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Förord

Denna skrift fårdigställdes i augusti -96. De metoder som redogörs för i rapporten har
använts i ett socialantropologiskt translokalt fåltarbete som pågått periodvis under
loppet av en fyraårsperiod. Dessa metoder, liksom de teorier som tas upp här, är
utvalda för att användas i en kommande doktorsavhandling om försöken att integrera
solenergiteknik i det svenska samhället (Solenergiteknik diskuteras emellertid inte
explicit i denna rapport. F ör en närmare redogörelse av det pågående
avhandlingsarbetet se Socialantropologisk studie av solenergiteknikers införande i
Sverige. Projektpresentation oktober J 995, arbetshandling SERC).

J ag förespråkar i rapporten en användning av begreppen nätverk och process som
metod- och analysredskap. Jag för också fram en kulturteori som utgör en samlad syn
på de teoretiska begreppen kultur, struktur och process. Dikotomin mellan individ och
samhälle försvagas här kraftigt, både genom mitt sätt att använda kulturbegreppet och
genom min användning av begreppet struktur .Denna kulturteori inbegriper såväl
idemässiga, sociala som materiella förhållanden och är samtidigt en teori om

förändring.

J ag framför här också ett förslag till två lämpliga målsättningar för att föra
socialantropologiska mikro- och makroperspektiv närmare varandra. Den ena
målsättningen innebär att man vid teoretiska mer generaliserande beskrivningar av
förhållanden i världen bör sträva mot att uttlycka sig så att dessa beskrivningar också
blir applicerbara på specifika fältarbeten. Detta innebär både att de begrepp som
används ska vara bra redskap att tänka med för antropologen i fält, och att de
makroteoretiska resonemang som förs i allt högre utsträckning bygger på fältarbeten
som på varierande sätt inkluderar globala skeenden. Den andra målsättningen gäller
fältarbetet och beskrivningen av detta. Här menar jag att också fältarbeten behöver
planeras, utföras och presenteras så att sådana fältarbeten tillsammans kan ingå i det
makroantropologiska projektet att skapa underlag för makroteorier om förhållanden i
världen. Min avsikt är att i mitt eget avhandlingsarbete använda mig av teoretiska
begrepp och metodologiska tillvägagångssätt som överensstämmer med dessa två
målsättningar .

Annette Henning
Borlänge 6/9 -96
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"Små platser, stora frågor" är den passande titeln på en nyutkommen introduktionsbok
i socialantropologi (Hylland Erikssen 1995). Ända sedan disciplinen etablerades på
allvar i slutet av 1800-talet har socialantropologer intresserat sig för allehanda stora
frågor om människors gemensamma liv på jorden och, från 30-talet och framåt, försökt
kombinera dessa med den mycket "jordnära" fåltarbetsmetoden. Socialantropologin
runt sekelskiftet var både historiskt och globalt orienterad. Evolutionisterna placerade
in jordens folk i olika utvecklingsstadier, stadier som man ansåg var universella
företeelser och samtidigt speglade historiens gång. Diffusionisterna såg istället som sin
uppgift att studera folkgruppers förflyttningar i historisk tid. De menade att liknande
kulturella former hos olika befolkningsgrupper var bevis på att dessa grupper haft ett
gemensamt ursprung eller att de någon gång under historiens lopp kommit i kontakt
med varandra (Leach 1989, Wolf 1982, Tonkin 1989). Fältarbetets ingående och
långvariga studier av specifIka folkgrupper uppkom till stor del som en reaktion mot
dessa tidiga inriktningars, som man tyckte, alltför lättvindigt hopkomna beskrivningar
av historiska förlopp och globala förhållanden. Man menade att varje lokalt folk borde
vara intressant att studera i sig.

Det är först under de senaste decennierna som vi på allvar har upplevt en motreaktion
mot det s1rukblrfunktionalistiskt orienterade fältarbetets, som det visade sig, svårighet
att göra reda för både förändringsprocesser och för lokalsamhällets plats i en större
helhet. Denna, vadjag kan se i första hand teoretiska, motreaktion kan ses som ett
närmast oundvikligt resultat av att globala kulturflöden och sådana kulturella
gemenskaper som existerar trots stora geografiska avstånd kommit att utgöra ett
markant karaktärsdrag i dagens värld. Dessa förhållanden har uppmärksammats och
tagits hänsyn till i några av de senaste årens etnografier. Ett exempel är Fuglesangs
(1994) beskrivning av indiska videofilmers betydelse för unga östafrikanska kvinnors
identitet, ett annat Garstens (1994) berättelse om medveten kulturell produktion och
sammanhållning i ett transnationellt datorföretag. Majoriteten av etnografier tenderar
emellertid att istället bli alltmer mikroorienterade i sina försök att hantera
komplexiteten i dagens värld (Hannerz 1992b:20f), en trend som ökar gapet till
teoretiskt och mer generellt hållna globala överblickar .

Det är enligt min mening den stora skillnad som därmed ofta skapas mellan, å ena
sidan, teoretiska resonemang om globala kulturflöden och, å andra sidan, fältarbetets
närgångna perspektiv, som många socialantropologer upplever som glapp mellan
mikro- och makronivåer. Man måste hålla i minnet att mikro- och makronivåer handlar
just om antropologens perspektiv, och inget annat. Ofta kompliceras diskussioner om
mikro- och makroförhållanden i onödan av socialantropologer som verkar mena att
världen verkligen består av olika lager eller nivåer. Dessa nivåer tycks ofta inte bara
kunna arrangeras i storleksordning utan också i en abstraktionshierarki med
makronivån som den mest abstrakta. Duster (1981) hör till de antropologer som menar
att man pga skillnader i abstraktionsnivå också behöver använda olika metoder för att
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studera respektive nivå, så att t ex en studie av en abstrakt makronivå fordrar studier av
skriftligt material istället för fåltstudier med deltagande observation. Knorr-Cetina
(1988) har påpekat att vår benägenhet att tänka på verkligheten som om den bestod av
olika nivåer beror på att vi gärna blandar ihop en s k makronivå med makt och en
mikronivå med maktlöshet. Men det fInns förstås, säger hon, ingen skalskillnad mellan
de som har en maktposition och de som vi anser vara maktlösa. Vissa människors
agerande kan visserligen få extra stora konsekvenser för andra människor, men detta
agerande och dess konsekvenser kan studeras i mikroskala.

Det existerar således inte några mer eller mindre abstrakta nivåer vare sig i ett enskilt
samhälle eller i världen i stort, och de svårigheter som kan fInnas med att bedriva
fåltarbete bland vissa grupper av människor beror knappast på att dessa människor
skulle vara mer abstrakta, eller befInna sig på en annan nivå av verkligheten än andra
människor. Däremot kan man som antropolog vilja göra mer generellt och teoretiskt
hållna beskrivningar av förhållanden som omfattar alltför långa tidsperioder, alltför
stora områden eller alltför många människor för att kunna täckas av ett enskilt
fåltarbete. Jag menar därför att det fInns två lösningar på det ofta påtalade problemet
med ett alltför stort glapp mellan mikro- och makronivåerna, två lösningar som också
är två mål att sträva mot. Det ena är att vi behöver hitta varianter av fåltarbetsmetoden
som gör det möjligt att studera och beskriva förändringsprocesser och icke-platsbundna
kulturella fenomen. Det andra är att vi behöver anstränga oss att formulera teoretiska
helhetsbilder som bygger på mängder av empiriska undersökningar av ovanstående
slag. Makroteorier som inte bara står på empirisk grund, utan också innehåller
analytiska begrepp som är överförbara på denna empiri kan därmed också i gengäld
öka förståelsen av specifIka fålt. Jag kommer att utgå från dessa två målsättningar i
nedanstående text, som också är inriktad på att beskriva teoretiska begrepp och
metoder som varit användbara vid genomförande och beskrivning av mitt eget
fåltarbete i "Solsverige".



Levi-Strauss (1969) argumenterade i sin bok om totemism bl a mot iden att s k
totemdjur skulle ha valts ut därför att de var bra att äta, och menade istället att
skillnaden mellan djurarter påminde människorna om skillnaden mellan klaner eller
andra grupper av människor. Djuren användes inte för att de var "good to eat", utan för
att de var "good to think", dvs bra hjälpmedel för att tänka på mänskliga grupper. Jag
skulle vilja dra en parallell här till socialantropologers behov av goda teoretiska
begrepp när det gäller att fundera över mänskliga grupper, begrepp som är just" good
to think".

