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Anmeldt av Mats Trondman
Den kulturella vändningen har sina betydelser och konsekvenser. Sociologer
intresserar sig alltmer för den mening aktörer ger sociala handlingar. Både egna
och andras. Att dessa handlingar är inbäddade i vidare aktiverande symboliska
strukturer betonas också. Liksom att aktörer i sociala processer, mer eller mindre
medvetet, för-förstår och aktivt förhåller sig till differentierade, relaterade och
föränderliga meningsinnehåll. Att så är fallet gäller förstås även sociologer.
En sociologi som så förstår sig själv – det vill säga en kultursociologi – har
under de senast årtionden tagit fart. Den tar allt större plats på sociologikonferenser. Internationella som nationella. Tidskrifter lanseras. Forskningsmiljöer
växer fram. Institutionaliseringsprocesser är otvetydigt i rörelse. Därtill används kultur som analytiskt redskap inom en rad olika sociologiska kunskapsfält. Till exempel organisation, utbildning, barn och ungdom, äldre, sociala
rörelser, nätverksanalys, hälsa, historisk sociologi och urbana studier. Det gäller
även teorier som aktiverar analytiska kategorier som genus, klass, etnicitet,
sexualitet och funktionsnedsättning.
Vi bör förstås fråga oss hur nytt detta sätt att förstå kultur egentligen är.
Sociologin ställde ju redan i sin moderna tillblivelse frågor om den mening
människor tilldelar handlingar i vidare symboliska sammanhang. Men inte
ens där började det. Filosofen Giambattista Vicos (1668–1774) kritik av social
kontraktsteori kan, så här i efterhand, förstås som kultursociologisk par excellence. Ett förverkligande av ett socialt kontrakt mellan människor i ett samhälle
förutsatte, påtalade Vico, att de involverade aktiverades av en gemensam tro
på dess värde och betydelse. En kontraktsteori utan en aktiverande symbolisk
struktur som mobiliserar handlingar som stödjer den var som att ställa vagnen
framför hästen.
Med innehåll som detta, bortsett min kommentar om Vico, inleder
Håkon Larsen sin bok Den nye kultursociologien. Det är dock inte kultursociologins rötter som utgör bokens huvudsakliga fokus. Inte heller dess förgrenade framväxt fram till våra dagar. Även om läsaren förses med en rad fina
introduktioner till såväl kulturbegrepp som sociologer, antropologer och litteraturkritiker med direkt eller indirekt relevans för kultursociologins tillblivelse, framväxt och samtida användning. Etablerade namn som Howard
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Becker och, särskilt så, Pierre Bourdieu är förstås med. Men också en rad andra
namn förknippade med främst kultursociologisk forskning om produktion
och reception av kultur. Det är viktigt att konstsociologen Nathalie Heinich
introduceras. Så att estetiska uttrycksformer inte per teoretisk definition måste
representera dominansformer nödvändiga att avslöja.
Larsen är alltså i hög grad medvetet samtidsfokuserad. Följaktligen ägnar
han sig främst åt det som bokens titel pekar ut: den nya kultursociologin. I
huvudsak den som vuxit fram sedan 1990-talets början. Och som dessutom
förhåller sig kritisk och formulerar alternativ till Bourdieus inflytelserika bidrag. Det är inte Larsons uppfattning att Bourdieu ska överges. Men det finns,
som sagt, även andra perspektiv.
Larsen formulerar den nya kultursociologin i tre steg. För det första ger
han oss en bred definition. Kultursociologi är ett analytiskt perspektiv som
möjliggör studier av meningsproduktion i det moderna samhället. Så lyder
kultursociologins mest generella definition, vilken alltså härbärgerar mer än
den nya kultursociologin. Med andra ord handlar kultursociologi om den
symboliska dimensionen av det sociala och materiella. När någon inför andra
vajar en flagga i luften är inte avsikten att visa en bit tyg.
För det andra får Larsens förståelse av kultursociologi som ett analytiskt
perspektiv konsekvenser för dess karaktär. Kultursociologi är alltså ingen disciplin. I egenskap av just perspektiv har den dock en central roll att spela
inom sociologiämnet. Därtill bestäms kultursociologi som perspektiv inte av
ett avgränsat empiriskt kunskapsfält. Den är alltså ingen bindestreckssociologi.
Snarare tillhandahåller den analytiska redskap som kan tillämpas på alla tänkbara fenomen i skilda samhälleliga kontexter. Studier av estetiska uttrycksformer, eller, som Larsen tenderar att kalla det, kulturella objekt, är endast ett av
många fenomen lämpat för ett kultursociologiskt perspektiv. De som jobbar
med barn aktiveras av föreställningar om barn. Också de som idrottar, analyserar organisationer eller förklarar materialitet aktiveras av föreställningar.
