, och något som upptar honom mycket. Det rör sig lika mycket om konsumism som 

produktion; ”I den verklighet som framställs/ är tecknet för varan/ varan” (s.86), och 

innehåller skarp kritik mot kapitalismens tomhet. Aldrig någonsin känner han sig mänsklig i 

förhållandet till den, han är just ”värdelöst surr”. Det är intressant hur stor del av Anyurus 

behandling av övervakning, kapitalism och industrialism, som innehåller ett maktperspektiv 

som i jämförelse känns helt frånvarande i Giddens beskrivningar. 

 

 Medan Giddens beskriver moderniteten som en osäker men ofta hoppfull existens, och 

fokuserar mycket på möjligheterna och de demokratiserande effekterna av den moderna 

ordningen av produktion och handel;  

“a runaway engine of enormous power which, collectively as human beings, we can 
drive to some extent but which also threatens to rush out control and which could rend 
itself asunder. The juggernaut crushes those who resist it, and while it sometimes seems 
to have a steady path, there are times when it veers away erratically in directions we 
cannot foresee. The ride is by no means wholly unpleasant or unrewarding; it can often 
be exhilarating and charged with hopeful anticipation” (Giddens 1990 s. 139). 

 

Anyuru går aldrig bakom kommat i raden ”The juggernaut crushes those who resist it,” utan 

stannar där, hos dem som motsatt sig, och krossats av denna juggernaut, denna ångvält,  ”De 

som bränner bilarna är arga, trötta,/ frustrerade, arbetslösa, inspärrade, förbannade – ”(s. 71). 

Och skriver om hur ”Skapandet av rikedom/ och fattigdom fortsätter” (s. 286), utan att så 

mycket som att viska om de där upplyftande elementen som Giddens går vidare till. Men trots 

denna, på alla sätt betydande, skillnad mellan då två, kan vi fortfarande se att de båda 

beskriver samtiden utifrån samma institutionella ram. 
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Det gäller även när jag diskuterar förhållandet mellan tid och rum, och mellan det lokala och 

det globala. Giddens beskriver hur åtskiljandet mellan tid och rum, är en av grundstenarna i 

modernitetens förverkligande, något som har utvidgats och eskalerat under de senaste hundra 

åren och kommit att omforma allt från stora ekonomiska och politiska förhållande, till de 

mesta privata vardagliga livet, och landa i dagens senmoderna och djupt globaliserade 

samhälle. Och mycket riktigt, om vi vänder oss till Anyuru, är ett karaktäristiskt drag hur 

texten rör sig till synes utan ansträngning, mellan vitt skiljda platser och tidpunkter. Men 

samtidigt ”I Hallfängelset ligger en fånge/ fastspänd med läderremmar/ i en isoleringscell/ 

sedan två år” (s. 172), det handlar ofta om individer som blivit berövad den rörelsefrihet som 

senmoderniteten erbjuder, och den globala världen existerar här som ekon och minnen som 

bryter sig in i en instängd vardag. Något som kan, enligt Giddens resonemang, ses som en 

effekt av senmoderniteten, Anyuru beskrivning av instängdhet i roller och rum, bygger på 

vetskapen om alternativa roller och rum, ur det resonemanget kan det ses som ett uttryck för 

känslor som har legat till grund för modernitetens reflexiva utbrytning ur det traditionella 

samhället.  

Giddens i Anyuru utifrån mina 

”operationaliseringar” 

Betydligt svårare blir min jämförande studie, när vi övergår till att närmare titta på det 

prövningar för individen som Giddens menar att senmoderniteten skapar. Jag menade att 

följande av Giddens resonemang där var intressanta; 

  

•  Jaget som ett reflexivt projekt; individualism. 

• Intimitet under senmoderniteten.  

• Risktagning, ångest och livsval, under senmoderniteten.  

