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Förord

Denna skrift fårdigställdes i juli -95. Jag diskuterar här socialantropologiska teorier
om förhållandet mellan människor och deras materiella omgivning. T onvikten ligger
på föremåls föränderliga kulturella status eller värde, men jag tar också upp teorier som
på olika sätt behandlar frågan om hur materiella ting sprids bland människor. Teorierna
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. Materiella ting behandlas här i allmänna termer och begränsas
inte heller till att gälla sådana ting som brukar betraktas som tekniska. F ör en närmare
redogörelse av det pågående avhandlingsarbetet se Socialantropologisk studie av
solenergiteknikers införande i Sverige. Projektpresentation oktober 1995,
arbetshandling SERC.

Annette Henning
Borlänge 6/9 -96
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I. Introduktion

Den ganska speciella historien om hur antropologiska studier av materiell kultur
kommit att utvecklas under åren har lett till att omfattningen på dessa studier under en
lång rad år varit kraftigt begränsad både vad gäller intresseinrik1ning och mängd. Det
är först de allra senaste åren som ett nyvaknat intresse blommat upp.

Då den socialantropologiska disciplinen fonnades under slutet av 1800-talet utgjorde
studier av materiell kultur själva kärnan i denna framväxande samhällsvetenskap.
Föremål representerade, både för antropologerna själva och via museeutställnillgar
också för allmänheten, folk i avlägsna kulturer (Miller 1992). Studier av materiell
kultur var intimt förknippad med det centrala och allt starkare socialevolutionistiska
paradigmet (lbid. ). Det innebar att folk placerades in i en social utvecklingsskala från
priInitiva folk till civiliserade, och att man bedömde var i denna skala de hörde hemma
genom att avgöra hur pass sofistikerade deras föremål var .Olika folkgrupper
betraktades således som kvarlevor från olika tidsåldrar, och föremålen blev symboler
för olika stadier i mänskliga samhällens utveckling.

De antropologiska evolutionsstudierna kom ganska snart att kompletteras av allt fler
diffusionsstudier. Distribution av foremål över jordklotet ansågs där utgöra bevis för
både människors och ideers rörelse från ett ursprung i t ex det gamla Egypten eller i
Tyskland. Evolutionsstudier och diffusionsstudier utgjorde därmed grunden för de
första sammanhängande antropologiska teorierna om sambanden mellan jordens folk

(lbid.).

På 1930-talet avvisades emellertid både diffusionsteorierna och evolutionsteorierna till
fönnån för direkt deltagande observation, där föremål inte längre medlade i relationen
mellan antropologen och infonnanten (Ibid. ). Disciplinen kom istället att domineras av
två nya teoretiska modeller: F örst en funktionalistisk teori om synkron anpassning, och
senare strukturalism. Båda dessa avvisade föreställningen om primitiva folk liksom
användningen av evolutionära begrepp som hade legitimerat den föreställningen. Pga
att studier av materiell kultur varit så integrerat i och fast förknippat med
evolutionstanken blevockså dessa ogiltigförklarade och upphörde att ha någon
betydande roll inom antropologin.

Forskning om materiell kultur kom dänned till stor del att reduceras till några av
antropologins perifera områden, framförallt konstantropologi, arkeologisk antropologi
och kultunnaterialism. Konstantropologin fokuserade på exotiska och esoteriska
företeelser. Arkeologisk antropologi behöll en nära relation till studier av materiell
kultur, men blevalltmer upptaget av föremålen som sådana åtskilt från sitt sociala

sammanhang (lbid. ).
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Kultunnaterialistema, där Leslie White och Marvin Hatris hör till de mest välkända,
intresserade sig för den materiella miljön såsom bestämmande för hur mänskliga
kulturer formas. White var evolutionist och betonade energi och teknik som de främsta
detenninerande krafterna. Han menade att man genom att mäta energiåtgång per
person och år kan få en objektiv måttstock på hur pass högt eller lågt stående en kultur
är .Kulturer utvidgas, menade han, precis som biologiska organismer kvantitativt
genom att föröka sig och kvalitativt genom att utveckla allt högre organisatoriska
former och större energikoncentrationsformer (Sahlins 1972). Liksom White såg Hatris
ett direkt samband mellan kulturella företeelser och omständigheter i den kringliggande
miljön. Kulturella särdrag antas existera pga att de överlevt en urvalsmekanism, och på
samma sätt förklaras frånvaron av vissa företeelser med att de eliminerats pga dålig
anpassling till miljön. Medan White betraktade kulturer som individuella organismer
ser Hatris istället kulturer som analoga med ekologiska system. Det innebär också att
han framförallt använder ekologiska och biologiska förklaringsmodeller som
befolkningsnyck, kamp för överlevnad, anpassling och urval (Nonini 1985).

Det som under dessa åt framförallt har dominerat den antropologiska diskussionen om
relationen mellan människor och föremål är emellertid den mer generella analysen av
utbyte. Fram tills helt nyligen låg betoningen i denna teoretiska diskussion vanligtvis
på föremålet som gåva i Mauss tradition (Miller 1992). Mauss skiljde på gåvor och
varor och menade att försäljning av en vara är en avslutad handling utan vidare
påföljder, medan gåvan är av en oändlig utbytescykel som i huvudsak förekommer i s k
!I gåvosamhällen !I .Han hävdade därmed att gåvoutbyten inte bara hänger samman med

de personer som deltar i dessa utbyteshandlingar och med det arbete med vars hjälp
föremålet skapas, utan också med moraliska, religiösa, ekonomiska och juridiska
normer. Gåvan är därför enligt Mauss !lett totalt socialt fenomen!l (lbid.).

Dikotomill mellan gåva och vara liksom dikotomill mellan gåvosamhällen och
varusamhällen har på senare tid kommit att ifrågasättas, och jag diskuterar i uppsatsen
denna förändring av den antropologiska intresseriktningen mot varor och deras
konsumtion. Jag tar även upp den förändring i teoretisk inrikbIing som framförallt
Miller (1992), men även bl a Thomas (1991) står för, då de inte enbart fokuserar på
själva utbytet utan även intresserar sig för vilka kulturella och materiella egenskaper de
föremål som utbyts har. Miller (1992) klagar över att varukonsumtion är ett så
anmärkningsvärt försummat ämne för studier utanför formella ekonomiska modeller
om individuella köpbeteenden, och menar också att det för närvarande inte fInns
någon akademisk disciplin över huvud taget som har som sitt specifIka projekt att
undersöka hur artifakter som kulturella former är beskaffade. Naturvetenskapliga
studier gör ingen åtskillnad mellan artifakten och naturämnet. Det är till och med så,
menar han, att det första reduceras till egenskaper hos det senare. Inte heller
konsumentpsykologi, som försöker relatera uppsättningar föremål till vissa grupper av
människor, intresserar sig för frågan om artifaktemas speciella natur som materiell
kul tur .

J ag har också i uppsatsen avsnitt som tar upp aktuella antropologiska teorier om hur
föremål sprids och hur man kan studera dessa fenomen. Inte heller inom detta område
har det skrivits så mycket efter det att Kroeber och hans efterföljare under några



5

decennier i början på seklet gjorde sina ambitiösa diffusionsstudier som inkluderade
allt från kjollängders variation till diffusion och variation av föremålsstilar bland
Californiens indianer (lbid. ).

Det som fmns är framförallt sociologiska analyser, vilka primärt eller t o m utelutande
behandlar spridning som ett relationsfenomen. Strang och Meyer (1993) menar att den
aspekt av spridning som framförallt fångslar sociologer är den möjlighet det erbjuder
att göra nätverksanalyser. Sociala enheter och deras nätverksrelationer brukar i sådana
redogörelser tillsammans antas utgöra en tillräcklig grund för att förklara socialt
beteende. Man brukar tänka sig att aktörerna gör olika val som är kognitivt tillgängliga
och att de utvecklar gemensamma sätt att förstå och utforska konsekvenserna av
innovation genom varandras erfarenhet. Spridningshastigheten brukar därmed antas
variera med graden av interaktion mellan tidigare och potentiella användare.
Rationalitet betonas också ofta, så att en orsak till att vissa saker anammas antas vara
att de är mer effektfulla eller effektiva än altemativen. Vissa analyser behandlar
spridning som en rumsmässig process där den troliga överföringen är en funktion av
geografiskt avstånd, medan andra analyser använder spridningsprocesser för att
undersöka social struktur, i allmänhet uppfattad som ett nätverk av sociala relationer

(Ibid.).

Ett problem med dessa spridningsmodeller, som jag återkommer till senare i uppsatsen,
är att de inte tar tillräcklig hänsyn till att interaktion mellan människor kan leda till
såväl ökad solidaritet och likhet som ökad konflikt och gränsdragning. Ofta behandlas
också spridning av en vara eller kulturell företeelse på samma sätt som smittspridning,
och man glömmer därmed den kulturella gemenskapens betydelse för spridning.
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2. Presentation av de böcker som uppsatsen huvudsakligen bygger på

Appadurai et.al:
"The Social Li e o Thin s. Commodities in Cultural Pers ective II

Boken "The Social Life of Things", som utkom 1986, var ett resultat av ca tio års
dialog mellan antropologer och historiker vid University of Pennsylvania, USA. Fem
av författarna är socialantropologer, en är arkeolog och fyra av dem är historiker med
social inriktning. Nancy Fmriss menar i sitt forord att antropologer och historiker har
ett gemensamt intresse av att utveckla dynamiska analysmodeller som kombinerar

system och struktur med förändringsprocess.

Boken behandlar, som undertiteln också anger, handelsvaror ur ett kulturellt
perspektiv. Titeln "tingens sociala liv" anspelar på de olika mänskliga sammanhang
som samma föremål kan befInna sig i under olika perioder av sin existens. Det är
visserligen, säger författama, mänskliga aktörer som ger tingen dess innebörd, men den
metod man bör använda för att studera tingens innebörd är att följa tingens rörelse.

F örfattarna vill gå ifrån synen på handelsvaror som en viss kategori föremål, och
istället betrakta alla föremål som potentiella varor. De villockså frångå de skarpa
gränser som ofta har dragits mellan olika utbytesformer, liksom den dikotomi som
fortfarande ofta ställs upp mellan s.k. traditionella respektive moderna samhällen.

Värde, menar de, skapas i utbyte av varor. Uppsatserna ger en serie glimtar av de sätt
varpå begär och efterfrågan, ömsesidig uppoffring och makt samverkar för att skapa
ekonomiskt värde i specifIka sociala situationer .

Bourdieu:
"Distinction. A Social Criti ue o the Jud ement o Taste II

Denna bok av Bourdieu, som publicerades första gången på franska 1979 och på
engelska 1984, är i min mening i första hand en sociologisk bok då den bygger på
omfattande enkätundersökningar .Bourdieu utgår i sin analys av sambanden mellan
smak och social indelnffig från en fransk klassindelnffig, men betonar även
utbildningens legitimerande och distinktionsskapande egenskap. Han menar också att
s k flnkultur, som teater- och ffiuseebesök, bör inkluderas i det antropologiska
kulturbegreppet så att förfmad smak därmed kan komma att återförenas med elementär
smak såsom smak för mat.