Häri, tänker jag, ligger kultursociologins ontologiska, epistemologiska och retoriska kraft. Som perspektiv på, i praktiken, vilket fenomen som helst. En
konstsociolog blir alltså endast kultursociolog om produktionens och receptionens mening i vidare symboliska sammanhang utgör forskningsfokus.
För det tredje konstruerar Larsen den nya kultursociologin. Dess innehåll
bestäms av tre inriktningar. Den första gäller teorier om kulturella repertoarer.
En repertoar är en reservoar av möjliga sätt att göra saker på. Kultur är, tänker
Ann Swidler, en av inriktningens mest etablerade företrädare, en uppsättning
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användbara verktyg, berättelser, ritualer och förståelseformer som människor
kan använda för att lösa olika sorters problem. För henne verkar aktörers kulturella handlingsutrymme endast begränsas av vilka repertoarer de har att tillgå.
Den andra inriktningen gäller främst Luc Boltanskis och Laurent Thévenots pragmatiska sociologi. Istället för en kritisk sociologi får vi en sociologi
om hur aktörer själva utövar kritik. Här fokuseras aktörers egna kapaciteter
att vara kritiska med hjälp av de normativa principer som de identifierar och
aktiveras av. Eller omvänt: hur försvarar aktörer ståndpunkter genom att hänvisa till värden som är större och mer betydelsefulla än vad som vanligtvis ryms
i det som kommer till uttryck i vardagliga situationer. Vi vägleds nu av begrepp
som värdeordning och legitimeringsarbete. När vi ska förklara (legitimera)
varför vi gör på ett visst sätt i vår förening (situation) hänvisar vi till det stora
värdet av demokrati (värdeordning). Kultursociologi som analytiskt perspektiv
på meningsskapande blir nu en fråga om att utforska konkret och situationsbundet legitimeringsarbete i relation till etablerade värdeordningar.
Den tredje riktningen är förstås det starka programmet i kultursociologi, såsom
det formulerats av Jeffrey C. Alexander och Philip Smith. För mig utgör detta program den grundbult som håller den bredare kultursociologin samman. Det genljuder rakt ner i Durkheims elementära former, filosofisk hermeneutik och gamle
Vicos kritik av social kontraktsteori. Hästen, det vill säga den aktiverande kulturen,
är nu framför vagnen, det vill säga det materiella och sociala. Och precis som i de
två föregående inriktningarna är denna kulturella sociologi inte reducerad till avslöjande av maktstrukturer och logiker för reproduktion av över- och underordning. Den aktiverar förståelse av meningsskapande som generar handlingsutrymme
i de symboliska strukturer i vilka vi lever våra liv. Sådana handlingsutrymmen utesluter förstås inte över- och underordning i förhållande till de symboliska
gränsdragningar som kan sättas upp mellan kärngrupp och andra grupper. I instrumentella ordalag har kultur blivit en oberoende och inte beroende variabel. I
den kulturella sociologin ges alltså kultur autonomi. Den kan studeras i egen rätt
och betydelse. Kultur förstås därmed som något avgörande i formering av handlingar och institutionellt liv. Liksom i förståelse av materiella och instrumentella
krafter. Och deras villkorande beskaffenhet. Den som vill verka för att synliggöra
och bryta socioekonomiska orättvisor och diskriminering behöver således ha en
aktiverande symbolisk struktur på sin sida. Dr Martin Luther King Jr, som exempel, var skicklig på sådant. Och ju mer vi förmår att förstå desto bättre kan vi förklara. Eller som Isaac Reed, en förespråkare för kulturell sociologi, formulerar det:
”för att förklara social handling måste man tolka kultur”.
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Larsen stannar emellertid inte vid att definiera kultursociologi som ett
perspektiv och att konstruera vår samtids nya kultursociologi. Han skriver
också om hur en bred kultursociologi bör praktiseras. Två förbundna argumentationer bestämmer det som Larsen kallar pragmatisk kultursociologi. (Det
är viktigt att betona att denna kultursociologi rymmer men inte är ett med
Boltanskis med fleras pragmatiska sociologi.) Den första argumentationen rör
teoretisk pluralism. Den andra gäller empirisk rationalitet. Bestämningarna
är mina. Det finns, menar Larsen, inte endast ett sätt att beskriva och förstå
världen på. Olika teorier ägnar sig åt olika sidor av ett och samma fenomen.
Man kan också hävda att olika teorier synliggör samma fenomen på olika sätt.