Vilka begrepp som är användbara som metod- och analysinstrument eller för teoretiska
resonemang behöver ständigt diskuteras, liksom vilken innebörd man ger dem. Men
min speciella poäng just här är peka på vikten av att ord som används i mer
generaliserande resonemang är konstruerade så att de inte hindrar tanken vid empiriskt
arbete. Vi behöver, för att kunna studera och beskriva förändringsprocesser och
globala skeenden, analytiska begrepp som är bra att tänka med. Och för att dessa
begrepp ska vara bra att tänka med tar de inte, menar jag, skapa en balTiär mellan
fåltarbetets mikroperspektivoch de globala teoriemas makroperspektiv. En sådan
balTiär, ett sådant glapp, försämrar med nödvändighet möjligheten av att dessa båda
aspekter av socialantropologens arbete påverkar varandra i en positiv riktning.
Appadurai (1995) har i en artikel formulerat några begrepp för att beskriva det globala
kulturflödet. Dessa skulle kunna fungera som illustration till hur ord som ser bra ut i
stora generaliserande resonemang lätt blir omöjliga att applicera på
socialantropologiska fåltarbeten och därmed i förlängDingen bidrar till illusionen om
en värld som är skiktad i olika nivåer.

Appadurai beskriver det globala kulturflödet såsom bestående av fem från varandra
relativt åtskiljda dimensioner eller IIIandskap", De fem ord han skapar för detta
ändamål är lIethnoscapes", vilket innefattar personer och grupper som förflyttar sig,
IImediascapes", som är både distribution av informationselektronik och de bilder av
världen som skapas via dessa, samt IItechnoscapes", IIfm~scapes" och lIideoscapes"
som är Appadurais beteckning på förflyttning av teknik, penningtransaktioner och
politiska ideologier, Globala flöden sker, säger Appadurai, i och genom de växande
klyftorna ( disjunctures ) mellan dessa fem landskap av omflyttning,

Appadurai för i sin artikel bl a en del intressanta resonemang om hur m~skors
uppfattning om varandra, om tidigare hemländer eller om sin materiella miljö förändras
pga de omf1yt1ningar av människor, pengar och teknik som sker i världen och pga de
bilder av världen som förmedlas via media. Hans diskussioner är värdefulla
funderingar över tillståndet i världen. Problemet med artikeln är att Appadurai inte nöjt
sig med detta utan också velat omvandla sina tankegångar till analytiska begrepp. Med
denna begeppsapparat skapar han en åtskillnad mellan människor, människors ideer
och människors materiella produkter som blir fullständigt ohållbar vid varje försök till
kontextualisering. I Appadurais föreställda värld förflyttar sig tankar och föremål utan



mänsklig agens och utan synbar anknytning till markplanet. Hans värld är en
"avterritorialiserad" värld där pengar, varor och människor jagar varandra runt
jordklotet (1995:303). Appadurai har därmed skapat en begreppsapparat som gör det
omöjligt för andra socialantropologer att överföra hans tankegångar om globala
förhållanden på lokala fältarbeten.

En av mina slutsatser här är att man bör kunna testa giltigheten hos begrepp som
används vid teoretiska generaliserande beskrivningar av globala förhållanden genom
att försöka förstå vad de skulle kunna innebära i specifIka kontexter. En ytterligare
slutsats är att ett ännu bättre tillvägagångssätt borde vara det motsatta förfarandet,
nämligen att man utifrån specifIka kontexter försöker formulera begrepp och teorier
som ser ut att hålla för stora generaliseringar om kulturflöden och förändringsprocesser
i dagens värld. Det är också med hjälp av ett sådant förfarande jag själv har gått till
väga för att få fram ett resonemang om hur tre grundläggande socialantropologiska
begrepp; kultur, struktur och process, kan användas för att spegla förändring och
geografiskt utspridda kulturella gemenskaper .

Kultur, struktur och process har kanske inte använts så mycket i beskrivningar av
världen som helhet, men är mycket centrala i generaliserade beskrivningar av specifIka
samhällen. Innebörden i orden har diskuterats flitigt under åren, och själva begreppen
har stundtals kraftigt ifrågasatts. Kulturbegreppet har framförallt kritiserats för att man
med hjälp av det tenderar att framställa grupper av människor som alltför klart
avgränsade, isolerade och oföränderliga enheter, medan man menar att användningen
av strukturbegreppet oftast har lett till att beskrivningar av samhällen framstått som
stillastående och oföränderliga. Jag vill ändå utnyttja dessa begrepp i beskrivningen av
min studie, dels därför att jag anser att de, använda på rätt sätt, på ett utmärkt sätt kan
knyta ihop teorier om globala skeenden med empiriska studier av hur sådana skeenden
kan te sig nära människor, dels därför attjag anser att de mycket vål kan användas för
att spegla förändringsprocesser och de kulturella gemenskaper som existerar i världen
idag. Jag vill börja med att beskriva min syn på kulturbegreppet.

Min studie behandlar skeenden kring försök att införa solenergiteknik. Tre av de
huvudsakligen sju delfält som ingår i studien är mest uppenbara som möten mellan
olika kulturella gemenskaper. De individer som deltagit i dessa projektsamarbeten har
fungerat som representanter för olika företag, forskargrupper eller myndigheter, men,
menar jag, också för olika yrkesmässiga kulturella gemenskaper. Samtidigt delar vissa
personer i projekten idekomplex mer än andra trots att de har olika arbetsplatser och
olika yrkesbakgrund. Det har inte varit oväsentligt för händelseförloppen vilka dessa
"representanter" råkat vara, men samtidigt har de respektive grupptillhörigheterna haft
stor betydelse för vad som uppfattats som förhandlingsbart eller icke förhandlingsbart.

F ör att kunna beskriva förhållanden som dessa i kulturella termer krävs ett
kulturbegrepp som förmår att ta hänsyn till både gruppen och individen utan att dessa
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ställs mot varandra, och som dessutom lämnar utrymme för dynamiska förändringar
och geografiska förflyttningar .Den tolkning av kulturbegreppet som jag kommer att
utveckla här är användbart på mitt eget fältmaterial, men det bör också vara användbart
för alla etnografiska beskrivningar som, liksom min egen, innehåller en strävan efter att
vara förenlig med makroteoretiska funderingar .

Jag vill börja med att utgå från några av Sapirs (Mandelbaum 1949) kulturteoretiska
tankegångar. När Sapir skrev dessa texter på 30-talet stämde hans ideer dåligt överens
med den allmänna trenden inom amerikansk kulturantropologi. Idag är de däremot i
högsta grad aktuella. Sapir gick i sina senare texter ifrån synen på kulturer som
enhetliga och harmoniska, och menade istället att kulturens verkliga placering är i
specifika individers interaktion och i den betydelsevärld som var och en av dessa
individer omedvetet kan skapa för sig själv utifrån deltagandet i dessa interaktioner .
Han ansåg att kulturen kan variera i det oändliga eftersom varje person inte bara kan
tolka delar av ett mönster av interaktion på sitt sätt utan dessutom kan övertyga andra
om det riktiga i den egna tolkningen. Sapir kom således i slutet av sin kalTiär att
betrakta kultur som något föränderligt och mycket varierat. Han poängterade gärna
individens betydelse, men menade samtidigt att det väsentliga inte var om man som
antropolog beskrev gruppens eller individens kultur, utan att den modell man
presenterar ligger så nära verkligheten som möjligt.

Hannerz är kanske den socialantropolog som framförallt har tagit upp liknande
tankegångar om kultur under de senaste åren, speciellt i skrifter om kulturell
komplexitet och globala kulturflöden. Hannerz (1992b) har betonat vikten av att
intressera sig för kulturens distribution, och menar att en sådan inriktning också
medför ett intresse för aktörer och processer. Kultur, säger han, fInns inte bara där,
människor måste göra någonting med den. Som aktörer hittar de ständigt på kultur eller
bibehåller den som redan fInns, de funderar över den, experimenterar med den, minns
den eller glömmer den, argumenterar över den och för den vidare (ibid 1992b: 17).

Vad är då kultur för något? Vad är det för fenomen som människor experimenterar
med och argumenterar över? Mitt svar på den frågan är att kultur inte är någonting i
sig. Kultur är istället en beteckning på någonting som människor delar med andra
människor. Och det som människor delar i större eller mindre utsträckning är, menar
jag, tre saker, nämligen erfarenheter, idekomplex och tankesätt samt vanor. Den
kulturteori jag vill förespråka tar således sin avstamp i individen, men det man sedan
som socialantropolog studerar är det gemensamma, det som individen delar med andra
människor. Sapir (Mandelbaum 1949) har på ett i mitt tycke mycket bra sätt beskrivit
hur den varierande grad av kulturell gemenskap som man delar med olika människor
kan komma till uttryck (han talar dock inte i termer av kulturell gemenskap ). Han säger
att kommunikationshandlingen i en grupp blir mer ekonomisk ( dvs sparsam eller snål;
min kommentar) ju mindre gruppen är och ju komplexare förståelse man kommit fram
till inom den. Vid tillfållen då man skulle behövt långa utläggningar för att förstå och
göra sig begriplig för människor utanför gruppen, kan det inom gruppen räcka med ett
enda ord (ibid. ).
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Då människor anser sig ha mer kulturellt gemensamt med vissa människor än med
andra kan det således innebära att de delar idekomplex och tankesätt i högre
utsträckning med dessa. Men det kan också innebära att de har varit med om liknande
saker i livet, eller att de lever ett liknande vardagsliv. Då både erfarenheter,
idekomplex och vanor överensstämmer i hög utsträckning är den kulturella
gemenskapen starkare, medan en delvis överensstämmelse gör den svagare. Kulturella
gemenskaper befInner sig således på en glidande skala från "mer" till "mindre".
Eftersom olika människor betonar betydelsen av olika delar av sina erfarenheter, tankar
och beteenden på olika sätt är dessa mer eller mindre kulturella gemenskaper inte
endast en fråga om kvantitet utan också, och kanske i första hand, en fråga om
subjektivt upplevda fenomen.