Det grundläggande, centrala argumentet i "Distinction " är att smak är en förvärvad

benägenhet att bedöma och differentiera på vissa sätt. Den smak som människor har
vad gäller intres seinriktningar , föremål mm hänger samman med alla de principer för
uppdelning av sociala grupper och föremål som existerar i de respektive miljöer där de
formats. Människor är, säger Bourdieu, inte bara varelser som klassificerar allting
omkring sig. De klassificerar också sig själva genom att anamma föremål och sätt att
agera som redan är klassificerade enligt deras troliga fördelning mellan klassificerade
grupper .
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Människor rar en speciell känsla för den sociala verkligheten då de konfronteras med
en speciell form av social nödvändighet. Den smak som människor dänned förvärvar är
en sorts social orientering som gör det möjligt att intuitivt känna på sig vad som anstår
en individ i en given samhällsposition, och att inte bara fInna sig till rätta med utan
också föredra de vanor och föremål som är möjliga att uppnå i den egna sociala
ställningen. De föreställningar människor har om sin sociala position, och den bild de
ger andra angående denna position, begränsar enligt Bourdieu deras egna tankar om
den sociala världen.

Douglas/Isherwood:
"The world Qf goods. Towards an AnthroDolo2V ofConsumDtion"
"The World ofGoods" från 1978 är ett gemensamt verk av socialantropologen Mary
Douglas och ekonomen Baron Isherwood. Douglas och Isherwood började arbeta med
detta försök att formulera en konsumtionsantropologi pga den mängd kritik mot
konsumtionssamhället som publicerades åren närmast dessföITinan. De har utgått från
ekonomiska teorier om konsumtion, sparande och efterfrågan, och har tagit fasta på de
delar av teorierna de menar är värt att bygga vidare på. Samtidigt har de varit måna om
att påvisa avsaknaden av och behovet av komplettering av kulturella och sociala
aspekter på dessa frågor .

Boken bygger framförallt på uppfattningen att ett av människans främsta behov är att
göra världen begriplig, och att hon åstadkommer detta genom synliga markeringar av
olika slag. Doublas och Isherwood tar också upp möjligheten att i konsumtionsmönster
avläsa samhällets uppdelning i sociala klasser .

Miller:
"Material Culture andMass Consumption"
Miller argumenterar i denna bok från 1987 mot akademiska fördömanden av den
mångfald i dagens industrisamhällen som, av bl a post-modernister och Frankfurt-
skolans teoretiker, antagits representera en ny ytlighet och en alienerad existensform
utan autencitet och djup. Millers centrala ståndpunkt är att man måste skilja mellan, å
ena sidan, kritik av ojämlikhet och förtryck och, å andra sidan, kritik av industriell
kultur i sig. Han menar att vi måste acceptera, och också se mer positivt på, det faktwn
att materiell kultur utgör industrialiserade länders kultur, och att vi endast kan fInna
goda samhällslösningar för framtiden genom att använda denna materiella kultur .
Miller behåller härigenom en distinktion mellan industrialiserade och icke-
industrialiserade delar av världen. Denna distinktion baseras dock inte på
evolutionstanken, utan på en skillnad i mängd material.

Miller anser också att det är dags att på allvar börja studera människors förhållande till
artifakter och materiella miljöer. Det innebär, menar han, att detta område, som länge
har betraktats som trivialt eller oäkta, nu måste börja studeras lika noggrannt som ord
och språk tidigare studerats. En stor del av boken används till att få fram ett
objektifierings-begrepp som beskriver förhållandet mellan människor och deras
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materiella omgivnillg, och som undviker både fetishism av föremålet och romantiering
av subjektet.

Miller ger en översikt över konsumtionsstudier och skisserar själv början till en teori
om konsumtion. Massproducerade varor representerar, enligt denna, kultur, inte endast
för att de finns där som den miljö i vilken människor agerar, men också för att de är en
integrerad del i den objektifieringsprocess genom vilken människor skapar sig själva
som ett industrisamhälle; sina identiteter, sociala anknytningar och vardagssysslor.

Sahlins:
~ulture and Practical Reason II

Den här boken från 1976 är framförallt en noggrann genomgång av den konceptuella
dualism mellan kultur och praktiskt förnuft eller mellan symbolisk innebörd och
materiell nödvändighet som skapats i västerländska samhällen, och som inneburit
ständiga svårigheter för samhällsvetenskapliga teorier. Med detta som utgångspunkt
går Sahlins igenom ochjämför olika teoretiska inriktoingar som historisk respektive
ekologisk materialism, fransk respektive brittisk strukturalism. Han diskuterar därmed
såväl Marx som en lång rad relevanta antropologer från bl a Boas och Morgan, via
Malinowski och Steward till White och Levi-Strauss.

"Culture and Practical Reason" är en antropologisk kritik av iden att mänskliga kulturer
formuleras utifrån praktiska aktiviteter styrda av ett nyttointresse. Sahlins vill förändra
denna "praxis theory" till ett praxisbegrepp som omfattar både historiskt givna
produktionsmedeloch produktionsrelationer och den erfarenhet som människor,
genom sin produktiva omfonnning av världen, har skapat av sig själva och föremålen

ikring sig.

Sahlins tonar också ner skillnaden mellan västerländska samhällen och andra
samhällen genom att påvisa att alla kulturer är meningsfulla ordningar bestående av
personer och ting. Han hänvisar till Levi-Strauss välkända resonemang om totemism
och visar bl a med hjälp av det amerikanska klädsystemet att kläder och andra ting,
liksom djurarter, kan vara "bra att tänka med".

Thomas:

Nicholas Thomas använder begreppet" entanglement" för att försöka fånga den
dialektik som han menar fInns mellan internationella ojämlikheter och lokalt
anammande av vanor och föremål. Ett syfte med boken är att visa att innebörden i
utbytesrelationer och ceremonier är historiskt konstituerade.

Thomas använder sig, i sin bok från 1991, framförallt av 1800-talsskildringar om
koloniala kontakter med Stilla havs-öar för att söka förstå till vilka politiska och
ekonomiska system människor där anammade västerländska föremål. Thomas jämför
framförallt två sådana system, dels Fiji, dels Marquesas. Han ställer sedan dessa
beskrivningar sida vid sida med beskrivningar av vad som å andra sidan framkallade
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västerländskt anammande av föremål från dessa Stilla havs-samhällen. Han tar där upp
europeiska missionärers, sjömäns, vetenskapsmäns och andra resenärers varierande
motiv för insamling av föremål samt dessa föremåls ideologiska roll i olika
utställningar .

Medan de tidiga antropologiska studierna av utbyte snarast var påverkade av
fonnalistisk ekonomisk teori än kulturella konstruktioner och dessutom var starkt
orienterade mot generaliseringar, så har dagens studier av transaktioner istället slagit
över till att i huvudsak beskriva specifika kulturella sammanhang. Thomas menar att
han, genom att intressera sig för några specifika kulturella miljöer, har en bättre
utgångspunkt för att kunna diskutera tingens utbytbarhet och dettas beroende av
kulturspecifika drag. Han menar också att enkla dikotomier mellan gåvor och varor och
mellan traditionella respektive moderna samhällen visar sig odugliga då en högre grad
av diversifiering på detta sätt etableras.

Weiner:
"]nalienable Possessions. The Paradox o Kee in -While-Givin II

Weiners bok om omistliga ägodelar utgavs 1992. Weiner utvecklar i boken en teori om
utbyte som ifrågasätter etablerade socialantropologiska teorier, framförallt om
reciprocitet, men även om incesttabu och kvinnors roll i mänsklig och kulturell
reproduktion. Hon gör en ny analys av Mauss text angående "primitivt" utbyte, av
Levi-Strauss teori om äktenskapsutbyte, av Malinowskis beskrivning av kula aktiviteter
samt spårar bakgrunden till uppkomsten av reciprocitet som en västerländsk kulturell
konstruktion. Hon använder i sin diskussion också jämförelser mellan etnografiskt
material från Australien, Melanesien och Polynesien.

Weiner avvisar således ett flertal teorier som länge betraktats som universella
sanningar men menar ändå att allt utbyte är grundat på en universell paradox, nämligen
förmågan att behålla något och samtidigt ge bort det: "to keep-while-giving" .Hon
anser att lokala manifestationer av denna företeelse behöver studeras och jäInf"öras,
men att dessa inte kan reduceras tillordnade typologier eller strukturella lagar .
Den orubbliga antropologiska tron på en norm om reciprocitet har, menar hon, hindrat
undersökningar av speciella kulturella förhållanden som ger ägare tillomistliga
föremål en hegemoni sk dominans över andra. Det är, säger hon, inte gengåvan som
skapar huvuddelen av alla utbyten, utan makten att hålla omistliga ägodelar utanför

utbyten.

Strang, Meyer:
"Institutianal Canditians ar Di usian"
Huvudargumentet i denna artikel från 1993 är att spridning av kulturella företeelser
inte struktureras så mycket av interaktion och ömsesidigt beroende mellan människor
som det brukar antas i de flesta sociologiska analyser av spridning. Efterhännning
fordrar, menar de, att tidigare och potentiella brukare uppfattar varandra som i grunden
lika, åtminstone vad gäller den företeelse det är frågan om.
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II.

3. Människan och hennes materiella omgivning

Utgångspunkten i denna uppsats är, som Miller (1992) också poängterat, att materiell
kultur ÄR vår kultur .Den stora mängd föremål som fInns tillgänglig för befolkningen i
Sverige och andra industriländer är ett utmärkande kulturellt karaktärsdrag som skiljer
sig från många övriga delar av världen.

Socialantropologer har emellertid inte intresserat sig så mycket för detta fenomen,
vilket, somjag går in på i nästa avsnitt, delvis beror på föremåls fysiska egenskaper,
men även på de trender som tidigare funnits inom disciplinen (Ibid. ). Miller menar att
en tredje orsak till varför socialantropologer haft svårt att uppfatta betydelsen av
masskonsumtion som kulturellt karaktärsdrag är att det under åren riktats sådan kraftig
kritik mot denna. De flesta kritiker av masskultur har, säger Miller, tenderat att anta att
relationen mellan människor och föremål på något sätt är ställföreträdande,
fetischistisk eller felaktig, och att människor inte borde vara så angelägna om föremål
utan istället intressera sig för direkta sociala relationer och verkliga människor. Bakom
denna attityd fInns, menar han, ofta en romantisk föreställning om att medlemmar i
förindustriella samhällen var fria från föremålens börda och att de levde i en mer
omedelbar och naturlig relation till varandra. Ä ven en viss fonn av marxistisk analys
kan ha påverkat uppkomsten av denna kritiska inställning. Marx menade nämligen att
människan i den industriella tillverkningsprocessen fråntogs ansvar och kunskap om
sin egen produkt. Det skapades därmed ett avstånd mellan föremålet och individens
självförverkligande, vilket, menade Marx, innebar att människor också förlorade en del
av sin mänsklighet och blev mer som föremål själva (Ibid. ).