 

 Om vi börjar med Jaget som ett reflexivt projekt, så kan vi finna uttryck för sådana tankar i 

Anyurus text; ”Vem/ är jag” (s.301), men framförallt kan vi läsa hela boken, och mycket 

annan poesi och skapande, som en uppgörelse med Jaget, och en utredning om Jagets plats i 

samhället. Giddens skulle nog hävda att skriva poesi (likt att gå i terapi) är en typisk modern 

handling (om än vi vet att poesin är mycket äldre än så) speciellt när den äger den reflexiva 

karaktär som Anyurus har. Städerna inuti Hall är fylld av frågetecken och undran om världens 

tillstånd, och berättarröstens plats i världen. ”När han tittar/  på husen känns det/ som att de 
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också tänker/ på honom/ och också ser/ sig, och undrar// över sig// Vem han/ är Om han är/ 

någon Tom// Tom” (s. 188). Men på den nivån blir min analys för vag, om jag istället söker 

den individuella reflexivitet som Giddens mer specifikt beskriver - hur vi koloniserar vår 

framtid, agerar med långa perspektiv, gör riskkalkyler och investeringar, hur våra relationer 

demokratiseras och fortgår genom aktivt underhåll och förhandlas mellan jämbördiga parter, 

samt hur vi tar expertkunskaper till hjälp i vår psykologiska utveckling - står jag mer eller 

mindre tomhänt. På vissa punkter tycks de två stå i kollisionskurs, exempelvis om vi synar 

Giddens resonemang kring hur vi under senmoderniteten koloniserar framtiden och lever i 

starkare relation till framtiden än under tidigare samhällen. I Giddens resonemang blir nuet en 

plats som leder in i framtiden, medan Anyuru, å sin sida, knappt diskuterar framtiden, utan har 

skrivit en diktsamling som växlar mellan nuet och det förflutna; ”Den lilla innergården 

mellan/ höghusen där han/ älskade, slogs och blev/ sig, en” (s. 203), nuet är hos Anyuru ett 

appendix till det som varit. 

 

Det finns flera tänkbara orsaker till att jag inte lyckas finna bra operationalisering som skulle 

kunna fastställa att Anyuru faktiskt verkar under senmoderniteten så som Giddens beskriver 

den. Dels kan det ha att göra med ett metodologiskt snedsteg från min sida, men samtidigt, vet 

jag att Giddens aldrig berör tvivelet och ilskan, som Anyuru dröjer sig kvar vid. Istället tror 

jag att det har med vilket fokus de två ser på samhället att göra, än en gång, medan Giddens 

nämner att det moderna samhället; “crushes those who resist it,”(Giddens 1990, s. 139) och 

sedan går vidare och menar att “The ride is by no means wholly unpleasant or unrewarding; it 

can often be exhilarating and charged with hopeful anticipation” (Giddens 1990, s. 139), så 

stannar Anyuru hos de krossade. I Städerna inuti Hall upplevs samhället som 

frihetsberövande och orättvist. Det handlar till viss mån om makt, Giddens skriver; 

“Moreover, in some circumstances of poverty, the hold of tradition has perhaps become even 

more thoroughly disintegrated than elsewhere. Consequently, the creative construction of 

lifestyle may become a particularly characteristic feature of such situations.” (Giddens, 1991 

s. 86). Hos Anyuru ser de kreativa möjligheterna för individen att utforma sitt liv radikalt 

annorlunda ut; ”Den enklaste/ surrealistiska handlingen/ är att gå ner på gatan/ med revolvern 

i handen/ och skjuta huller om buller” (s. 304). Men det kan ha att göra med två författarnas 

olika roller i samhället, som gör att de utgår från skiljda perspektiv, som poet kan Anyuru slå 

omkring sig, medan Giddens som sociolog söker förklaringar och för sig med mer 

konstruktiva beskrivningar av samhället.  
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Så om jag skulle använda Anyuru som en typ av empiriskt material för att pröva min 

teoretiska hypotes, Giddens beskrivning av senmoderniteten, skulle jag alltså behöva förkasta 

hypotesen och konstatera att Giddens inte vet vad han skriver om. Men det vore att dra 

förhastade och inte vidare konstruktiva slutsatser. Jag tycker mig göra en rad observationer; 

det första blir att jag kan spåra senmoderniteten, som Giddens beskriver den, i Städerna inuti 