Liknande erfarenheter, idekomplex och vanor kan skapas och upprätthållas på oändligt
många olika sätt. De kan formas pga att man genomgått en liknande utbildning, för att
man arbetar på samma arbetsplats, för att man är ungefår jämngammal eller har vuxit
upp under liknande förhållanden. Andra sådana gemensamma erfarenheter, tankar och
vanor kan skapas genom upplevelsen av att ha genomgått liknande livskriser, av att ha
samma fritidsintresse eller av att vara medlemmar i samma förening. Detta innebär att
en människa kan uppleva en viss kulturell gemenskap på jobbet, en annan på
golfbanan, i kören eller studiecirkeln och ytterligare en tredje tillsammans med bästa
vännerna. Dessa gemenskaper behöver således varken vara varandra uteslutande eller
uppgå helt i varandra. En viss individ kan ingå i ett flertal kulturer som ser olika ut,
som har olika betydelse för var och en av de deltagande individerna, och vars betydelse
även varierar situationellt.

Kultur är således, enligt detta resonemang, en subjektivt upplevd gemenskap bestående
av de erfarenheter, idekomplex och vanor som individer delar mer eller mindre med
varandra. Kulturella företeelsertar sig emellertid också många olika uttryck, och är
mer eller mindre möjliga att studera. Jag ska gå vidare här med att diskutera detta
tydligare utifrånperspektiv på kultur .Min utgångspunkt är tre, i mitt tycke, mycket
klargörande kulturella dimensioner som Hannerz (1992b:7ff) menar att man bör
uppmärksamma vid kulturstudier. Den första dimensionen av kultur är, menar han, den
som är lokaliserad till individens huvud och utgörs av ideer och tankesätt. Den andra
dimensionen utgörs av alla externaliserade kulturella former såsom t ex tal, gester,
sång och dans men även natunniljöer och människoskapade föremål. Den tredje
dimensionen består av den sociala distributionen, dvs de sätt som kulturella innebörder
och meningsfulla externa former är utspridda över en befolkning. Hannerz använder
dessa grundläggande begrepp för att diskutera kulturell komplexitet. Jag utgår istället
från dem för att på ett ganska övergripande plan fundera vidare över hur var och en av
dessa tre olika perspektiv på kulturella gemenskaper förhåller sig till varandra, samt på
vad sätt kulturella föreställningar, pga sina varierande grader av externalisering och
stabilitet över tid, kan studeras av socialantropologer i allmänhet och mig själv i
synnerhet.

De första två dimensionerna av kultur hänger intimt samman med varandra i och med
att människor tolkar och förstår sin omvärld på speciella sätt och sedan åter använder
dessa tankar och föreställningar i handlingar. Det är också framförallt genom de
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extemaliserade fonner av kulturella föreställningar (Hannerz andra kulturdimension)
som utgörs av och uppstår vid handlingar som man har möjlighet att studera
människors kulturella föreställningar (Hannerz första kulturdimension). De flesta
tankar är, liksom verbala yttranden och andra handlingar, lättflyktiga och därför svåra
att studera. Men många görs också mer hållbara över tid, och det är, menarjag, denna
mer stabila del av Hannerz andra kulturdimension som socialantropologer framförallt
har ägnat sig åt att beskriva. Denna mer trögföränderliga del av den andra dimensionen
av kultur tar sig i min mening både verbala, sociala och materiella uttryck, även om det
framförallt är de sociala uttrycken, oftast benämnd " social struktur" , som traditionellt

brukats studeras och analyseras.

Människor har således en fönnåga att komma överens om vissa av alla dessa
lättflyktiga tankar och handlingar och på olika sätt stabilisera dem i framförallt sociala
och materiella fonner, men även i vissa verbala fonner. Moore (1975) har sagt att
anledningen till att människor producerar vissa sociala externaliseringar av kulturella
föreställningar, såsom regler och organisationer, vanor och ritualer, är att de har behov
av att kämpa emot obestämbarheter och att försöka hålla några av de faktorer som de
måste hantera mer konstanta. Hon menar att människor strävar efter att kontrollera sina
situationer genom att fixera den sociala verkligheten, genom att göra den hård och ge
den fonn, ordning och förutsägbarhet.

Kulturella föreställningar kan också få en gemensam form och varaktighet över tid
genom att ta materiell form. Också Douglas och Isherwood (1979) talar, i sin bok "The
World ofGoods" (ibid.), om hur kulturella innebörder "flyter omkring". En människa
uppfattar en viss händelse på ett sätt, en annan människa på ett annat sätt, och ett år
senare har de båda ytterligare nya perspektiv på samma händelse. Douglas och
Isherwood anser, liksom Moore (1975), att människor därför har behov av att kunna
fastställa och hålla kvar kulturella innebörder, åtminstone under någon period. Men de
menar också att verbala och sociala ritualer gärna försvinner ut i luften och inte i så
hög grad hjälper till att begränsa tolkningsmöjligheterna. Mer effektiva ritualer
använder, säger de, materiella ting. En av huvudteserna i deras bok är just att påvisa
hur dessa tings fysiska egenskaper i generella termer, dvs synligheten och
påtagligheten hos föremål, gör dem lämpliga att använda för att markera och stabilisera
kulturella kategorier. En annan huvudtes är att individer alltid strävar efter att göra
världen begriplig för sig, och att föremål behövs som synliga markeringar pga att
abstrakta begrepp är svåra att minnas om de inte antar någon fysisk form. Materiella
externaliseringar tycks därför ofta symbolisera de allra mest trögföränderliga
kul turyttring am a .

Gullestad (1992), som har studera verbala kulnuyttringar, menar att också de
ö verbryggande kultorella kategorier som kommer fram i sådana vardagsuttryck som
ständigt återkommer i olika situationer inom stora geografiska områden förändras
mycket långsamt. Hon har ingen exlicit förklaring till varför dessa föreställningar
skulle vara trögföränderliga, och jag tror personligen att förändringshastigheten måste
variera enormt också bland sådana mer omfattande kultorella teman. Trots detta talar
det stora antal människor som organiserar sina handlingar utifrån samma värderingar,
det faktum att dessa föreställningar är mer eller mindre implicita och därmed inte
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problematiserade samt att de troligen också fmns externaliserade i sociala och
materiella strukturer för att Gullestad har rätt om de trögföränderliga egenskaperna hos
sådana kulturella teman.

Sociala, materiella och verbala externaliseringsformer av kulturella företällningar är
således inte bara synliga (och hörbara) och därför observerbara, utan är också
gemensamma hos grupper av människor samt uppvisar viss regelbundenhet och
stabilitet över tid. Det är dessa former av kulturyttringar som socialantropologer brukar
studera. Men Holy och Stuchlik (1983) har också frågat sig hur dessa studier bör gå
till, och vilka slags kulturella föreställningar det därmed egentligen går att få fram.
Holy och Stuchlik (ibid. ) menar att många antropologer fortfarande betraktar
människors verbala uttalanden som direkta och oproblematiska beskrivningar av hur
världen ser ut. Ett sådant betraktelsesätt ger, säger de, stöd åt iden om en objektiv
samhällsstruktur och om en enhetlig kulturell föreställningsvärld som existerar utanför
individerna och som man kan beskriva som ett självständigt fenomen eftersom både
verbala yttranden och observerbara handlingar betraktas som manifestationer av denna
samma verklighet. Socialantropologer bör, säger de, istället använda sin insikt om att
kunskap är ojämnt distribuerad och att socialt liv består av specifIka sociala processer
som utförs av konkreta människor .

De menar att man kan få fram detta genom att tydligare problematisera skillnaden
mellan människors yttranden och deras handlingar och genom att fokusera intresset på
relationen mellan handlingar och värderingar och dessas anknytning till specifIka
situationer. De menar att individen i en viss specifIk situation väljer att använda sig av
antingen generella föreställningar om världen och varför saker är som de är eller av
andra, mer operativa, ideer, föreställningar och hänsynstaganden. Det människor
beskriver, speciellt vid uttalanden som inte sker spontant, är, säger Holy och Stuchlik
(ibid. ), framr-örallt de officiella normativa värderingarna. Det räcker därför inte med att
fundera över innehållet i ett yttrande och vem det är som fäller detta yttrande. Man
behöver också försöka förstå vilka skäl som fInns för denna människa att fälla detta
yttrande just då och vilken bredare outtalad kunskapsbas som delas av de andra
människor som närvarar vid tillfället.