Människors sociala liv har också länge behandlats som om det vore åtskiljt från den
materiella omgivningen. Man har betraktat människan och hennes omgivning som
olika domäner som fordrat olika typer av analys, den ena styrd av mänskliga relationer,
den andra av praktiska intressen och mänskliga behov. De flesta socialantropoger som
på olika sätt intresserat sig för människors sociala eller symboliska liv men varit
ointresserade av den materiella miljön har utgjort endera av dessa två ytterligheter,
medan materialister som White och Hauis har befunnit sig längst ut i den pol som
prioriterar fysiska egenskaper som deteoninerande för kulturellt liv.

Materialism och utilitarianism har emellertid inte enbart varit vissa samhällsvetares
redskap, utan utgör själva det sätt varpå människor i industriländer i allmänhet
uppfattar sitt samhälle och sitt liv. I den inföddes föreställningsvärld är ekonomi därför
en arena där det försigår objektiva, rationella och behovsinriktade handlingar (Sahlins
1976: 166,167). Vid en första anblick verkar också materiella processer vara oberoende
av människors vilja, medan symbolik verkar påhittad och flexibel. Den ena tycks fast
och naturbestämd och den andra tvetydig. Felet med detta resonemang är, menar
Sahlins (Ibid. ), att det inte existerar någon materielllogik förutom praktiskt intresse,
och att människors praktiska intressen är symboliskt konstruerade.



Det är ju inte så, säger Sahlins, att materiella krafter och begränsningar helt saknar
betydelse eller att de inte har någon påverkan på kulturella system. Men man kan inte
utläsa precis hur denna betydelse och påverkan ser ut genom att enbart betrakta
materiella föremål. Det sätt varpå materia påverkar kulturellt liv beror på vilken kultur
som omger föremålen. En industriell teknik bestämmer t ex inte om den ska drivas av
män eller kvinnor, på dagen eller natten, av lönearbetare eller av kollektiva ägare, på
tisdagar eller söndagar, för vinst eller överlevnad eller huruvida de anställda ska bära
blå kragar eller vita klänningar (Sahlins 1976:208).

Det är inte heller så, menar Sahlins (lbid. ), att man ska förneka betydelsen av rena
naturkrafter, biologiska nödvändigheter eller naturligt urval. Alla tycks vara överens
om att ekologi har betydelse för kulturella system som en uppsättning begränsande
förhållanden, och att det fInns en ekologisk toleransnivå för hur mycket naturen kan
exploateras. Om man går över denna toleransnivå slutar det kulturella systemet att
fWlgera på det sätt det gjort, det sker en "urvalsprocess". Det framhävs dock inte
tillräckligt i ekologiska studier att ett naturligt urval föregås av ett kulturellt urval av
relevanta fakta om naturen.

Det speciella med människan är att hon lever i en materiell värld enligt ett meningsfullt
schema som hon själv konstruerat (Ibid. ). Människor anpassar sig därför inte bara till
materiella möjligheter och begränsningar, utan gör detta enligt ett visst symboliskt
schema som är ett utav en mängd möjliga sätt. Det är visserligen sant att människor
inte undlåter att skaffa näring eller att producera hus som skydd, och att därmed
åstadkomma en biologisk kontinuitet för befolkningen. Men ändå överlever människor
inte bara. De överlever på ett bestämt sätt. De reproducerar sig som en viss slags män
och kvinnor, sociala klasser och grupper, och inte enbart som biologiska organismer
eller organiska populationer. Urval är därför inte en enkel naturprocess. Den har sitt
ursprung i en kulturell struktur som defInierar sitt miljömässiga sammanhang och
därmed beslutar om formen och intensiteten på de selektiva krafterna.

Kultur är därför alltid en process som varken är reducerbar till dess materiella form
eller till dess människor. Miller (1992) säger att anledningen till att han vill försvara
masskonsumtion är att han vägrar att isolera denna som en symbol eller avledning av
någon föregående grundläggande uppsättnffig sociala relationer. Även Sahlins (1976)
hör till de författare som påtalat det meningslösa i att skilja på materiella och sociala
aspekter. Man har, säger han, pga den distinktion som uppstått mellan dessa kulturella
komponenter tvingats använda många socialantropologiska arbeten åt försöka få
klarhet i förhållandet mellan dem.

Det, enligt Miller och även mig själv, kanske mest tillfredsställande försöket i den
vägen är Bourdieus "Gutline ofa Theory ofPractice" (1989). Bourdieu kopplar, med
hjälp av sitt habitus-begrepp, ihop socialisationsprocesser, där en ny generation
inkorporeras i gruppen, med historiska långsiktiga förändringar och med de processer
varigenom kulturen reproduceras och utvecklas som en dynamisk praxis. En
målsättning med denna bok var just att bevara vad vi lärt oss av strukturalistisk analys,
men ändå komma ifrån de objektivistiska följderna av sådan analys, genom att betona
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att sådana strukturer inte producerar regler och obligatoriskt agerande utan
dispositioner och strategi.

Bourdieu (lbid. ) beskriver hur människor som växer upp under likartade förhållanden
skaffar sig gemensamma sätt att vara och tänka: ett gemensamt habitus-
Barnet tar efter vuxnas Ininer, gester och tonfall, insuper smaker och lukter, påverkas
av vuxnas arbetsfördelning och lär genom att röra sig i den materiella miljön. Hela den
miljö barnet vistas i, inklusive materiella förhållanden, sociala relationer och kulturella
värderingar, intemaliseras i barnets kropp. Bourdieu betonar härmed också relationen
mellan den materiella världen och känslor snarare än språk. Det är en värld där
grimas en är mer talande än ord.

Människor fonnas på detta sätt av historien, men de skapar också i sin tur historia.
Bourdieu beskriver denna relation mellan människan och hennes materiella och
kulturella omvärld som ett dialektiskt förhållande där människor, utifrån sin med andra
människor gemensamma benägenhet att tänka och agera på visst sätt, fonnar sin
omvärld. Den yttre struktur, som på detta sätt byggs upp, fonnar i sin tur de människor
som växer upp där .På detta sätt skapas och återskapas hela tiden det som Bourdieu
kallar habitus genom att det extema intemaliseras och det intema extemaliseras.

Det viktiga här är inte någon ide om fysiska egenskaper som yttersta begränsning eller
slutgiltigt avgörande faktor, utan istället det sätt varpå föremål ständigt påverkar med
sin på samma gång materiella och symboliska karaktär. Miller (1992) menar att
människor kontinuerligt genom handling upplever föremåls form och, genom dessa
former, kontinuerligt också upplever det kulturella systemet. Vår uppfattning om vad
exempelvis ett hus är och vår uppfattning om dess storlek, form mm modifieras också
ständigt av de hus vi verkligen träffar på. Sådana konceptuella modifieringar blir,
menar Miller (lbid. ) allra tydligast då vi engagerar oss i försök att förändra.

Miller använder själven stor del av sin bok (Ibid. ) till att, med hjälp av begreppet
objektifiering, formulera ett generellt förhållningssätt till relationen mellan människan
och hennes materiella omgivning. Objektifiering beskriver, säger Miller, den
oundvikliga process varvid alla uttryck, medvetna såväl som omedvetna, sociala såväl
som individuella, tar specifIk form. Termen objektifiering innebär, menar han, att form
är en del av en större tillblivelseprocess.

Miller ägnar ett mindre avsnitt åt Bourdieus sätt att fonnulera relationen mellan
människa och materiallomgivning, men någon explicit jämförelse görs inte. Det är
möjligt att det, pga den svårföränderliga dikotomin mellan människor och föremål, är
nödvändigt med en sådan omfattande nykonstruktion av objektifierings-begreppet som
Miller företar .J ag kan emellertid inte låta bli att tycka att Miller inte bara går över ån
efter vatten för att få fram detta mycket generellt beskrivna förhållningssätt utan också
slår in öppna dörrar .Bourdieu, och även andra författare såsom Sahlins, har redan
ägnat en hel del kraft åt att övervinna dikotomin människa -materiell miljö.

Miller (Ibid. ) anser emellertid självatt det saknades författare med perspektiv som
liknade hans eget. Han har därför utgått från ett antal författare från olika discipliner
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som arbetade med en rad olika ämnen; Regel, Marx, Munn och Simmel. Miller har
utnyttjat en rad grundläggande paralleller mellan de texter han använt, och även något
omformulerat författarnas argument i ljuset av ett annat syfte, nämligen att vinna en
bättre förståelse av materiell kultur .

Objektifieringsbegreppet abstraheras först från Regels "Phenomenology of Spirit", där
det används för att beskriva en serie processer av externalisering, självalienering och
återabsorption varigenom subjektet skapas och utvecklas. Dessa processer beskrivs av
Regel som dynamiska, så att det externaliserade föremålet alltid är ett steg bortom
subjektet, och subjektet alltid är missnöjt med vad han uppnått. Detta blir i Regels
modell den motiverande kraften för fortsatt utveckling. Dynamiken tar därmed bort
behovet av att finna en extern orsak till förändringsprocesser. Processens dynamik
innebär också att subjekt och objekt inte går att skilja åt eftersom deras varierande
relationer alltid är produkter av de processer i vilka de ingår .Regel insisterade också
på att mänskligheten endast uppnår självförverkligande genom en lång och plågsam
bana. Människor utvecklas inte harmoniskt som i organisk tillväxt, utan genom att
motsätta sig själva och återupptäcka sig själv genom splittring och separation.

Millers huvudsakliga anledning att använda denna text av Hegel är att han anser den ge
en bra grund för en icke-reduktionistisk och dynamisk subjekt -objekt relation. Han
vill i sin bok använda begreppet som grund för en kulturteori med vilken han kan
beskriva två slags relationer, dels relationen mellan ett, vanligen kollektivt, mänskligt
subjekt och kultur som all extern form, dels relationen mellan subjektet och artifakten
som det månniskoproducerade föremålet. Han villockså, med hjälp av begreppet,
hävda nödvändigheten av en relation mellan mänsklig utveckling och extern form som
aldrig är statisk.

Objektitiering är således, i Millers tappning, alltid en process av tillblivelse som inte
kan reduceras till endera av dess två beståndsdelar subjekt och objekt. Det är ett
ömsesidigt skapande där ingen av dessa två priviligieras eller föregår den andre. Det
mänDiskotillverkade föremålet, artifakten, betraktas dänned av Miller som ett
väsentligt element i konstruktionen av både dagens samhälle och av möjliga kommande
sådana. Masskonsumtion är inte endast något vi tvingats in i utan utgör också vår
möjlighet att skapa ett gott framtida samhälle.

Miller vill komma ifrån den tendens att reducera objektifieringsbegreppet till enbart en
kritik av kapitalism, vilket varit vanligt sedan Marx använde begreppet. Han menar att
man måste kwma skilja på, å ena sidan, ojämnlika förhållanden och, å andra sidan-
masskonsumtion. Eftersom hela vår kultur är en materiell kultur kan man inte, säger
han, reducera betydelsen av denna till ett direkt och allomfattande samband med enbart
negativa företeelser. Med hjälp av socialantropologiska texter kan vi få sammanhang
som belyser begreppet på ett sätt som är fritt från funderingar om industrialisering och
modernitet.