Den som håller fast vid en enda teori förhindrar alltså sig själv att se fenomen
på olika sätt. Om vi delar Larsens uppfattning är vi övertygade om värdet av
just teoretisk pluralism. Följaktligen bör en kultursociolog använda olika teorier. Olika teorier, eller element från olika teorier, kan också kombineras. Det
bör nämnas att Larsen även argumenterar för metodologisk pluralism. Ett visst
företräde ges dock till kvalitativa metoder, som uppfattas särskilt ämnade att
komma åt just aktörers meningsskapande.
Hur ska vi då tänka när vi ska välja mellan eller kombinera olika teorier
och teoretiska element? Det är lätt att tro att Larsen, som skrivit en hel bok
om teori, kommer att svara att val av teori avgörs av det perspektiv som kultursociologen vill lägga på ett specifikt fenomen och dess meningsproduktion.
Inte minst därför att han argumenterar för att teori bestämmer hur fenomen
ses och förstås. Men så är inte fallet. Istället är det, menar Larsen, forskningsfråga och empiriskt undersökningsområde som ska avgöra teorival. Forskaren
ska välja den teori som bäst passar forskningsfråga och empiriskt kunskapsintresse. Med andra ord: val av teori inom ramen för teoretisk pluralism grundas i en empirisk rationalitetordning.
Jag brukar pragmatiskt hävda att empiri är teoriberoende men inte teoribunden. Vi bör alltså erkänna och använda teoriberoendet på ett sådant sätt att
vi förmår synliggör intressanta perspektiv på relationer mellan fenomen, meningsskapande och symboliska strukturer. De kan ju inte synliggöra sig själva.
Samtidigt måste vi göra det på ett sådant sätt att empirin ges förutsättningar att
överraska oss. Men det kan den bara om vi ser den på ett visst sätt. Och så kanske
det, på något vis, inte stämmer. Då får man beskriva nya variationer och mönster.
Kanske behöver man till och med i sensitiv anda formulera nya begrepp.
Den nye kultursociologien är en utmärkt bok för alla som mitt i sociologins
kärna finner det nödvändigt att ta vägen via meningsproduktion. Eller för den
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som bara vill försöka förstå vad det är olika kultursociologer tänker och gör.
Den är förstås också, och framförallt, en utmärkt startpunkt för en universitetskurs i kultursociologi. Som sådan, om undervisningen anpassas, är den
brukbar på alla nivåer. Den utgör också en teoretisk aptitretare. Eftersom den
utgör text med förmåga att aktiverar.
Larsens nya bok väcker förstås också kritiska frågor. Man måste inte i allt
vara överens med författaren. Inte heller har man själv bra svar på alla frågor.
Men jag har av skäl som just antytts svårt att tillstå den empiriska rationalitetsordningen. Och nog måste man också fundera över, trots att argumentationen är pragmatisk, när teorier av olika art, om än kultursociologiska, kan
kombineras och när de kanske inte kan det. Jag aktualiserar därmed det som
vetenskapsfilosofer kallar inkommensurabilitet. Inte heller är det väl så, för
att relatera till det starka programmet, att en ”sociologi om kultur” i en och
samma analys kan blandas med en ”kulturell sociologi”. I det första fallet ska
en beroende kultur förklaras av oberoende bakomliggande sociala och materiella omständigheter. Konstnären må se fri ut men bestäms av ursprung, livsbana och fältposition samt omvänd ekonomi. Hur oberoende, förresten, är
den sociolog som fastställer den omvända ekonomins nödvändighet? Nog
måste väl vederbörande åtminstone vara beroende av ett teoretiskt antagande
och ett kunskapsintresse som gör det möjligt att säga det? I det andra fallet
kan en oberoende kultur förklara förändrade omständigheter. Nog åstadkom
Dr Martin Luther King Jr något som inte kan reduceras till en-dimensioner
som omvänd ekonomi och ren illusio? Precis som Pierre Bourdieu själv! Med
en hermeneutisk sensitivitet är det, som sagt, svårt att ställa vagnen framför
hästen. Jag saknar också en argumentation om kultursociologisk förståelse och
förklaring. Jag tycker därtill att det är synd att Larsens egen pragmatik inte
bättre knyter ihop hela bokens argumentation från definition och perspektiv
till gammal och ny kultursociologi. Inte minst hade jag velat se ett explicit
kulturbegrepp ta plats mitt i en pragmatisk kultursociologis analytiska hjärtpunkt. Ett litet problem har jag även med den kultursociologiska definitionens
starka fokus på just meningsproduktion. Det finns ju också mening som redan
är producerad. Symboliska strukturer som redan är där. Som blåser i vinden.
Och som intellektuellt och affektivt aktiverar huvud och kropp. Som till exempel Håkon Larsens nya bok. Nu finns den här. Jag gläder mig åt att den
gör det. Redan nästa år läser vi den på svenska.