Det är endast de kulturella ideer och tankesätt som används som är möjliga att studera-
Men, säger Holy och Stuchlik, det är också dessa föreställningar som är intressant att
studera eftersom de gör det möjligt att beskriva samhällen som processer. Det är då
föreställningar av olika slag används i handling som den fysiska och sociala värld, om
vilken dessa föreställningar handlar, omskapas. Därför omskapas också i sin tur
människors tankar om världen. Kulturella idekomplex modifierar alltså inte bara
människors handlingar, utan det är ockå tvärtom så att handlingar påverkar dessa
föreställningar. Det är, menar Holy och Stuchlik, denna ömsesidiga påverkan som
socialt liv handlar om; en process av ständigt skapande och återskapande av världen.
Mer gellerella föreställningar om ideala förhållanden är, säger Holy och Stuchlik,
lättast för socialantropologen att komma åt. Men om man vill veta varför människor
gör som de gör och varför världen därför blir som den blir, räcker det inte att lyssna till
vad människor säger. Man måste också se hur de verkligen agerar och försöka förstå
vilka föreställningar som används i dessa situationer .
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De organisationer, institutioner och dylikt som människor skapar utifrån sina kulturella
föreställningar är en form av stabiliserad kultwyttring som sammanfaller i hög grad
med Hannerz tredje kulturdimension som behandlar den kulturella kunskapens sociala
dimension. Hannerz ( 1992b ) tar här speciellt upp arbetsdelningens betydelse för
kulturell distribution. Också Berner (1990, 1989) har beskrivit hur, i hennes fall,
tekniska utbildningar och arbetsplatser skapar och upprätthåller gemensamma vanor
och tankesätt. Gemensam utbildning, arbetsplats eller yrkesansvar är former av av
kulturella gemenskaper som har en framträdande plats i min fåltstudie. I dessa
kulturella gemenskaper sammanfaller social struktur och kulturell distribution i hög
utsträckning. Kultur bör, somjag tidigare sagt, defInieras som beteckning på den
mängd erfarenheter, idekomplex och vanor som människor delar med varandra. Men
det är viktigt att komma ihåg att kulturella gemenskaper också kan bestå av det urval av
erfarenheter, tankesätt och vanor som människor, till största delen omedvetet, väljer att
betona som väsentligt. Betydelsen av detta framträder extra tydligt vid tillfållen då
detta gemensamma inte sammanfaller med en sådan tydlig del av den sociala
strukturen som yrke och arbetsplats.

Sådana socialt distribuerade kulturella innebörder i mitt fåltmaterial som är relaterade
till varandra över organisatoriska gränser skulle kunna sammanfattas på följande fyra
sätt: En form är då individer i olika grupper av människor tar bra kontakt pga att de har
liknande bakgnmder eller pga att deras respektive yrkesmässiga vanor och tankesätt
går lätt att förena. En annan situation är det motsatta läget då individer från två eller
flera yrkesgemenskaper som först har svårt att förstå varandra i sitt ofrivilliga
samarbete påverkar varandras kulturella föreställningar .En ytterligare annan form av
interrelaterade innebörder består av kulturella teman, som t ex den ekonomiska
diskursen, miljödiskursen och kampen för legitimitet, som i olika variationer kommer
upp bland grupper av individer i flera av mina delfålt. En sista form är de idekomplex
runt centrala kulturella begrepp som kraft, energi, soloch teknik som fInns både
implicit och explicit uttryckt i hela fåltet.

Hannerz ( 1992b ) har framfört fyra begrepp eller ramverk, varigenom han menar att det
globala kulturflödet oftast organiseras; stat, marknad, rörelse och livsform. Jag är dock,
mot bakgrund av den sociala och kulturella distributionen och interrelationen i mitt
eget material, tveksam till de båda första begreppen "stat" och "marknad". Sett ur ett
makroperspektiv så verkar det riktigt att dessa båda är organisationsformer varigenom
kulturflöden organiseras. Men sett ur mitt fältperspektiv tycks begreppen i tanken
stänga in kulturflödet alltför mycket i organisatoriska ramar .Begreppen är dessutom
mycket centrala i den västerländska förstä11ningsvärlden, och trots att Hannerz på
annan plats i boken påpekar att social struktur delvis är baserad på kulturella
distinktioner problematiserar han inte den möjligheten här .Frågan är om begreppen då
är så användbara att tänka med.

De analytiska begrepp jag istället valt att nöja mig med här innefattar ett kulturbegrepp
som upplöser dikotomin mellan individ och samhälle, då en kulturell gemenskap
beskrivs som bestående av de vanor, erfarenheter och idekomplex människor mer eller
mindre delar med varandra. Vidare har jag tagit upp Hannerz tre kulturdimensioner;
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individers kulturella föreställningar, extemaliserade fonner av kulturella föreställningar
samt den sociala fördelningen av dessa. De extemaliserade kulturfonnema, som är
gemensamma, observerbara och i huvudsak trögföränderliga, menar jag också kan
indelas vidare i sociala, materiella och, i viss mån, i verbala variationer .

Sollangare och solcellspaneler är i Sverige lovprisade men samtidigt långtifrån allmänt
accepterade artifakter. Att integrera dessa artifakter i ett samhälle där de tidigare inte
använts i någon högre utsträckning innebär vissa kulturella förändringar .Men man kan
också vända på resonemanget och säga att redan pågående kulturella
förändringsprocesser också är själva orsaken till föremålens ökande spridning. För att
analysera och beskriva dessa processer behövs således teorier och begrepp med vars
hjälp det går att hantera förändring. Jag vill börja med att säga något om begreppet
process för att sedan, via strukturbegreppet, komma fram till en användbar
förändringsteori.

Begreppet process används ofta i teoretiska generaliserande ordalag om stora
förändringar med något visst slutmål som t ex politiska och ekonomiska processer,
urbaniseringsprocesser eller industrialiseringsprocesser (Moore 1975) .
Socialantropologer hänvisar också gärna till process som förändring orsakad av
individers situationella agerande, men också här gärna i relativt svepande teoretiska
ordalag. Trots begreppets popularitet under de senare årens intresse för kulturell
komplexitet och globala kulturflöden tycks det framförallt ha blivit använt i kritik av
termen struktur och därmed snarare defInierats av vad det inte innebär än vad det
innebär (ibid.).

Struktur och process brukar framställas som en dikotomi, som en teoretisk åtskillnad
mellan abstrakta modeller av stabila regelbundenheter i samhället och individers
faktiska agerande. Ibland har andra ord använts. Firth skiljde t ex mellan social struktur
och social organisation (Moore 1975, Van Velsen 1967), Turner (1969) skiljde på
struktur och communitas och Nadel på relationers former och deras innehåll (Scott
1991 ), medan Barth talade om skillnaden mellan social form och process (Moore
1975) och Giddens (1993) om strukturella egenskaper och subjekt. Innebörden i orden
har visserligen varierat något, men gemensamt för dessa antropologer tycks ändå vara
en observation av att människors liv tillsammans karaktäriseras av både flyktiga
händelser och mer regelbundna skeenden. Oftast har man inom antropologin tagit fasta
på endera av dessa båda. Under strukturfunktionalismens höjdpunkt var social
regelbundenhet det naturliga studieobjektet, medan man under senare år snarare,
åtminstone i teoretiska resonemang, pekat på betydelsen av mer lättflyktiga
förändringar, gärna sett som individers situationella agerande. Min avsikt i följande
diskussion är att istället få fram en syn på förändringsprocesser som, utan att skapa
någon skarp dikotomi mellan dessa båda aspekter av mänskligt liv, tar tillvara dem
båda.
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Min utgångspunkt här är framförallt Moores teorier om förändringsprocesser (Hon
anser själv inte att processanalys är någon teori eller modell utan snarare en
orndefmiering av "subject matter"). Hon säger bl a att ett problem med att vissa kritiker
av strukturella modeller antar att det som är strukturellt också är statiskt och att process
är samma sak som förändring är att man enbart fokuserar på processer som producerar
innovationer och därmed också utesluter möjligheten att se på processer som
producerar kontinuitet och upprepning (Moore 1975). Förändring kan visserligen,
säger hon, handla om att faktiskt förändra regler, dvs att explicit ersätta en
regelbundenhet med en annan. Men förändring kan också vara något mindre påtagligt-
såsom en förändring från något regelbundet till något obestämt (indetennmacy) eller
tvärtom, eller det kan handla om situationer där en mängd alternativa innebörder gör
det möjligt för människor att manipulera, tolka och välja. Processer är således enligt
Moore skeenden som kan ha både en stabiliserande och en förändrande effekt på en
existerande social ordning. Med hjälp av en sådan modell kan vi, menar hon, både
studera hur kulturella och sociala regelbundenheter skapas och stabiliseras och hur de
transformeras eller upplöses.