Objektifieringsbegreppet är inte bara svårt att skilja från kritik av kapitalistiska
samhällen. Det är också svårt att skilja från tendensen att konstruera enkla dikotomier
av kapitalistiska och icke-kapitalistiska samhällen. Det är emellertid, säger Miller
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(Ibid. ) fullt möjligt att acceptera en grundläggande jämlikhet mellan samhällen och att
erkänna deras samtida existens i nuet, och ändå fortsätta att kännas vid skillnaden
angående industrialisering och materiell produktion.

Hela Millers bok är på liknande sätt full av strävan efter balans. Han upprättar
objektifieringsbegreppet för att komma till rätta med den dikotomi mellan människans
och hennes materiella omgivning som fått andra antropologer att allt för tungt betona
endera av dessa. Han kritiserar Douglas/Isherwood just för att behandla social struktur
som något som föregår och är ontologiskt överlägset dess framträdande i föremål.
Millers betoning av konsumtion är likaledes ett sätt att skapa balans i en situation där
produktion under mycket lång tid ägnats nästan all uppmärksamhet. Det samma kan
man säga om Millers intresse av att fästa vår uppmärksamhet på masskonsumtionens
positiva effekter samt betydelsen av föremåls fysiska egenskaper .

Trots denna ansträngnjng att åstadkomma balans i socialantropologisk teoribildning
och att skapa en icke-reduktionistisk kulturteori har han kritiserats av Nicholas Thomas
( 1991) för att reducera all potentiell användning av föremål till en enhetlig modell eller
process bestående av objektifiering och återinförlivning. Thomas anser att Miller,
genom att göra subjekt -objekt processen central, dänned teoretiskt priviligierat
objektifiering av identitet. Både Millers övergripande argumentationslinje och hans
exempel med produkter vars syften förändrats på sätt som tillverkarna inte förutsätt
framhäver, menar Thomas, de sätt varpå föremål uttrycker individuella eller kollektiva
subjekt. Millers fokus på projektion av identitet är, anser han, i slutändan begränsande.
F öremål kan ju också vara viktiga markörer av andra människor med vilka man inte
identifierar sig, de kan markera skillnad, konkurrens och släktskap eller representera
historiska händelser. F öremålens olika potentiella användning utgör inte, menar
Thomas, ett så stort överflöd att dessa skulle vara omöjliga att analysera. När man väl
beskrivit och etablerat den övergripande ide som man fokuserar på behöver man, anser
han, på nytt bryta upp detta generella koncept och sprida det på verklighetens många
nyanser .

J ag kan inte hålla med Thomas om att Miller skulle vara reduktionistisk genom att
undlåta att berätta om föremåls alla potentiella användningsområden, och genom att
alltför kraftigt betona föremål som uttryck för tillhörighet och identitet. F ör det första
är Millers avsikt att skapa början på en ny kulturteori. Hans resonemang utgör därfor
en ganska generellt formulerad grund att utgå från vid mer exakta studier. F ör det
andra utger sig Miller aldrig för att försöka berätta om föremåls alla potentiella
användningsområden. Hans avsikt är dels att upplösa dualismen subjekt -objekt och
därmed skapa en grund för en kulturteori som tar hänsyn till materia som kulturellt
uttryck, dels att förklara varför intresset för att förstå detta kulturella uttryck hittills
varit så svagt. Reduktionism är, menar jag, då man genom att utesluta vissa fakta
åstadkommer en felaktig bild av verkligheten. Det kan knappast betraktas som
reduktionism att skriva en bok som inte omfattar precis allt.

Jag kan inte heller hålla med Thomas angående hans tolkning av objektitiering som en
identitetsskapande process. Miller har visserligen ett avsnitt där han, med hjälp av
psykologiska och psykoloanalytiska teorier, diskuterar individens utveckling, och han
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uttrycker sig också relativt vagt. Men Miller säger ocksåatt kultur alltid är en process
av dynamiska relationer mellan det mänskliga subjektet och den yttre världen, en
process som han kallar för "a process ofbecoming". Han säger dessutom att
objektifiering som tillvägagångssätt bara är användbart i den mån den är en hjälp att
förstå en given process i världen. Min uppfattning är därför att Miller inte i första hand
talar om individuella identitetsskapande processer, utan om kultur som process.
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4. Betydelsen av föremåls fysiska egenskaper

Många långa teoretiska resonemang har under årens lopp ägnats åt förhållandet mellan
människan och hennes materiella omgivning, ofta uttryckt som en dikotomi mellan, å
ena sidan, fysiska och, å andra sidan, sociala, psykiska eller kulturella faktorer. Flera
av de författare jag tar upp i uppsatsen strävar efter att överbrygga och upplösa denna
dikotomi. Socialantropologen Daniel Miller, som i sin bok "Material Culture and Mass
Consumption" (1992), ägnat stor kraft åt detta problem, påtalar emellertid också
nödvändigheten av att studera föremålen "per se", dvs att studera och öka kunskapen
och medvetenheten om den stora betydelse föremålens fysiska egenskaper faktiskt
också har för vårt kulturella liv.

Millers, i mitt tycke, kraftfullaste argumentering här rör den påtagliga bristen på
akademiskt intresse för, vad han kallar, masskonswntion. De delar av världen som
skapat stora mängder föremål bland vilka människor lever sina liv är, menar han, i allt
högre utsträckning materiella kulturer. Denna oerhörda diskrepans mellan den
kulturella verkligheten och det akademiska intresset för denna verklighet anser Miller
delvis kan förklaras av en serie akademiska trender samt av antaganden om negativa
konsekvenser av den materiella kulturens tillväxt. Men den, i detta sammanhang,
intressantaste av de orsaker till diskrepansen som Miller för fram, är hans påstående att
det är just de fysiska egenskaperna hos den materiella världen som förorsakar bristen
på samhällsvetenskapliga akademiska studier av dessa.

Det är, menar Miller, sambandet mellan två karaktäristiska egenskaper hos föremål,
deras extrema synlighet och deras extrema osynlighet, som till stora delar kan förklara
vår svårighet att uppfatta betydelsen av materiell kultur .

Det extremt synliga och påtagliga hos föremålen får oss, som Nicholas Thomas ( 1991 )
också påpekat, att betrakta dem som enkla och tydliga. Detta leder i sin tur till att vi
tenderar att uppfatta tingens konkreta fysiska närvaro som en bekräftelse på den
verklighet vi anser fInns omkring OSS, trots att det är vi själva som ingjutit betydelsen i
föremålen. Våra fantasier bekräftas alltså av tingens materiella egenskaper, trots att
dessa består mer av objektifierad fantasi än av fysiskt material (Thomas 1991: 176).
Thomas går t o m så långt att han kallar den materiella verkligheten för en optisk
illusion.

Denna påtagliga tydlighet och synbara enkelhet hos tingen rar oss samtidigt lätt att tro
att de inte är så mycket att fundera över, och detta trots att de organiserar mycket av
vårt undermedvetna (Miller 1992). Tingens extrema fysiska påtagligheten gör oss
blinda för hur totalt inflätade de är i våra liv, och vilken oerhörd betydelse de har för
hur vi skapar oss själva som individer och som samhällen. Föremålen blir alltså
osynliga för oss just pga att de är så fysiskt synliga. Det är denna kombination av, vad
Miller kallar, två karaktärsdrag hos rnateriella föremål, som han vill framhäva.

Miller använder en jämförelse mellan språk och föremål för att förtydliga sitt
resonemang. Han menar att medan människor gärna betraktar materiella föremål som
ytliga fenomen, brukar man ha lätt att tänka sig ett samband mellan språket och det



17

undennedvetna. Det senare menar han beror på att människor i allmänhet är medvetna
om att språk kan vara tvetydigt och föränderligt och att det lätt kan misstolkas. Det
verkliga förhållandet är emellertid, enligt Miller, det rakt motsatta.

Det finns ett massivt gap mellan människors varseblivningsförmåga, dvs deras förmåga
att ta in intryck från den materiella och kulturella omgivningen, och deras lingvistiska
förmåga att medvetet artikulera dessa intryck. Människor är därför betydligt mer
påverkade av materiella miljöer än de är medvetna om och explicit kan uttrycka. Miller
nämner som exempel att vår uppfattning om en person påverkas minst lika mycket av
miljön runt denna person som av det samtal vi har bland möblerna. Föremål som vi
betraktar som vanliga har därför, vad Miller kallar, en ödmjukhet. De fungerar helt
enkelt som en lämplig bakgrund för våra liv.

Föremåls kulturella innebörd är därför inte bara vidare och ofta mer omedvetna än de
kulturella innebörder som framkommer via språket. Det är också så att olika
perspektiv på ett föremål, eller en materiell miljö, pga denna "ödmjukhet" lättare kan
samexistera. Intressekonflikter framkallade av samhällets föremål behöver inte komma
i öppen dager då människor fortsätter att vara omedvetna om denna skillnad. Nu kan ju
språket också innehålla begrepp med sådana mycket vida tolkningsmöjligheter .
Användningen av utvecklingbegreppet är ett bra exempel på att olika grupper av
människor kan införliva olika innebörder i samma begrepp, och därmed undvika
konflikt genom att tro sig tala om samma sak (Dahl och Hjort 1984). Miller menar
emellertid att språket är en effektivare kommunikationsform än den materiella miljön
och att man i språket har en större kontroll över hur det man vill kommunicera tolkas,
och som en generell jämförelse har han troligen rätt.

Millers slutsats om föremål är att deras fysiska egenskaper är viktiga för mänskligt liv,
inte bara därför att dessa fungerar som en bro mellan de mentala och fysiska världarna,
utan också pga att de fungerar som en bro mellan det medvetna och det omedvetna.
Miller säger sig ha byggt mycket av dessa och andra tankar i "Material Culture and
Mass Consumption" (1992) på Mary Douglas och Baron Isherwoods bok "The World
ofGoods" (1979). Denna bok skulle, menar jag, också kunna ses som en fördjupning
av Millers resonemang här, då Douglas och Isherwood noggrannt argumenterar för
fysiska föremåls betydelse för människors kognitiva kapacitet och därmed för en "bro
mellan mentala och fysiska världar". De skiljer visserligen inte explicit på medvetet
och omedvetet sätt att tänka och agera, men kanske är det just detta som är den "bro
mellan det medvetna och det omedvetna " som Miller talar om: en glidande skala

förmedlad av föremål.

En av Douglas och IsheIWoods huvudteser är att de fysiska egenskaperna i generella
tenner, dvs synligbeten och påtagligbeten hos föremål, gör dessa 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
fonn.
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Douglas och Isherwood menar att människor i ett samhälle behöver något brukligt sätt
att välja och hålla kvar de kategorier och innebörder man är eniga om, och att ritualer
är ett sådant vedertaget sätt att formulera synliga offentliga defInitioner. Verbala
ritualer försvinner emellertid lätt ut i luften om man inte använder materiella ting för
att beråsta dem. Ju kostsammare de rituella utsmyckningarna är, dessto starkare kan
man, menar de, också anta att avsikten att beråsta betydelserna är (lbid). Föremåls
generella fysiska egenskaper gör dem alltså vällämpade att beråsta kulturella
kategorier pga att de är lätta att tänka med, men också pga att de är vällämpade att
agera med (Miller 1992, Douglas o Isherwood 1979).