Hall, med den intressanta kommentaren att, medan Anyuru kryssar genom Giddens 

senmodernitetet, och dröjer sig kvar vid samma institutionella ramar, lägger fokus vid 

begrepp som övervakning, kapitalism, globalisering, så existerar Anyurus tankar nästan inte 

alls hos Giddens. Anyurus förbittrade karaktärer är där helt frånvarande. Jag kan även göra 

observationen att medan de båda diskuterar ett snarlikt samhälle, gör de det utifrån skiljda 

utgångspunkter och perspektiv. När Giddens beskriver den senmoderna prövningen för 

individen, gör han det i termer som, tvivel, ångest och möjlighet, något som hos Anyuru blir, 

tomhet och ilska. När Giddens talar om självidentitet, talar Anyuru om själ. Dessa 

observationer säger mig två saker; dels att jag kan använda poesin i mitt sociologiska arbete - 

jag kan definiera vissa av poesins tankegångar och förstå vart de kan resonera i sociologin, 

och vise versa - men vidare säger det även att jag i detta arbete misslyckas att göra det på ett 

tillfredställande sätt. 

 

Och vad beror det på? Än en gång, det kan bero på ett felaktigt metodologiskt antagande från 

min sida, men fortfarande håller jag fast vid att mitt initiala antagande var riktigt; - det fanns 

indikationer om att en röd tråd skulle kunna leda mellan Giddens och Anyuru. Man kan 

kritisera mycket i arbetet men en sak som jag är säker på, och vill försvara  mig mot här, det 

finns inte bättre möjliga s.k. ”operationaliseringar” av Giddens teori. Jag har sökt 

beskrivningar hos Giddens, hur han menar att hans tämligen handfasta beskrivningar av 

samhällets förändringar under senmoderniteten, skulle ta sig uttryck i individens dagliga liv, 

med fattiga resultat. Faktum är att hur många böcker han än skriver, lyckas han aldrig 

förklara, vem som styr hans juggernaut och vem som krossas av den. Varför min teoretiska 

genomgång kring Giddens är en ganska tradig upprepning av orden dynamisk, reflexiv, risk, 

tvivel och skenande oro, är för att Giddens arbete i grunden aldrig kommer djupare än hans 

initiala övergripande beskrivning av senmodernitetens som en ständigt föränderlig värld, fylld 

av oro, och framtidshopp.  

 

Ur det perspektivet blir Anyuru, som alltså rör sig inom samma institutionella ram som 

Giddens, i sina beskrivningar av livet under senmoderniteten, mer intressant. Om vi föreställer 
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oss att vi lägger Giddens teori som en hand över Anyurus poesi, så kommer den att täcka upp 

en del av de intressanta sociologiska teman och frågor som uppstår under läsningen av 

Städerna inuti Hall; ex. tid och rum, den institutionella ramen, globaliseringen och till viss 

mån även reflexiviteten som vi redan har diskuterat. Men låter vi vidare denna imaginära hand 

sjunka in i materialet så ställs vi inför ett nytt sociologiskt landskap; de negativa fallens 

landskap. Som jag har diskuterat i metodavsnittet, är negativa fall i min studie, de 

sociologiska fenomen jag finner i poesin som inte fångas upp av Giddens teori. Läsningen av 

Städerna inuti Hall ställer en rad intressanta frågor om samtiden som Giddens inte kan 

besvara. Jag finner här tre tunga begrepp/känslor och menar att det är här den verkliga frukten 

av mitt arbete ligger. Det var hit jag hela tiden ville komma.   