Men vad är då detta regelbl.Uldna och stabila som människor skapar och modifierar? J a,
socialantropologer har ju brukat kalla det struktur, även om man menat ganska olika
saker. Det vanligaste användningsområdet under åren har varit i abstrakta modeller av
samhällen, speciellt modeller där man bortsett från kulturellt innehålloch kortsiktiga
förändringar .K var har då funnits ett stabilt socialt mönster och det har ansetts vara
ointressant vilka individer som passerat ut och in i detta mönster av institutioner,
positioner och roller. Men detta är inte det enda användningsområdet. Varken Levi-
Strauss (1969), Bourdieu (1989) eller Sahlins (1988) användning av strukturbegreppet
har saknat kulturella aspekter, och i de senare två fallen inte heller förändringsteorier .
Då och då kan man också stöta på begrepp som kulturell struktur (Barth 1978, Hannerz
1992b) eller materiell struktur (Berger och Luckmann i Hylland-Eriksen 1995). Jag vill
bl a ta fasta på iden att använda strukturbegreppet också på tankemönster och materia i
mitt fortsatta resonemang.

F ör att kunna förstå förändring behöver man också skaffa sig en god förståelse av
kontinuitet. Man behöver kunna observera och förstå vilka de trögföränderliga
strukturer är som människor i sitt dagliga agerande modifierar .Och man behöver
kunna sätta in de förändringsprocesser som går att observera under kort tid i fält i en
kontext av processer som sker under lång tid. Struktur i min tappning är således
någonting som är trögföränderligt, men det är dänned inte statiskt. Det är också
någonting som är kulturellt och inte enbart socialt. Och det är någonting som ligger
nännre människors liv än de abstrakta generaliserande samhällsmodeller som
strukturbegreppet brukat användas för .

J ag vill se struktur som en kulturyttring som har stabiliserats i någon form. Det kan
röra sig om en materiell form såsom en byggnad, en väg eller ett prydnadsfåremål
eller om en social form som en ritual, organisation eller genusrelation. Det kan också
röra sig om trögfåränderliga idekomplex, tankesätt och verbala uttryck. Då människor
reproducerar, modifierar eller bryter ner dessa trögföränderliga strukturella
kulturyttringar som också utgör själva villkoren för en modifiering, då kan vi tala om
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en förändringsprocess. Vad som är lättflyktigt eller trögföränderligt är emellertid
någonting relativt. Det som förändras är visserligen stabilare över tid än de konkreta
förändrande händelser jag hinner observera under fåltarbetsperioden, men det fInns
ingen absolut dikotomi mellan dessa. Världen är inte uppdelad på lättflyktiga tankar
och handlingar respektive trögföränderliga kulturella externaliseringar, strukturer, de är
endast stabila eller snabbt föränderliga i förhållande till varandra.
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Mämriskor reser, lyssnar på radio, bandinspelningar och CD-skivor, de ser på TV,
video eller film. De håller kontakt med varandra via E-mail, fax, telefon och brev.
Mämriskor över hela jorden påverkar därför på olika sätt varandra, och sociala
relationer bildar ett oändligt oregelbWldet mönster av mer eller mindre sammanlänkade
kulturella gemenskaper (Knorr-Cetina 1988). Som socialantropologer söker vi efter
lämpliga sätt att studera och beskriva denna globala verklighet. De två etnografler som
jag nämnde ovan av Fuglesang (1994) och Garsten (1994) är exempel på studier där
antropologer i sitt val av fält på två mycket olika sätt tagit hänsyn till att världen är en
plats med varierade och stundtals intensiva och långväga sociala och kulturella
interaktioner. Medan Fuglesang inkorporerar betydelsen av vissa media i ett annars
geografiskt avgränsat fält, så gör Garsten en multilokal och jämförande studie av en
internationellorganisations kulturella gemenskap. Det är först när många antropologer
på dessa och andra sätt tar hänsyn till bilden av en interagerande värld i sitt val av
forskningsprojekt som vi tillsammans kan bygga upp en kraftfulloch djup teoretisk
förståelse av världen som helhet. Det makroantropologiska projektet är således, som
Hannerz påpekat (1989:211f), ett kollektivt projekt.

Men det makroantropologiska projektet handlar inte bara om att välja fältarbeten som
gör det möjligt att spegla globala företeelser i empiriska beskrivningar, utan också om
att kunna konceptualisera och därmed studera de respektive fälten på sätt som går att
kombinera med en bild av världen som en interaktiv helhet. Det innebär för det första
att man måste kunna tona ner platsens betydelse då detta är relevant för förståelsen av
vissa kulturella gemenskaper (Hannerz 1992b). Liksom människor i alla samhällen av
någorlunda storlek föreställer sig en gemenskap också med människor man inte har
någon direktkontakt med (Anderson 1991) tenderar vi som antropologer att befolka
våra fält med sådana föreställda gemenskaper, dvs med alla de individer som kan
räknas in i den kulturella gemenskap vi studerar men ändå inte har direktkontakt med,
eller åtminstone inte förmår ha någon mer intensiv kontakt med. Vi har också tenderat
att mer eller mindre slentrianmässigt sätta ett slags diffust likhetstecken mellan dessa
gemenskaper och den plats människor bebor, också den föreställd som ett heltäckande
och relativt avgränsat territorium. Den kulturella gemenskap som aktivt skapas i ett
internationellt företag som Apple ( Garsten 1994) är bara ett exempel där platsen har
liten kulturell betydelse, och därför också behövt tonas ner i studien. A v detta rar man
naturligtvis inte dra den extrema slutsatsen att den plats där människor lever saknar
kulturell betydelse (Gullestad 1992: 12). Det är snarare en fråga om vilken aspekt av
människors kulturella liv man har valt att studera.

Att tona ner platsens betydelse leder dock inte automatiskt till att vi också upphör att
konceptualisera kulturer som isolerade, avgränsade och integrerade helheter. Antingen
vi väljer en by, stad eller region som avgränsning av fältarbetet, eller en etnisk grupp,
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ett företag, arbets- eller utbildningsplats, så är det fullt möjligt och allt för lätt att
fortsätta se den avgränsning vi satt upp som naturgiven och odiskutabel. Studier som
lättar från platsen eller som inkluderar mediaförmedlade kulturflöden är nödvändiga
delar av det kollektiva projektet att producera etnografier som närmar sig den nya
socialantropologiska holismen. Men det är också viktigt att ständigt sträva efter att
hålla bilden av geografiska, sociala och kulturella gränser öppna och suddiga. Med den
målsättningen blir det också åter möjligt att studera territoriellt förankrade kulturella
teman utan att åstadkomma en mosaik av isolerade "Kulturer". Gullestads (1992)
studie av vad hon kallar " ö verbryggande kulturella kategorier" är ett exempel på detta-

Hennes argument är att delkulturer är interrelaterade i kulturella termer, och att det i
moderna storskaliga samhällen är nödvändigt att hitta sätt att specificera relationen
mellan kontextualiserad etnografi och mer omfattande tolkningar av implicita
innebörder. Hennes geografiska gränser är vaga. Hon menar att även om fältarbetet
utförts i Norge så gäller samma kulturella teman troligen också i Sverige, kanske i hela
Skandinavien eller t o m nordeuropa.

Gullestad (ibid) poängterar dock självatt sådana övergripande kulturella teman måste
kopplas till social handling, vilket man väl rar anta innebär att man inkluderar den
kulturella kunskapens distribution i studien (Keesing 1987, Hannerz 1992b ), dvs mer
eller mindre assymetriska relationer och gruppers och individers variationer på dessa
kulturella teman. Men hur ska man som antropolog kunna skapa sig en bild av sitt fält
med alla dessa krav, inte bara på att tona ner platsens betydelse och intressera sig för
geografiskt utspridda kulturella företeelser, utan också på att tona ner etniska och
organisatoriska gränser? Och hur ska man utöver allt detta dessutom kunna ta hänsyn
till individens version eller del av socialt organiserad mening som till stor del är en
produkt av hans erfarenhet från olika nätverk av sociala relationer (Hannerz 1992a)?

Svaret ligger, menar jag, bl a i flexibilitet, kanske framförallt flexibilitet då det gäller
att konceptualisera fältet som en heltäckande kulturell gemenskap eller såsom
bestående av nätverk av individers sociala relationer. Om den av antropologen
föreställda gemenskapen inte är självklar från början fordras en större betoning av
individen än då fältet redan från början avgränsats av en geografisk eller organisatorisk
gräns. En bild av fältet som bestående av en grupp/ett område respektive av ett nätverk
av sociala relationer bör emellertid inte ses som en dikotomi, utan snarare som två
bilder som kan komplettera varandra, och som kan betonas olika starkt i olika
fältarbeten.

3.1 Nätverk som metafor och metod

I avsnittet om kultur menade jag att vi kan komma ifrån dikotomin mellan individ och
samhälle genom att inse att kulturella gemenskaper har sin utgångspunkt i enskilda
individers tankesätt, vanor och erfarenheter, men att det vi sedan studerar är vad som
händer då människor gemensamt förstår och formar sin värld utifrån tankesätt, vanor
och erfarenheter som de delar mer eller mindre. Med en sådan utgångspunkt blir det
också lättare att kombinera de två bilder av fältet som jag beskrev här ovan, men det
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underlättar dänned också möjligheten att studera geografiskt utspridda kulturella
gemenskaper. Människor som har någon form av relation kan idag bo på var sin sida
om jordklotet och ändå hålla kontakt med varandra, medan andra individer som anser
sig tillhöra samma kulturella gemenskap som dessa två lever nära varandra. Sådana
förhållanden behöver egentligen inte vara annat än möjligen praktiska problem för

antropologen.