J ag har hittills tagit upp betydelsen av föremåls fysiska egenskaper i den mycket
generella bemärkelsen fysisk existens. Då man går vidare till den eventuella betydelse
specifIka föremåls fysiska form kan ha för människors kulturella liv går
intresseinriktningarna, och även åsikterna, bland socialantropologer tydligare isär .
Bourdieu (1989) har förstås påtalat den specifIka materiella miljöns betydelse för
skapandet av ett visst habitus. Men bland de socialantropologer jag speciellt intresserat
mig för här är Miller (1992) den ende som explicit säger att föremålens specifIka form
är av intresse för socialantropologiska studier. Appadurai (1990) säger sig också vara
intresserad av föremålen i sig, men avsikten med hans resonemang är framförallt att
påvisa att en vara inte är ett speciellt slags föremål, utan ett föremål som befinner sig i
en viss situation. Appadurai ägnar sig därför inte specifIkt åt tingens fysiska
egenskaper. Thomas ( 1991) betonar människors förmåga att omformulera betydelsen
av föremål. Hans avsikt är snarast att påvisa det ointressanta med deras materiella
stabilitet.

Douglas och Isherwood (1979) säger rent ut att föremål är neutrala, och att det endast
är deras användning som är socialoch, får man förmoda, därmed har någon kulturell
betydelse. Det fmns, menar de, en enda specifIk fysisk egenskap hos föremål som kan
vara av intresse för socialantropologer att lägga märke till. Detta är egenskapen hos
vissa föremål att öka, vad de kallar, den personliga tillgängligheten. Bakgrunden till
detta resonemang är deras betoning av den, enligt Douglas och Isherwood, starka
mänskliga driften att söka förstå den värld de lever i, samt att människor behöver
varandras hjälp för att åstadkomma en sådan förståelse. Människor försöker, enligt
Douglas och Isherwood, underlätta rutinsysslor som t ex hushållssysslor för att därmed
göra sig tillgängliga för att kunna delta i "markeringsriter", dvs bröllop, begravningar,
kalas och andra tillstäl1ningar där människor, genom att samlas och utföra ritualen på
ett visst sätt, hjälper varandra att beråsta kulturella klassificeringar .

Jag kan emellertid inte alls hålla med Douglas och Isherwood här. Dels menar jag,
liksom Miller, att den specifIka formen hos föremål faktiskt kan ha betydelse för dess
kulturellainnebörd. Dels är den enda egenskap hos föremål som Douglas och
Isherwood valt ut som intressant mycket illa vald. Det ligger säkert en hel del i deras
resonemang om markeringsriter, men att från det dra den mycket kategoriska slutsatsen
att alla människor alltid strävar efter att skaffa sig föremål som underlättar rutinsysslor
är, menar jag, inte bara att dra alltför långtgående slutsatser. De glömmer ju, i och med
det, själva betydelsen av kulturella sammanhang. Eldrivna hushållsapparater har t ex
inte, som man ofta antagit, bidragit till att sänka den tid svenska kvinnor lägger ner på
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hushållsarbete (Hård 1990). Även om dessa apparater skulle, som Douglas och
Isherwood antar, ha införskaffats i syfte att öka människors tillgänglighet för
markeringsriter, så har de, väl tagna i bruk, snarare bidragit till att öka kraven på bl a

renlighet.

Så naturligtvis bör man vara mycket försiktig med att söka förklaringar i fysiska
egenskaper, det håller jag med Douglas och Isherwood om. De borde inte ens ha
försökt sig på detta enda undantag. De påtalar, mycket riktigt, att många långvariga
samhällsvetenskapliga debattämnen inte lösts förrän man lyckats lösgöra sig från
fysiska förklaringsmodeller. Klassiska socialantropologiska exempel här är frigörandet
från iden om släktskapstermers samband med biologiska band samt Levi-Strauss
förlösande förklaring av totemism; djur är helt enkelt bra att tänka med. Douglas och
Isherwood drar en parallell till konsumtion, som ofta antas kunna förklaras med
varomas praktiska användning eller människors fysiska behov. Konsumtionens
viktigaste funktion är istället, menar de, dess förmåga att göra saker begripliga. V aror
är, liksom Levi-Strauss djur, bra att tänka med, och vi bör därför betrakta dem som ett
icke-verbalt medium för den mänskliga kreativa förmågan.

Jag håller gärna med om att föremål bör betraktas som icke-verbala medier för den
mänskliga kreativa förmågan, men jag kan inte se att det måste fInnas någon absolut
gräns mellan detta betraktelsesätt och ett erkännande av att specifIka föremåls fysiska
egenskaper faktiskt kan ha betydelse för vilket uttryck denna kreativa förmåga tar sig.
Ett exempel från mitt eget fält är sollangaren, vars form helt klart har ett samband med
både dess framtagande, dess spridning och dess användning. Sollangaren är i Sverige
idag, bl a pga dess form, ofta en del av hustaket. Detta hänger i sin tur samman med
vilka individer, yrkesgrupper och andra grupper som är involverade i dessa föremål.
Sollangarens införlivande i hustaket innebär också att husets kulturella betydelse är tätt
förknippat med solfångarens, och detta för oss tillbaka till Douglas och Isherwoods
egen argumentering om att varje föremål inte har någon innebörd i sig självt. Meningen
fInns, säger de, i relationerna mellan föremålen, precis som musik fInns i relationerna
mellan ljud. Likaså är det, vill jag då lägga till, bl a solfångarens form som påverkar i
vilka sådana föremålsrelationer de relevanta kulturella innebörderna finns.

Miller (1992) ger, i avsikt att belysa det komplexa förhållandet mellan kulturella
betydelser och föremåls fysiska egenskaper, ett par specifIka exempel där materialet i
sig haft olika stor betydelse i den kulturella konstruktionen. Det ena exemplet
behandlar scootem, som bibehåller sin materiella form trots att den kulturella
betydelsen förändras radikalt. I det andra exemplet med barngodis i form av monster
och liknande utvecklas istället själva formen på godiset i interaktion mellan
producenter och konsumenter.

På en mycket specifIk nivå kan föremåls fysiska utfonnning därför defInitivt ha ett,
visserligen komplicerat men analyserbart, samband med den kulturella miljön. Det går
emellertid i en mer allmänt hållen diskurs att fmna vissa generella kulturella aspekter
på sådana fysiska egenskaper som storlek och material. Det fmns naturligtvis inget
enkelt samband mellan t ex föremåls storlek som enskild faktor och dess roll som
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kulturell föreställning, men storleken kan vara en av flera faktorer av betydelse (Miller

1992).

Miller skiljer på stora människoproducerade föremål som byggnader och små bärbara
föremål. Byggnader är enorma föremål. De är inte flyttbara, de är extremt kostsamma
samt mycket synliga och, i allmänhet, hållbara. Miller gör ingen ingående analys av
vad detta kan tänkas medföra, men han menar att de stora inköpskostnaderna ger
möjlighet till iögonenfallande konsumtion, att staten ofta har intresse av att vara
inblandad i byggnaders produktion och förläggning samt att sådana mycket stora
föremål som byggnader tenderar att representera dominerande perspektiv. Mest
explicit uttrycks, menar han, de stora föremålens kulturella potential i konceptet
monument. Stora territoriellt bundna monument har en speciell betydelse i nyformade
länder pga att de kan fungera som en försäkran om identitet, både som ett krav på
territorium och som en symbol för vad man historiskt har uppnått. Arne Kaijsers
(1990) analys av skillnaden mellan ledningsbundna respektive icke-ledningsbundna
energisystem kan fungera som ett bra komplement till Millers inlägg här. Kaijser
betonar egenskaper hos stora ledningsbundna system som gör dem intresssanta ur
maktsynpunkt. Han påpekar, liksom Miller, att etablering och utbyggnad av sådana
system kräver mycket stora investeringar, men menar också att de pga dessa stora
investeringar och systemens hållbarhet innebär starka låsningar för framtiden.
Systemen skapar dessutom starka beroendeförhållanden mellan energileverantörer och
-användare.

Det lilla bärbara föremålet kan exporteras utanför den plats där den upptäcktes eller
tillverkades, vilket innebär att det bl a kan användas för att objektiflera föreställningar
om andra folk. Det lilla bärbara föremålet är också, enligt Miller, billigare och mindre
hållbart än byggnader. Det är därför, menar han, mindre troligt att det drar till sig
statens intresse eller rar stå för en övergripande bild av industriell produktion.

Också materialegenskaper kan ha mer generella kulturella betydelser. Arkeologen
Colin Renfrew (1990) menar att det finns vissa genomgående karaktärdrag hos de
föremål och material som erhållit hög status i många samhällen. Han nämner som
exempel på sådana guld, silver, jade och en rad andra genomskinliga stenar samt
snäckor. Gemensamt för dessa och andra högt värderade föremål och material är,
menar han, att de är iögonenfallande på så sätt att de påverkar våra sinnen på ett
attraktivt sätt, att de är sällsynta samt att de ofta är hållbara.

Hållbara föremål kan vara ett betydelsefullt instrument för att framkalla en känsla av
det förflutna. Sådana föremål av hållbara material kan få oss att uppleva den tid som
förflutit sedan de tillverkades. Detta kan, som även delvis framgick i avsnittet om
byggnaders och monuments kulturella innebörd, i sin tur ha betydelse för individers,
gruppers och nationalstaters identitet (Miller 1992). Historikern Thomas Hughes
(1990) har också, liksom Kaijser (1990), påtalat stora hållbara föremåls påverkan på
framtidens kulturella liv. Hållbara människoproducerade föremål projekterar, menar
han, in i framtiden de socialt konstruerade karaktäristika som erhölls i det förflutna då
de tillverkades (1990: 77).
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Liksom angående föremåls storlek bör man naturligtvis även här vara försiktig när man
generaliserar. Annette Weiner (1992) menar t ex att tyg ofta återkommer som värdesak,
men att detta inte uppmärksammats av socialantropologer pga att de oftast hanteras av
kvinnor. Detta motsäger i och för sig inte nödvändigtvis det Renfrew hävdar om
sambandet mellan materialegenskap och värde, men det tyder på att även vissa mjuka,
inte lika hållbara och iögonenfallande, material kan ha egenskaper som ökar dess
chanser till hög status i många samhällen. Weiner (lbid. ) menar att hårda ägodelar
såsom jade, fina metaller eller ben, som är mycket hållbarare än tyg, gör dessa till
bättre fysiska föremål för att symbolisera tidlöshet och historiska händelser. Men,
säger hon, det är heller ingen tillfällighet att tygets fysiska egenskap med hopvävda
trådar, som har en benägenhet att repas upp eller nötas sönder, ofta rar symbolisera
både de samband och det förfall som finns i mänsklig och kulturell reproduktion. Tyg
förmår , menar hon, till skillnad från hårda material förmedla den mer realistiska
paradoxen i livet då mälUliskor söker efter tidlösa sociala, politiska relationer och
släktskapsrelationer trots det osäkra med dessa relationer som alltid utsätts för förlust
och död.