 

De stora sociologiska frågorna som uppstår under läsningen, berör främst tre begrepp/känslor; 

Ilska, känsla av Tomhet, och Själ. I Städerna inuti Hall är dessa tre begrepp/känslor av stor 

betydelse. Och om vi vill sociologiskt förstå denna diktsamling som enligt DN “fångat vårt 

nu” (Götselius, DN 2009-09-21), måste vi utreda hur den betydelsen ser ut. Kanske har jag 

hamnat fel i min utgångspunkt i diskussionen kring moderniteten, att det egentligen finns 

andra bättre angreppspunkter till att närma sig poesin. Helt meningslös finner jag inte min 

studie, jag har, anser jag, lyckats rama in diktsamlingen i en sociologisk diskussion, och från 

min horisont, här i slutet av arbetet, landar den största problematiken för slutförandet av 

arbetet på just tre nämnda begrepp/känslor, av vilka jag finner främst själen, intressant. Själen 

som ägt en intressant problematik sedan länge inom sociologin. Jag är redo att här överge 

Giddens som jag menar inte kan hjälpa mig med ett sådant begrepp, och som jag dessutom 

tycker är vag när han diskuterar individen. Jag konstaterar att jag befinner mig i en terräng dit 

mitt arbete inte bör, eller kan, nå. Giddens har här spelat ut sin roll. 

 

Hur ska sociologin, en själlös vetenskap, förhålla sig till att när poesin beskriver samtiden blir 

själen högst reell, och en kraft som står i konflikt med samhället. Vad innebär själen hos 

Anyuru, hur kan vi hantera ett sådant resonemang sociologiskt, även om vi föreställer oss 

själen endast som en ide eller föreställning? Det kan hävdas att det inte ligger på sociologins 

bord att göra det. Men jag hävdar motsatsen. Utifrån mitt perspektiv, efter arbetet med 

Anyurus poesi framstår det som en kritisk fråga, inte bara för att förstå Städerna inuti Hall, 

utan även för att förstå det senmoderna samhället, alltså kontexten i vilken Städerna inuti Hall 

verkar. Jag lider när jag läser om själens som tvingas uthärda miljoner atmosfärers tryck, men 

ändå bemödar sig inte sociologin att diskutera det. Är det bara symbolik? Symbolik för vad? 
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Det är den undran som jag lämnar till framtida uppsatsförfattare, för att sociologiskt kunna 

hantera en diktsamling som Städerna inuti Hall, menar jag att man först finna ett sätt att 

hantera begreppet själ, samt fråga oss, på vilket sätt föder samtiden individen med känslor av 

tomhet och ilska inför samhället? 

 

Städerna inuti Hall, är sociologisk intressant, den handlar inte om en individs känslotillstånd, 

utan är snarare, menar jag, en uppgörelse med ett ont och avhumaniserande samhälle. Min 

initiala nyfikenhet ligger kvar, hur kan vi sociologiskt hantera en bok som Städerna inuti 

Hall?  

Slutsatser 
Jag kan spåra Giddens beskrivning av senmoderniteten i Städerna inuti Hall, speciellt i de 

mer övergripande temana hos Giddens som jag beskrivit gällande resonemanget kring tid och 

rum, och senmodernitetens institutionella ram. När jag går närmare in på Giddens mer intima 

beskrivningar stöter jag på problem. Dels under själva behandlingen av Giddens teori, hans 

kopplingar mellan struktur och aktör är för vaga för att jag skall finna goda 

”operationaliseringar” av teorin. Men även i mitt arbete med att söka de 

”operationaliseringar” jag ändå tycker mig finna hos Giddens i Städerna inuti Hall är vaga 

och trevande. Jag känner att jag behandlar två historier om ett samhälle som må dela samma 

institutionella ram, men som ändå tycks utgå från två nästan diametralt skiljda upplevelser av 

det samhället. Jag finner intressanta sociologiska frågor i Städerna inuti Hall, framförallt 

Anyuru sätt att skriva om själen är fascinerande, och något som den själlösa sociologin måste 

ta till sig och diskutera mer, om vi vill förstå en diktsamling som Städerna inuti Hall. 

Läsningen av Städerna inuti Hall presenterar själen som en faktisk realitet för den 

senmoderna individen, finns teoretiska grepp att hantera en sådan betydelse av själ, inom 

sociologin? Jag anser att Städerna inuti Hall är ett fascinerande tidsdokument, och hoppas att 

jag med detta arbete inspirerar till ett fortsatt sociologiskt arbete med den, samt med annan 

kontemporär poesi. Sociologin kan till viss utsträckning lära av poesin, men framförallt 

inspireras av den; poesin väcker en undran och fascination inför människan och världen. 
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