Jag tycker självatt nätverk är ett användbart begrepp, ett begrepp som har hjälpt mig
att konceptualisera fältet och som också har varit en hjälp som metodredskap under
den period då fältarbetet fortfarande höll på att expandera i omfattning. Begreppet har
en brokig historia som jag vill ta upp något innan jag sammanfattar min egen
användning av termen.

Nätverksbegreppet användes första gången av Radcliffe-Brown på 30- 40-talet som en
metafor för sociala relationers utbredning i rummet. F ör Radcliffe- Brown och andra
strukturalister och funktionalister var målsättningen, i motsats till min målsättning här,
att få fram generaliserade samhällsmodeller ur de regelbundenheter de kunde observera
hos individer och deras sociala relationer. Men anledningen till att de samhällen som
studerades av de brittiska struktur-funktionalististerna senare kom att framstå som både
stillastående och isolerade enheter berodde långifrån alltid på en brist på insikt hos
antropologen. Detta var snarare ett resultat av att den, vid den tiden nya, inrik1ningen
inom antropologin innebar en strävan efter att komma ifrån de antaganden om
historiska samband mellan samhällen som antropologer tidigare slutit sig till med hjälp
av rapporter från missionärer och andra resenärer. Målsättningen var nu istället att
fördjupa sig i studier av specifIka samhällen. Lyssna t ex till följande två citat ur
artjkeln "On Social Structure"(1952) från 1940. I dessa uttalanden fInns ingen
tillstymmelse till uppfattning om samhällen som isolerade öar:

"It is rarely that we .find a community that is absolutely isolated, having no outside contact. At
the present moment of history, the network of social relations spreads over the whole world;
without any absolute solution of continuity anywhere. "

"If we take any convenient locality of a suitable size, we can study the structural system as it
appears in and .from that region, i. e. the network of relations connecting the inhabitants
amongst themselves and with the people of other regions. We can thus observe, describe, and
compare the systems of social structure of as many localities as we wish. "

Det var sådana uttalanden som kom att inspirera en senare generation av
socialantropologer, framförallt några antropologer vid Manchester University i
England; N adel, Barnes, Bott och Mitchell (Scott 1991 ), till att ta upp Radcliffe-
Browns nätverks-metafor till mer noggrann behandling. Orsaken till att man tog upp
begreppet var framförallt det växande intresse för urbant livoch komplexa samhällen
som dessa och många andra antropologer hade på 50- och 60-talet. Det fanns därför ett
stort behov av att hitta teorier och analytiska begrepp som var lämpade för att förstå
vissa företeelser som konflikter, interrelationer mellan människor i olika kontext och
individuella mönsteravvikelser; företeelser som de strukturfunk1ionalistiska modellerna
uteslutit och inte kunde förklara (Scott 1991, MitchellI969).



Barnes, som var först med att använda sig av nätverksbegreppet som analysredskap,
började således göra detta pga svårigheterna med att applicera det
strukturfunktionalistiska tillvägagångssättet på den studie av det norska jordbruks- och
fiskarsamhället Bremnes hanjobbade med i början av 50-talet (Scott 1991, Douglas
och Isherwood 1979, Hannerz 1980, Hannerz 19923, MitchellI969). Det Barnes fann
i Bremnes var inte en form av social struktur utan två. Det ena var ett territoriellt
system där sysslor i hem, jordbruk och admdinistration skedde. Det andra var
fiskeindustrin där män var aktiva under relativt korta tidsperioder (MitchellI969).
B arne s var bl a intresserad av att jämföra informationsbehovet hos lokala jordbrukare
med det hos lokala fiskare, och valde då att använda sig av nätverksbegreppet för att ta
reda på vilka faktiska relationer människor hade med varandra. Fiskarna, som hade
behov av att skaffa sig kännedom om bra besättningsmän från ett stort
upptagningsområde och som snabbt behövde få kännedom om vart båtarna skulle
skickas, skaffade sig denna information genom ett helt annat umgängessätt än
bönderna som inte hade denna typ av informationsbehov (Douglas och Isherwood

1979).

Många socialantropologer fann efter B arne s och bl a Botts studier mycket av vad de
saknat i nätverksbegreppet, och intresset var under en period mycket stort. J ag vill ta
fram ett par citat också från denna period som särskilt väl stämmer överens med min
egen åsikt om nätverksbegreppets värde som analys- och metodredskap:

"Because social networks ramify a cross and between institutions they provide a means of
examining the inter-relationships of the behaviour of people in different contexts, a feature
which the very abstraction necessary in institutional analysis precludes. II

'~n analysis using social networks on the other hand; through the notion of multiplexity
allows the behaviour in terms of one normative framework to be related directly to that in
another. II (Mitchel11969:49)

"The concept of social network paves the way to an understandning of the linka ge existing
between different institutional spheres and between different systems of groups and
categories. II (Srinivas och Beteille 1964: 165)

"The concept of social network makes for an effective representation of the links raditing
.from the village to the outside world. These links sometimes stretch a cross wide territorial
gaps, and of ten theyare made up of strands of diverse kinds. II (Srinivas och Beteille

1964:166)

Dessa citat tycks inte skilja sig så mycket från Radcliffe-Browns, men användningen
av begreppet nätverk kom ändå att förändras radikalt. Medan Radcliffe- Brown på 40-
talet skrevatt antroplogens målsättning bör vara att åstadkomma abstrakta modeller
från anteckningar om konkreta individer och deras relationer, så skrev Srinivas och
Beteine (1964: 166) på 60-talet att antropologers kartläggnillg av relationer mellan
individuella aktörer brukar vara otillräcklig. De menade att sådana observationer i
allmänhet endast leder till en bred ide om hur banden mellan grupper ser ut i ett
samhälle. För en djupare förståelse är det, menade Srinivas och Beteille och många
andra socialantropologer vid denna tid, nödvändigt att kartlägga olika individers
konkreta nätverk och att relatera dessa olika nätverk till varandra på ett sammanhållet
och systematiskt sätt.
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Från att ha varit en metafor som använts för att måla upp en slags fIktiv karta eller bild
av hur människors relationer till varandra ser ut kom man nu istället att använda
nätverksbegreppet för att noggrannt följa upp specifIka individers sociala kontaktnät.
Man frågade sig t ex på vad sätt sociala relationer var länkade till varandra, hur många
och vilka slags människor ego kände och hur en situation där två personer som möts
känner samma personer skiljer sig från en situation där de känner olika personer
(Hannerz 1980). Studierna behandlade ofta kommunikationsflöden genom nätverk och
dessas förhållande till följandet av normer, eller hur människor använde sig av
nätverkslänkar för att uppnå vissa syften (MitcheII1969:37f). Man utvecklade
speciella analysbegrepp och använde sig gärna av matematiska sociogram, från början
utvecklade av socialpsykologer (MitcheII1969, Scott 1991). Dessa socialt inriktade
studier blevaldrig populära inom amerikansk antropologi, där man under 40- och 50-
talet framförallt var inriktad på temat "kultur och personlighet" (l USA blev istället en
annan textiImetafor på modet och man talade om kulturella "mönster" istället för om
sociala "strukturer" och "nätverk"). När sedan nätverksstudier på 60- och 70-talet blev
allt mer matematiska och mikrosociologiska samtidigt som socialantropologin överlag
blev starkt inriktad mot kulturtolkning är det inte så svårt att förstå att dessa studier
kom att marginaliseras fullständigt inom antropologin (Hannerz 1992a).

Då och då under åren har dock nätverksbegreppet dykt upp, och under de senaste åren
har Hannerz också med mer eftertryck tagit upp begreppet i ett sammanhang långt ifrån
de tidigare nätverksstudiemas detaljerade analyser av specifIka personers
bekantskaper. Hannerz ( 1992a ) poäng är att vi har alldeles för lite organiserad kunskap
om de flesta av alla de transnationella företag, frivilligorganisationer, etniska
diasporaer mm mm utspridda grupper av människor som mer eller mindre regelbundet
träffas och som håller kontakten med hjälp av resor och media. Han menar att det är i
dessa sammanhang globalisering sker och kulturella innebörder överförs och att det
därför är hög tid att denna 1900-talets stora spridning av translokala band
uppmärksammas av socialantropologer .