22

III. Värde

5. Vad är värde?

Värde är en fonn av kulturell innebörd, en bedömning som människor gör av sin
omgivning. Värde är därför inte någon inneboende positivegenskap hos vissa föremål,
hos vissa grupper av människor eller sociala händelser, utan handlar om människors
sätt att klassificera sin omvärld. Det består av människors uppfattning om föremålets
relationer till andra ting eller av samverkan mellan andra ting (Miller 1992, Douglas
och Isherwood 1979), eller, som Sahlins (1976) uttrycker det, av föremålets, gruppens
eller händelsens relationer med allting som existerar utanför dessa. Värdeomdömen är
därför kognitiva rangordnade klassificeringar (Douglas och Isherwood 1979).

Det svenska ordet värde, liksom engelskans "value", används emellertid ofta av
människor just som om de betraktade värde som en inneboende positivegenskap hos
föremål. Man säger t ex att en viss sak är värdefull eller har ett högt värde då den är
betydelsefull för en individ eller för en viss grupp människor. Socialantropologiska
teorier om värde blir därför gärna förhållandevis objektivistiska i den meningen att de
inte direkt motsvarar det sätt varpå människor själva resonerar kring värde. Teorierna
behövs emellertid för att, som Bourdieu hävdar i "Gutline of a Theory of Practice"
(1989), kunna kombinera de socialantropologiska försöken att komma nära meningen
för subjektet med rollen som den utomstående betraktare som ska analysera och
beskriva det hon ser och hör. Socialantropologens logiska helhetsmodell behöver
knytas till verkliga människors praktiska agerande, men också det motsatta krävs om
man ska lyckas med en verklighetsnära men ändå analyserande etnografi.

Etnografler innehåller, pga den socialantropologiska inriktningen mot att förstå hur
människor själva resonerar och upplever sina liv, nästan av nödvändighet mycket
material om vad specifika grupper av människor värdesätter. Detta behöver inte
innebära att den socialantropologiske forskaren för explicita resonemang om vad värde
är och hur detta värde skapas. Anledningen till att jag själv söker mig till teorier om
värde är dels att de människor jag träffar i mitt fält överväldigande ofta beskriver det
som pågår omkring dem i ekonomiska termer, dels attjag i fält möter ett komplicerat
samband mellan olika värdeomdömen angående sollangare och solpaneler samt olika
kulturella idekomplex kring dessa föremål.

Thomas ( 1991) menar att man kan dela in de flesta socialantropologiska studier om
värde på sådana studier som känns vid att artifakter kan ha specifIkt personliga värden,
sådana som försöker förstå värdet på ting som utbytes genom att referera till någon
bakomliggande ekvivalens samt sådana studier som förstår värde i termer av kontrast
eller skillnad. J ag tycker emellertid hans uppdelning är ganska rörig, och har därför
istället valt att lägga upp kapitlet om värde på följande sätt: Det första avsnittet
behandlar vad värde är och innehåller främst resonemang kring kulturella
klassificeringar, medan nästa avsnitt går igenom några teorier om hur värde skapas.
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När man väl gör en analys av vissa föremåls värde tror jag också att man bör skilja på
vem som gör värdeomdömena och vad dessa omdömen gäller. Man bör, för att kunna
tänka klart, troligen också ytterligare skilja mellan värdebedömningar som görs av en
individ och sådana som görs av en mindre grupp människor, dvs en liten kulturell
gemenskap, respektive de som görs av en större organisation eller samhälle, en större
kulturell gemenskap. Man kan, menar jag, också särskilja (för att sedan åter förena)
värdebedömningar som rör föremål, sociala händelser, individer respektive defInierade
grupper av människor. En sådan uppdelning bör också kunna användas för att beskriva
hur legitimitet skapas kring vissa värden. F öremål, händelser eller organisationer som
tidigare endast värderats högt av en liten grupp av människor tar i en
legitimitetsskapande process ett högre värde än tidigare bland en större kategori
människor och/eller bland mer betydelsefulla grupper.

Ko~ition och värde

Den mänskliga hjärnan har en nedärvd tendens att skapa ordning av den kaotiska
omgivningen genom att klassificera den (Kopytoff 1990:70). Människan behöver, för
att kunna tänka rationellt, ett begripligt universum (Douglas och Isherwood 1979), och
att klassificera omgivningen och göra synliga markeringar av denna klassificering är
människors sätt att göra världen begriplig för sig. F öremål, som pga sina fysiska
egenskaper är vällämpade att använda som sådana synliga markeringar av kognitiva
kategorier, kan användas för att skapa och bekräfta social status, för att markera livets
gång och för att på olika sätt agera i samhället. De är också, pga sin långa hållbarhet,
vällämpade att användas för att symbolisera personliga minnen eller historiens gång
(Thomas 1991, Douglas och Isherwood 1979).

Douglas och Isherwood (lbid.) skiljer på tre typer av kognitiva markeringar; tid, rum
och rang. Människor markerar, säger de, olika faser i livet och olika perioder på året
med hjälp av föremål. Tidens gång kan sedan laddas med innebörd. Rymd, såsom
avstånd och bostäders storlek och placering, kan likaså användas för att stötta
kulturella kategorier. K valitetsskillnader mellan varor är sedan markeringar för
händelsers och personers rang.

Men precis som musik inte existerar i varje specifIk ton utan i relationer markerade av
ljud, så fmns värde och andra kulturella innebörder (lbid.) inte i enskilda fysiska
föremål utan i relationer mellan föremål. Vad vi värderar i en viss kulturell miljö
handlar därför till stor del om vilka associationer och anknytningar vi gör mellan olika
föremål och mellan föremål och andra kulturella företeelser. F öremål som samlats i ett
ägarskap gör därför fysiska synliga uttalanden om den värdehierarki som den som valt
föremålen skriver under på. Individen har också, i sitt ständiga klassificerande, hjälp av
att en redan existerande kollektivt gemensam kognitivordning på världen som,
objektivt sett, innehåller en totalt heterogen och oändlig mängd enskilda ting.

En kognitiv kulturell ordning uppnås genom att människor, genom diskriminering och
klassificering, karvar ut distinkta homogena områden inom den övergripande
heterogeniteten. Om homogeniseringsprocessen drivs för långt riskerar emellertid den
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kulturella funktionen att undergrävas. Den mentala strukturen befmner sig därför,
enligt Kopytoff (Ibid. ), någonstans mellan det heterogena med sin a1ltför stora
uppsplittring och det homogena med sin allt för stora hopklumpning.

Kopytoff (1990) menar att förekomsten av sfårer av utbytesvärden hänger samman
med denna mänskliga tendens att skapa likhet, homogenisering. F ör att kunna utbyta
enstaka fysiska ting måste arrangera dessa i flera hanterbara värdeklasser. Det innebär
att olika ting måste göras kognitivt lika genom att placeras tillsammans inom vissa
kategorier och kognitivt olika genom att placeras inom olika kategorier. Det finns
också, säger han, en tendens att införa en hierarki på kategorierna. Utbytessfåremas
struktur och egenskaper varierar mellan samhällen eftersom kulturella
klassifIkationssystem, enligt Kopytoff, "reflekterar respektive samhälles strukturella
och kulturella resurser" .Han tar som exempel Bohannans berättelse från 1959
(Kopytoff 1990:71) om Tiv i centrala Nigeria. Bland detta folk fanns tre utbytessfårer;
en för försörjningsföremål, en för prestigeföremål och en för rättigheter i människor .
Föremål inom var och en av dessa sfårer var utbytbara med varandra, och varje sfår
styrdes av sin egen moral. Det fanns dessutom en moralisk hierarki mellan sfårerna,
och det gick ibland att byta uppåt mellan dessa.

Ett sätt att förstå hur värdeekvivalens er kan skapas, dvs hur olika saker kan få ett
likvärdigt värde, så att t ex sötpotatis blir jämförbart och utbytbar med en
keramikkruka eller en mortel, är, menar Kopytoff (lbid. ), att jämföra arbetsinsatsen.
Sötpotatis och keramikkrukor kan då jämföras pga den någorlunda likvärdiga mängd
arbete som krävs för att producera dem. Någon sådan likvärdig standard fInns däremot
inte tillgänglig om man vill jämföra sötpotatis med rituella tjänster eller jämföra krukor
med fruar eller avkommor. Dessa är därför svårare att jämföra och hamnar därmed i
olika värdekategorier och utbytessfårer. Också Thomas ( 1991) menar att denna
arbetsvärdesteori är användbar om man vill förstå hur olika sfårer av värdecirkulation
kan vara isolerade från varandra, och också för att studera utbyte av arbete mot olika
former av varor eller tjänster. Han ser det däremot viktigt att påpeka att en teori om
arbetsvärde inte förmår langa de inföddas egna konstruktioner av utbyte. Argumentet
mot allt för starka generaliseringar stöds också av den alternativa tolkning av Tiv
folkets tre bytessfårer som Douglas och Isherwood står för (1979). De menar att
existensen av olika bytessfårer istället bör förklaras med människors önskan bibehålla
sociala gränser .

Hos Tiv var hierarkin mellan utbytessfårer nära knuten till utbytesstrukturen. Kopytoff
(1990) anser att det är annorlunda i s k komplexa samhällen på det sättet att man inte
erkänner existensen av olika värdecirkulationer. Man hämtar därför argument för ett
rättfårdigande från områden utanför själva utbytessystemet, och hänvisar till sådant
som estetik, moral, religion eller specifIka professionella angelägenheter. Då man
känner att det är att byta ner sig att sälja en Rembrandt eller ett ärvt smycke förklarar
man det med att konst eller historiska föremål står över kommersiella värden.

Olika utbytessfårer är emellertid i allmänhet inte fullständigt skiljda från varandra. Det
som är arvegods för någon är en vara för juveleraren, och det faktum att dessa två
kulturella kategoriseringar inte är helt åtskilda från varandra märks i människors
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beredvillighet att låta juveleraren värdera sitt ovärderliga arvegods. Det fInns en
paradox här, menar Kopytoff, eftersom prissättning av ett ovärderligt föremål bekräftar
dess höga värde, samtidigt som föremålet fortfarande är mer värt än dess höga
marknadsvärde. Det enskilda föremålet kan alltså få sitt värde bekräftat genom att göra
ett hastigt besök i varusfåren och sedan återvända till sin egen kategori arvegods eller
konst.

Kopytoff (Ibid. ) menar att människor i s k komplexa samhällen inte bara skapar
homogenisering i dessa olika värdekategorier, utan också har en specielllängtan efter
heterogenisering eller, vad han kallar, singularisering av föremål. Han menar då att
många föremål har ett högt värde just pga att de skiljer ut sig från mängden av varor .
Dessa föremål är värdefulla dels pga att de inte betraktas som kommersiella varor, dels
pga att var och en av dem betraktas som speciell. Människor samlar gärna på, och
sätter stort värde på, saker som blivit värdelösa som kommersiell vara. Det kan gälla
tändsticksaskar, burkar eller ogiltiga frimärken. Eller det kan gälla bilar eller möbler
som blivit så föråldrade att de klassats som antika. Enstaka föremål som farfars gamla
klocka eller en persons tofflor kan också ha högt värde pga detta föremåls långvariga
relation till en specifIk människa.

Detta ganska kategoriska uttalande om människors längtan efter s k singulanserade
föremål, och tendensen att värdera sådana föremål högt, får i viss mån stöd av Douglas
och Isherwood (1979), som menar att det fmns en tendens till både diversifiering och
standardisering av lyxvaror. Enligt dessa författare måste efterfrågan på lyxvaror i ett
olikartat och mångfacetterat samhälle på motsvarande sätt vara olikartad och
mångfacetterad. Varje lyxföremål måste kunna signalera senaste nytt vad gäller stiloch
komfort i en mycket specialiserad aktivitet, och samtidigt representera ett visst fält av
sociala relationer inom denna konsumtionsaktivitet. Paradoxalt nog har lyxvaror också
en tendens att bli standardiserade. Det är, säger Douglas och Isherwood (lbid.), som
om man inte vågar trixa med den gällande formein för sociala händelser av hög rang av
rädsla för att ge fel signaler. De ger maten vid fma tillställningar som exempel, och
menar att det verkra troligt att standardisering endast uppkommer då en nära jämförelse
av värde krävs. Det är då konkurrensen är hård som standardisering uppkommer .

Antaganden om singulanserade föremåls höga värde behöver emellertid, menar jag,
bekräftas genom en studie av det specifIka föremålets kulturella sammanhang.
Framförallt Kopytoff går, menar jag, därför vällångt i sin argumentering att vissa
föremål är värdefulla pga att de är singulanserade. Visst är det just detta specifIka par
tofflor och just denna specifIka klocka som har ett högt värde, och visst är det så att
varje frimärke värderas för sig. Men eftersom också dessa föremål befInner sig i ett
kulturellt och kognitivt sammanhang är singulansering långtifrån hela sanningen om
föremålens höga värde. Precis som Douglas i boken "Purity and Danger" ( 1988)
argumenterade för att icke klassificerbara föremål har en tendens att betraktas som
antingen heliga eller orena, bör ju varje ensamt föremål ha förmåga att värderas såväl
högt som lågt.

Mer explicita värdebedömningar handlar om vad det specifika föremålet i ett visst
kulturellt sammanhangjämförs med. Sahlins (1976) menar, och hänvisar här till
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Saussure, att det är två faktorer som är nödvändiga för ett värdes existens. Dels ska den
sak vars värde ska bestämmas kunna bytas mot ett annorlunda föremål, dels ska den
kunnajämföras med liknande föremål. För att kunna avgöra hur mycket t ex ett
femfranc-mynt är värt måste man därför känna till två saker, dels att det kan bytas mot
en bestämd mängd av ett annat annorlunda föremål, t ex bröd, dels att det kan jämföras
med liknande föremål, t ex med ett enfranc-mynt eller med en svensk enkrona.

Jag är inte så säker på att Sahlins och Saussure har rätt i att ett föremål nödvändigtvis
måste kunna bytas mot ett annorlunda föremål för att dess värde ska kunna bestämmas,
eftersom detta väl knappast är applicerbart på farfars klocka eller på en tavla av
Picasso. Men det övergripande argumentet att ett föremål har sitt speciella värde både
pga vad det kontrasteras mot och vad det anses jämfört med verkar emellertid både
rimligt och fullt användbart som analytiskt instrument. Ett ambandsur av märket Rolex
är värdefu11t jämfört med andra armbandsur som går att köpa, alltså i jämförelse med
liknande föremål. Farfars fickur, däremot, är snarare värdefullt pga att det fInns en
kontrast mellan detta och affårens fickur .Man kan nog också säga att dess värde består
i att andra människor i samhället också på motsvarande sätt bevarar och värdesätter
liknande släktklenoder .

Ett sätt att förstå hur människor på ett mer implicit sätt använder föremål ikring sig för
att göra värdebedömningar om människor, situationer eller andra föremål är att
använda sig av ramanalys (Miller 1992). Utgångspunkten här är tavelramen, vilken inte
bör dra uppmärksamhet till sig, utan istället förstärka ens uppmärksamhet och rikta
denna mot konstverket. Det är endast med hjälp av ramen vi erkänner konstverket som
konst. Galleriet kan fungera som ett större ramverk, och kategorin konst kan på en mer
abstrakt men också mer explicit nivå fylla samma funktion. Det fmns på detta sätt en
lång rad ledtrådar som talar om för oss vilken slags aktivitet eller beteende vi är
inblandade i. Ganska ofta är dessa ledtrådar föremål, som t ex en teater eller kyrka,
som signalerar vidare kategorier som drama eller religion och som därmed utgör en
lämplig miljö för speciella attityder och beteendesätt. Möbler är ett annat exempel på
en sådan ram eller ledtråd för attityder och beteenden. V år uppfattning om en person vi
träffar i hans hem för första gången påverkas därför lika mycket av hemmiljön som av
det samtal vi har bland möblerna (Ibid. ).



27

6. Hur skapas värde?

Politik och värde

Appadurai tar i sin introduktionsartikel i "The Social Life of Things" (1990) fasta på
Georg Simmels defInition av ekonomiskt värde som något som skapas av de
ömsesidiga uppoffringar som görs i en utbytessituation, och menar att denna länk
mellan varuflöden och värdeordningar i bred bemärkelse kan betraktas som politik.

Det kan, säger Appadurai (lbid. ), vid en första anblick verka bäst att förklara
tingens utbytbarhet i varje specifIk! socialt och historiskt sammanhang som de
klassificeringsprinciper som defInierar tingen i världen, som klumpar ihop vissa ting
och skiljer mellan andra, som sätter mening och värdering på dessa grupper, och som
skapar en grund för regler och praxis som styr dessa föremåls cirkulation. En sådan
beskrivning döljer emellertid, an~r han, en mängd komplexa faktorer. Det fmns
framförallt två slags situationer aA de kriteria som styr utbytet är så försvagade att de är
praktiskt taget frånvarande. Det gäller dels transaktioner över kulturella gränser, där
allt man kommer överens om är priset och ett minimum av konventioner angående
själva transaktionen. Dels gäller det situationer då ett specifIk! utbyte baseras på
djupgående skillnader angående värdet på de föremål som byts. Det kan t ex gälla
extremt svåra situationer som svält och krig, då människor kan vara beredda att
uppoffra mycket för en bit mat.

Appadurai menar emellertid, och hänvisar här återigen till Simmel, att alla
utbytessituationer kan innehålla denna typ av diskrepans mellan försäljarens respektive
köparens uppoffringar .Det är bara det att man normalt inte lägger märke till dessa
eftersom det fmns en rad konventioner kring utbyte som båda parter rättar sig efter. Vi
måste därför komma ihåg, då vi talar om att det kulturella ramverket defmierar tingens
varukandidatur, att vissa utbytessituationer, både mellankulturella och inomkulturella,
karaktäriseras av en svagare uppsättning gemensamma värdestandard än andra.

Den sociala arena eller situation där varuutbytet sker, det kan röra sig t ex om
äktenskapstransaktioner, auktioner eller bazaarer, kan föra samman aktörer från helt
olika kulturella system, och det är i detta sociala sammanhang som varans kanske
delvis olika, symboliska och klassiftkatoriska innebörder knyts samman under en viss
tid. Appadurai föreslår användandet av termen "regimes ofvalue", värdeordningar, för
att förtydliga att varje varuutbyteshandling inte förutsätter ett fullständigt delande av
kulturella antaganden, utan att graden av samstämmighet kan variera mellan situationer
och varor. Man kan genom att använda begreppet värdeordningar ta med i beräkningen
att varuflöden ständigt överskrider kulturella gränser, förutsatt att man som Appadurai
med kultur menar avgränsade, lokala betydelsesystem.

Edmund Leach gjorde 1983 en jämförelse mellan kulasystemet och västvärldens
konstvärld, och Appadurai spinner vidare på detta för att skapa en generell kategori
som han kallar värdetomeringar .Med värdetoming menar Appadurai komplexa
periodvisa händelser som på något kulturellt väldefInierat sätt avgränsats från det
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ekonomiska livets rutiner. Det brukar vara ett privilegium för människor med makt att
delta i dessa torneringar, och de fWlgerar som ett instrument för statustävling dem
sinsemellan. Sådana torneringar gäller inte enbart rang, status, berömmelse eller rykte
för aktörerna, utan också placeringen av centrala värdesymboler för samhället i fråga-
Konstauktionen är, liksom kula-systemet, en institution för de priviligierade som
defInierar sig själva som sådana genom polemiska spekulationer över en avgränsad
mängd symboler. Konkurrens av aristokratiskt slag bekräftar deras likhet och således
deras kollektiva privilegier gentemot alla andra, som de inte längre skiljer sig från pga
sin köpkraft utan genom sin gemensamma och avgränsade kostnad för produktion och
utbyte av symbolvärden.

Kulan, som idag är det mest väldokumenterade icke-västerländska utbytessystemet,
representerar ett mycket komplext system där personers och föremåls biografier är
intimt sammanflätade med varandra. Ä ven om männen tycks vara de aktörer som
defInierar snäckoroas värde så är det också så att männen inte kan defIniera sitt eget
värde utan snäckor. Män och snäckor ger därför varandra sina respektive
värdedefInitioner .

Männen försöker i kulan agera strategiskt och manipulera med tingens normala
cirkulation på ett sätt som kan öka deras egen berömmelse. Appadurai anser att en
skillnad mellan detta utbyte av kula-varor och utbyte av varor i industriella ekonomier
är att den vinst som söks i kula-systemet är en vinst i rykte, namn och berömmelse, och
att det kapital som behövs för att producera denna vinst är människor snarare än andra
produktionsfaktorer. Appadurai menar att man ändå kan överföra exemplet med kulan
på allt varuflöde. Föremål cirkulerar, säger han, visserligen på ett kulturellt reglerat
sätt, men varuflöden är ändå i allmänhet öppna för viss tolkning och manipulation, så
att det i varje given situation blir en föränderlig kompromiss mellan regelbundna stigar
och olika former av avvikelser från dessa stigar .

Begreppen stigar och avvikelser kommer från Nancy Munn's artiklar från 1983 om
Kula-cirkeln. Termen keda, som betyder väg, stig, spår, används där för att beskriva
värdesakemas färd från plats till plats och från hand till hand. Men ordet har också en
diffusare innebörd som innefattar de mer eller mindre stabila sociala, politiska och
ömsesidiga banden mellan männen som ingår i dessa stigar .Keda används också för att
beteckna vägen mot rikedom, makt och rykte för de män som hanterar värdesakerna.
Värdeföremålens cirkulation, skapandet av minnen och rykten samt sökandet efter
sociala skillnader genom strategier med kompanjonskap sammanfaller därför alla i
begreppet keda, stig.