Eftersom ett nätverk förgrenar sig i alla riktningar och skär över mer konventionella
analysenheter borde vi, menar Hannerz (ibid. ) genom att tänka i termer av nätverk
lättare kunna ta till vara dessa fenomen i våra studier. Vi borde, anser han, med hjälp
av ett nätverkstänkande lättare kunna undvika att alltid priviligiera lokala sociala
relationer framför de relationer som fungerar över stÖtTe avstånd, och vi borde lättare
kunna ta tillvara den individuella aktörens roll i hur kulturell mening organiseras och
dessutom kartlägga denna menings sociala distribution. Hannerz förespråkar således ett
nätverksbegrepp som inkluderar kulturell mening och ett användningssätt som är en
betydligt mindre uttömmande och exakt användning av nätverksanalys än vad som var
det förhärskande inom antropologin på 60- och 70-talet och även i dagens sociologiska
nätverksanalys (Marsden och Lin 1982, Scott 1991). Han menar att det bästa vore om
vi kunde lära oss att inte använda nätverkstänkandet med stÖtTe intensitet och
fullständighet än situationen kräver. Det är bättre, säger han (1980: 184), att räkna
relationslänkar så pass långt som vi flnner det användbart och intressant, och att
använda oss av någon morfologisk variabel då vi tycker att den belyser något speciellt
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problem utan att för den skull behöva använda hela uppsättningen variabler .
Flexibilitet är viktigare än fullständigt uttömmande data.

Det är i denna anda av flexibilitet och intresse för distribuerad kulturell mening som
jag själv har tagit upp och använt mig av ett nätverkstänkande. Jag håller med Hannerz
(ibid. ) om att det nu verkar vara dags för socialantropologin att återbörda begreppet till
disciplinen. Låt oss i tanken gå några steg tillbaka till Radcliffe- Brown och plocka upp
hans metafor för sociala relationers utbredning i rummet. Låt oss sedan, liksom 50- och
60-talets Manchester-antropologer utvidga denna metafor till en analogi med specifika
samhällen (Mitchell 1969), och låt oss ta upp de delar av deras resonemang som
fortfarande känns aktuella och kloka nu ca trettio år senare. Men vi är idag i en helt
annan sits än dessa antropologer var på 50-talet. Vi behöver inte kämpa med ett
missnöje med strukturfunk1ionalistiska teorier och metoder och vi har gått igenom
långa perioder av socialantropologisk diskurs både om betydelsen av studier som är
mindre abstrakta och tar större hänsyn till individuella variationer och om vikten av att
kvalificera våra studier med en djup förståelse av kulturell mening. Vi har också
kommit betydligt längre i vår diskurs om globala förhållanden, och dessutom nu insett
att det vägval som gjordes inom nätverksstudier på 60-talet har lett i en helt annan
riktning än hela den socialantropologiska disciplinen. Det är nu hög tid att vi prövar en
annan väg, en väg som återupptar socialantropologisk metod och inriktning och som
snarare inspireras av Manchester-antropologemas första studier än följer deras
omedelbara intentioner. Jag vill ta upp ett par små bitar ur resonemang från den här
tiden för att visa att det fInns material som har relevans för min studie idag, även om
det här blir några ganska fragmentariska referenser. De ger mig snarare ett allmänt
förhållningssätt till min studie än några utvecklade teorier att använda för analys av
materialet.

Barth (1978) diskuterade så sent som 1978 hur man kan gå tillväga för att få fram
information om hur nätverk skapas. Han menade då att man behöver känna till en
persons repertoar av status och interaktionskompetens samt studera storlek, spännvid
och kvalitativa karaktäristika på dennes relationer. Vidare bör man fråga sig hur dessa
relationer uppstod, hur de har förändrats och hur länge de varade, och till sist bör man
skaffa sig en uppfattning om hur dessa olika människors relationsstjärnor skiljer sig
från varandra och hur de sammanfaller i ett övergripande mönster. Min egen
målsättning har snarare varit att få fram en förståelse av förändringsprocesser kring
solenergiartifakter än att få fram information om nätverksbildandet i sig, men jag har
ändå använt mig av frågestälInmgar liknande de Barth föreslår .Det övergripande
mönster jag på så sätt fått fram skulle i nätverkstermer ha betraktats som ett "partiellt
nätverk" eftersomjag inte har studerat människors samtliga aktiviteter, utan bara
aktiviteter med anknytning till solenergiartifakter .

Srinivas och Beteille (1964) menade att det framförallt är då vi slutar att skildra den
individuelle aktörens nätverk och istället intresserar oss för interpersonella relationer
inom ett visst område som vi ser den tydliga skillnaden mellan aktörens subjektiva
nätverk och observatörens, enligt Srinivas och Beteille, objektiva nätverk. Det
övergripande mönster av ett nätverk, den bild av människors relationer, som kom att
utkristallisera sig under mitt fältarbete är kanske inte objektivt i den bemärkelse som
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Srinivas och Beteille tycks mena, men den är en sammanställning av många
människors nätverksperspektivoch på det sättet, menar jag, så nära objektivitet man
egentligen kan komma.

Den metafor, den bild av människors relationer, jag presenterar från min studie består
av tre delar, ett "käronätverk", ett "stödjande nätverk" och "nätverk från käronätverkets
utkanter" .Käronätverket består av människor som är yrkesverksamma eller på annat
sätt har solenergiartifakter mycket centralt i sitt liv. Detta kan sägas vara den del av
fältets nätverk som har högst " densitet" ( om man ska använda ett av nätverksanalysens

många begrepp ), förutsatt att man inte inkluderar samtliga möjliga relationer i
begreppet "densitet" (Hannerz 1980, Scott 1991, Mitchel11969), utan använder det för
att beskriva i vilken utsträckning relationerna mellan människor är sådana att de går
mycket om lott. Det stödjande nätverket utgörs av varierande internationella relationer
där nätverket inte alls går lika mycket om lott som i käronätverket.
(Informationsbehovet i detta nätverk av internationella solforskare är faktiskt inte helt
olikt Barnes beskrivning av fiskarna i Bremnes. ) Det jag kallar nätverk från utkanten är
ett område av kontakter mellan individer inom käronätverket och individer utanför
detta nätverk. De kultunnöten som sker här stämmer ganska väl överens med bl a
Boissevains (1968) argument att sociala former ofta utvecklas vid punkter där nätverk

möts.

Min studie tycks skilja sig mer från dagens sociologiskt och matematiskt inriktade
nätverksanalyser än från de första Manchester-antropologemas studier. I dagens
nätverksanalyser tycks man helt ha frångått deltagande observation och inriktat sig på
frågeformulär, mycket specialiserade begrepp, matematiska diagram och
datorprogrammering (Scott, 1991, Marsden och Lin 1982). Det sätt varpåjag själv har
använt mig av ett nätverkstänkande är inte heller så mycket inriktat på de sociala
relationerna i sig Jag har visserligen många fåltanteckningar om hur kontakten mellan
människor på olika håll i landet lett fram till nya solenergianläggningar och tror nog att
en noggrannare sociologisk nätverksanalys av 90-talssnitt hade kunnat ge en del
ytterligare värdefull information detta, men för mig har nätverkstänkandet snarare varit
ett medel för att uppnå någonting annat. Man kan säga attjag, liksom Radcliffe-Brown,
framförallt använder nätverk som en metafor för sociala relationer, både då jag tänker
på dessa självoch då jag presenterar dem utåt. Man kan också säga att begreppet i
förlängningen också har fungerat som en metod eller ett tillvägagångssätt under
fåltarbetet, eftersom jag medvetet har hållit ihop ett annars disparat fålt med hjälp av
länkar av individuella relationer.

När Boissevain (1968) i slutet av 60-talet argumenterade för att man inte längre skulle
ignorera sådana former av sociala relationer som inte passade in i
socialantropologemas modeller så ville han visserligen att både grupper och
interagerande individer skulle studeras, men det han mest omedelbart propagerade för
var att man måste övergå från en betoning av gruppen till en betoning av individen.
Det var bl a sådana tankegångar som kom att leda till koncentrationen på ego-
centrerade nätverk. Idag vill vi, liksom Boissevain faktiskt också gjorde då, kunna
studera alla former av sociala relationer, och med facit i hand kan vi idag säga att detta
inte heller Iar innebära att vi blir låsta vid mycket få individer. Min uppfattning är att
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en kultursyn som den jag beskrevovan, som utgår från en grund i individers
erfarenheter, vanor och tankesätt men som sedan fokuserar på vad som sker när
människor möts med sitt mer eller mindre kulturellt gemensamma, är en bra
utgångspunkt för en sådan målsättning.

Detta har i min studie inneburit att jag utgått från en grupp, en arbetsplats, och därifrån
utvidgat det studerade fältet alltmer genom att följa dessa individers relationer i flera
led. Men det jag sedan har intresserat mig för har inte varit dessa individers
fullständiga liveller kvaliten på deras specifIka relationer. J ag har istället valt att
studera vissa specifIka skeenden och händelseförlopp på olika håll i detta nätverk av
relationer. En av avsikterna med att beskriva dessa skeenden har varit att visa
betydelsen av det kulturellt delade då individer samverkar, dvs att beskriva vilka
specifIka kulturella vanor, tankesätt eller erfarenheter människor i ett visst
samarbetsprojekt delar eller inte delar och på vad sätt detta i sin tur påverkar det
studerade händelseförloppet.

3.2 Process som metod- och analysredskap

Socialantropologiska studier kännetecknas av sin närhet till verkliga människor. Men
även inom antropologin har förändringsprocesser oftast antingen inte studerats explicit
eller så har de, som i Gluckmans "The Judicial Process" och Tumers "The Ritual
Process" från 50- och 60-talet, beskrivits som händelsekedjor som är regelbundna och
därför överförbara på andra kulturella kontexter (Moore 1975). Jag har använt mig av
en processinriktad analysmetod för att spegla förändringsprocesser på ett mer specifIkt
och explicit sätt än vad som varit vanligt inom antropologin (Holy and Stuchlik
1983: 107 , Moore 1986), och min målsättnmg har tvärtemot bl a Gluckmans och
Tumers varit att visa hur komplexa och varierade händelseförloppen är kring det som
brukar kallas "teknjkutveckling". Detta har i sin tur påverkat både mitt tillvägagångssätt
och den form av etnografi jag fått fram.

Moore (1986:329) har skrivit att en framväxande antropologi om händelser och
processer som är sammankopplade med stora, men inte nödvändigtvis globala,
förändringsriktningar i praktiken tycks omdefmiera vissa av fåltarbetets uppgifter och
etnografiemas innehåll. Det processuella tillvägagångssättet fungerar visserligen, säger
hon, med samma grad av specificering som synkrona modeller, men denna
specificering ska också kunna användas för att få fram en diakron studie. Det innebär
bl a, enligt Moore, att de data man i första hand bör koncentrera sig på i
fåltarbetssituationen är händelseförlopp och såväl vardagliga som ovanliga händelser .
Detta är också ett rådjag har följt, även om det kom att få något andra följder än jag
förutsåg från början. Kombinationen av nätverkstänkande och fokusering på
händelseförlopp gjorde att vissa, vad jag kallar för, delfålt kom att växa fram. Dessa
delfålt består alla av skeenden eller händelseförlopp, men vissa skulle kunna betraktas
som samarbetsprojekt mellan individer som kan sägas representera olika socialt
organiserade kulturella gemenskaper, medan ett par andra skeenden pågick på mer
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traditionell socialantropologisk mark, den ena i en bygemenskap, den andra i en

organisation.

I en några år tidigare artikel menar Moore (1975) att man kan tolka människors
beteenden i termer av två slags förändringsprocesser. Den ena formen,
"regulariseringsprocesser", somjag har beskrivit något ovan i avsnittet om kultur,
innebär att människor söker kristallisera och konkretisera verkligheten så att den blir
mer stabiloch förutsägbar .Den andra formen av process, " situationella

anpassningsprocesser", är de situationer där människor använder inkonsekvens,
motsättning, konflikt eller tvetydighet för att omtolka eller omdefmiera vissa regler
eller relationer. Jag tycker nog snarare att alla förändringsprocesser är av det senare
slaget, medan bara vissa är av det slag som Moore kallar för regulariseringsprocesser .
Jag anser t ex att insocialisering i en kulturell gemenskap är exempel på en
förändringsprocess, människors försök att förändra andras levnadssätt via publicitet
och föredöme är ett annat. Ett tredje exempel kan vara ett skeende där kulturellt värde
hos föremål byggs upp med hjälp av aktiviteter, organisationer och individer som redan
har sådan status, och ytterligare ett är konflikter mellan små gruppers identitet och en
större enhets. Dessa är några exempel ur mitt fåltmaterial, som innehåller sådana
mycket små och specifIka skeenden där människor på olika sätt stabiliserar eller
modifierar sin tillvaro.

Moore ( 1986) menar att avsikten med processanalys inte är att skapa holistiska
etnografler "på det gamla sättet" (Moores uttryck), utan att välja att studera utvalda
sociala och kulturella fenomen över tid. Det som studeras, säger hon (1986:321),
behöver inte vara stÖtTe än händelseförloppet vid en enda komplex situation. Men det
är både väsentligt att en specifIk samling människors förehavanden uppfattas i termer
av tid och att den observerande antropologen är starkt medveten om att det hon
betraktar är en liten del av ett pågående tidsflöde. Moore (ibid. ) menar att en sådan
inställning visserligen bör fInnas där vare sig man känner till det historiska förloppet
eller inte, men syftet bör å andra sidan inte bara vara att inspektera personer som är
inblandade i vissa händelser utan att också försöka uppfatta dessa människors plats i ett
stÖtTe händelseförlopp.

Det sätt varpå människor förstår sin egen situation är således, enligt Moore (ibid. ), inte
det enda intressanta. Deras förehavanden är också ett av flera sätt för
socialantropologen att skaffa sig en förståelse av ett större sammanhang. Ett sätt att
göra detta på, säger hon, är att kombinera perspektiv som normalt inte syns på samma
gång; inifrån- respektive utifrånperspektiv, lokala och ickelokala perspektiv, kort tid
och lång tid eller modelloch händelse. Jag har i min studie använt mig av dessa förslag
på några olika sätt. Jag har dels använt mig av samtalsintervjuer som fungerat som en
slags livshistorier för att få människors perspektiv på skeendet över en ca tjugoårig
period och ur den synvinkeln kunnat sätta in fältarbetet i en längre tidsperiod. J ag har
också i samma syfte analyserat centrala trögföränderliga vardagsbegrepp i enlighet
med Gullestads (1992) förslag (somjag redogjorde lite för i början av uppsatsen). Jag
anser mig också ha fått en förståelse av ett större sammanhang genom att jag haft
möjlighet attjämföra några olika mindre "delfält".
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4. Slutord

Jag har haft två syften med den här uppsatsen. För det första har jag velat föra fram
min åsikt om hur man bör komma till rätta med det glapp mellan mikro- och
makroperspektiv som diskuterats inom den socialantropologiska disciplinen. Min
synpunkt här har varit att ett makroförhållande inte är något speciellt slags lager eller
nivå av verkligheten, utan helt enkelt är en mer generaliserad form av berättande än det
berättande som bygger på ett enskilt fåltarbete. Det förslag jag la fram för att
antropologens mikro- respektive makroperspektiv skulle kunna komma närmare
varandra var två målsättningar .Den ena målsättningen går ut på att man vid teoretiska
mer generaliserande beskrivningar av förhållanden i världen uttlycker sig så att dessa
beskrivningar också blir applicerbara på specifika fåltarbeten. Det innebär både att de
begrepp som används ska vara bra redskap att tänka med för antropologen i fålt, och att
de makroteoretiska resonemang som förs i allt högre utsträckning bygger på fåltarbeten
som på varierande sätt inkluderar globala skeenden. Den andra målsättningen gäller då
fåltarbetet och beskrivningen av detta. Här menar jag att också fåltarbetet behöver
planeras, utföras och presenteras så att sådana fåltarbeten tillsammans kan ingå i !I det

makroantropologiska projektet!l att skapa underlag för makroteorier om förhållanden i
världen.

Mitt andra syfte med uppsatsen har varit att föra fram den samlade syn på kultur,
struktur och process som jag kommit att få under fältarbetets gång, och som jag hoppas
ska kunna utgöra en grund för att förstå och förklara fältmaterialet. I den kulturteori
( om det nu inte är för förrnätet att kalla en modifiering av mycket generella
beteckningar för en teori. .) som jag har presenterat här tas dikotomin mellan individ
och samhälle bort, både genom mitt sätt att använda kulturbegreppet och genom min
användning av begreppet struktur .Denna kulturteori inbegriper sociala förhållanden
och är samtidigt en teori om förändring.

Jag har framfört en åsikt att "kullur" i grunden består av sådana vanor, erfarenheter och
idekomplexltankesätt som individer delar med andra människor, men att det vi sedan
bör studera är vad som sker då människor med detta mer eller mindre kulturellt
gemensamma agerar tillsammans. Detta ser jag som ett sätt att slippa välja mellan
individ och samhälle. Ett annat sätt att komma undan denna dikotomi är att förändra
strukturbegreppet så att man kommer ifrån den skillnad i abstraktionsnivå som brukar
framföras mellan samhällets struktur och individemas relationer och handlingar .
Medan "nätverk" är en metafor för relationer mellan individer, så bör "slruklur" därför
i min mening inte ses som en generaliserad modell av dessa nätverk, utan som en
metafor för trögföränderliga kulturella externaliseringar, dvs för sådana materiella,
sociala och verbala kulturella uttIyck som har blivit trögföränderliga och därmed bildat
ett mönster i samhället som är möjligt att tolka och beskriva. Social struktur i form av
t ex institutioneriorganisationer innehåller visserligen också nätverk av sociala
relationer, men är, menar jag, en mer trögföränderlig form, framförallt pga sin starka
föreställda och upplevda kulturella gemenskap men kanske också i viss mån pga
formen av relationer. En 'process" är i min mening de handlingar som innebär att de
mer trögföränderliga (kulturella) strukturerna modifieras.
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