Det är inte enbart stigar som spelar en viktig roll i kulans reciproka värdekonstruktion,
utan också avvikelser från dessa. Trots breda utbyteskonventioner existerar det i kula-
cirkeln komplexa kvalitativa beräkningar, och det kulturella måttet på strategisk
skicklighet består, enligt Munn, i hur väl aktörerna lyckas med sina försök till
avvikelser från de kulturellt konventionella stigarna för tingens flöde. Relationerna
mellan stigar och avvikelser är därför väldigt centralt för kulasystemets värdepolitik,
och Appadurai anser att all förändring i den kulturella konstruktionen av varor bör
sökas just i varierande relationer mellan stigar och avvikelser i varomas liv.
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Appadurai påminner också om att avvikelserna endast är meningsfu1la i relation till de
stigar från vilka de avviker. Det är därför väsentligt att, då man som antropolog
studerar varors sociala liv i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt, defmiera de
relevanta traditionsenliga stigarna, så att man kan förstå avvikelserna på ett korrekt sätt
i förhållande till dessa. Varors avvikelser från specifika stigar är, menar Appadurai,
alltid ett tecken på kreativitet eller kris rörande antingen estetik eller ekonomi.
Avvikelser i form av snabba förändringar i konsumtion uppfattas, anser han, också ofta
som hotande mot de som har makten om denna förändring inte har inspirerats och
reglerats av dem.

En enklav är, enligt Appadurai's resonemang, en avvikelse som institutionaliserats.
Enklaver är vanligen gruppers intressen och drivs därmed inte i första hand, som vid
andra avvikelser, av individuella strategier i konkurrenssituationer. Enklaverna skiljer
sig också från de individuella avvikelserna såtillvida att dessa inte brukar användas för
att göra föremål till varor eller för att ändra en varas väg. Ä ven om det kan fmnas
undantag, som då Sahlin's hawaii hövdingar förändrade ordet tabu till att täcka in nya
varor, så avlägsnar och skyddar enklaverna i allmänhet istället på olika sätt föremål
från relevanta sociala varusammanhang.

Tillområdet enklaver räknar Appadurai föremål som saknar varupotential pga att de
tillverkats direkt för ett slutändamål samt föremål vars utbyte är kraftigt begränsat,
kontrollerat och kanalyserat. Det finns hela zoner av aktiviteter som ägnas åt att
producera värdeföremål som inte kan göras till varor av någon. I!Tenninal
commodities I! utgörs ofta av föremål avsedda för estetisk elaborering eller för heliga,

rituella ändamål. Ä ven då sådana föremål tillåts användas i ett utbyte görs detta i en

mycket begränsad omfattning.

Kungliga monopol är kanske de mest kända exemplen på sådana varor i enklav som
Appadurai kallar "decommoditization from above". Max Gluckman beskrev
t ex 1983 i boken "Research in Economic Anthropology" (Appadurai 1990) kungliga
föremål bland Lozi i det som då var norra Rhodesia. Gluckman menade där att
kungafamiljen, genom att skaffa sig monopol på användandet av vissa föremål, inte
bara upprätthöll ett kommersiellt övertag och en exklusiv konsumtion, utan också
genom monopolet förevisade sin höga rang.

En tendens att vilja göra föremåljämförbara och dänned också utbytbara mot varandra
uppvägs ofta av tendensen att vilja kontrollera och kanalisera utbyte. Ett exempel på
detta är licenser och varukuponger, som Mary Douglas har beskrivit i boken "Themes
in Economic Antropology" från 1967 (lbid. ). Douglas menar att licenser och
varukuponger visserligen liknar pengar, men de är, till skillnad från dessa, inte
generaliserade utbytesmedel. De är istället inriktade på att eliminera eller reducera
konkurrens bl a genom att skapa en uppsättning patron-klient relationer .

Appadurai menar att mode kan betraktas som ett specialfall. Det är här frågan om en
enklav där det är smaken som i första hand avgränsas och kontrolleras, och inte själva
varomas jämförbarhet och utbytesmöjlighet. Reklamen har också, anser han, en
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speciell fönnåga att placera vanliga massproducerade produkter i en pseudoenklav, och
dänned få dem att framstå som om de icke vore tillgängliga för var och en som betalar
priset. Appadurai menar att reklam fokuserar på konsumentens sociala förändring, och
att de sociala bilder som skapar illusionen av att de massproducerade varorna endast är
tillgängliga för vissa bör betraktas som konsumentfetishism snarare än varufetishism.

Ritualer och värd~

Det här avsnittet ska ägnas åt ritualer som värdeskapande tillställningar, ochjag har
tänkt att börja med att redogöra något för Davenports berättelse om minneshögtider på
Östra Solomon öarna (1990). Dessa högtider är samtidigt ett exempel på ett kulturellt
sammanhang där arbete och material kombineras för att producera "te11Dinal
commodities" som nämndes ovan, dvs värdesaker som inte kan utbytas vidare.

Det fInns, berättar Davenport (lbid. ), många tillfållen i dessa samhällen då utbyte och
konsumtion av nyckelvaror är väsentliga för upprätthållande och förändring av sociala
relationer. Det är emellertid tre minneshögtider, murina, vilka hålls för betydelsefulla
avlidna släktingar, som rar störst uppmärksamhet och som också ökar i skala.

Fem till tio dagar efter den anhöriges död anordnar nära släktingar en liten fest för
byns invånare. Efter ytterligare några månader arrangeras ytterligare en fest med
speciella gåvor åt de som visat att de fortsätter sörja. Det fInns några sätt varmed man
kan öka det totala värdet av denna andra högtid. Man kan ge stöue gåvor med fläsk,
man kan köpa en gris utanför samhället, och man kan ge en hantverkare i uppdrag att
snida nya kärl för de viktigaste gåvorna. Att köpa grisen utanför samhället innebär
stöue ansträngning och stöue utgifter. Att hämta hantverkaren från någon annan by
antyder att de som arrangerar minneshögtiden är beredda att anstränga sig extra
mycket, de har, så att säga, åkt utomlands för att få tag på en erkänd träsnidare. De
speciella, ofta mycket konstnärliga, skålarna används denna enda gång och rar sedan
förfalla. Skalan på dessa två högtider avspeglar den avlidnes rang. De är också ett sätt
att visa tacksamhet för hela samhället och för de personer som speciellt uttryckt sin
sorg.

De som är ansvariga för överlämnandet av gåvor assisteras av människor som är nära
associerade med dessa personer eller som står i skuld till dem. Det är också dessa
människor som är sponsorer, dvs som är källan till de rikedomar som distribueras. För
sponsorerna innebär detta både att de skaffar sig personligt anseende och gott rykte
genom att assistera andra i deras åtaganden, och att det skapas nya personliga skulder
som måste betalas tillbaka i framtiden då fordringsägaren behöver hjälp att organisera
en liknande högtid. Nätverk av relationer där den ena står i skuld till en annan som i
sin tur kan fordra assistens av en tredje etableras på detta sätt och är grunden för social
rang och anseende. Ju intrikatare en persons "debit och kredit" är dessto viktigare är
den personen för samhället, dessto högre är hans eller hennes sociala rang och dessto
större är hans eller hennes inflytande.
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Det fInns ytterligare en slags minneshögtid som fIras bara ungefår vart tioende år .
Detta är den största och viktigaste sociala och ekonomiska ansträngning som samhällen
på Östra Solomon öama företar sig. Den initieras gemensamt av betydelsefulla kvinnor
och män, och tar flera år att planera, förbereda och genomföra. Ju större socialt värde
som representeras av händelsen, ju större är den sociala spännvidden på deltagama och
dessto större är de ekonomiska utgifterna. Eleganta byggnadsstrukturer uppförs där
stora skålar med mat och fläsk visas upp under festligheterna, och nya handelskanoter,
som anses vara det yttersta uttIycket för skicklighet och konstnärlighet, byggs. Det är
viktigt att göra ett bestående intryck på andra samhällen, och ett sätt att åstadkomma
det är att vara påhittig på något sätt, t ex genom att kidnappa ett bam eller offra ett
människoliv. Nya sånger komponeras och danser tränas in med stor omsorg.
Festligheterna andas konstfestivaloch ekonomiskt överdåd då resultatet av all
planering, allt arbete och alla ekonomiska utgifter visas upp. Huruvida man gör succe
eller inte kommer att bli känt i vartenda samhälle i hela regionen och ge antydningar
om samhällets ekonomiska och sociala styrka.

Det ekonomiska värdet i ritualen ökar med arbetsinsatsen. Davenport menar emellertid
att detta inte är hela sanningen. Konstnärligt utsmyckade föremål är enbart avsedda för
ritualer, så att när väl ett föremål använts i en ritual kan den aldrig mer bytas eller
säljas. Utsmyckningarna gör dem alltså olämpliga som varor, och en anledning till det
är att en andlig dimension anses fmnas i dessa föremål. Den slutsats Davenport drar av
detta är att det, sida vid sida, fmns två sorters värde i dessa traditionella ritualer, en
som är materielloch ekonomisk och en annan som är mystisk och andlig. Ekonomiskt
värde är, anser han, direkt relaterat till firandets storlek och omfattning, dvs till antalet
deltagare och till antalet samhällen som deltagarna kommer ifrån. Denna ekonomiska
dimension får sitt uttryck i varor som distribueras och konsumeras. Det andliga värdet
som representeras av användandet av estetiska förmågor och kulminerar i offrandet av
mänskligt liv, är ett uttryck för de övernaturliga krafter som påverkar alla aspekter av
socialt liv. Det är, menar Davenport, endast genom att kombinera dessa två former av
värde, det materiella och det andliga, som de traditionella sociala värdena kommer till
fullt uttryck.

Ett närliggande, men betydligt mer generellt hållet resonemang om sambandet mellan
ritualers omiang och deras värde, återfInns i Douglas och Isherwoods bok "The World
ofGoods" (1979). Och medan Davenport (1990) talar om att de två mindre
minneshögtiderna på Östra Solomon öarna är till för att markera interna sociala
anpassningar till betydelsefulla personers död, och att syftet med den tredje och största
minneshögtiden är att etablera samhällets styrka och välmående i förhållande till andra
samhällen i regionen, så är det för Douglas och Isherwood (1979) istället kognitiva
aspekter som är de grundläggande orsakerna till människors ritualer .

Det är ett centralt argument i deras bok att människor ständigt strävar efter att göra
världen begriplig för sig, och att människor är beroende av att få möjlighet att hjälpa
varandra i denna strävan, att göra varandra "markeringstjänster" .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. Människor har därför behov av att kunna fastställa och hålla kvar kulturella
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innebörder, åtminstone under någon period (1979:65). Douglas och Isherwood (Ibid.)
menar att människor behöver närvara vid andra människors konsumtionsritualer, dvs
bröllop, begravningar mm, för att kunna cirkulera sina egna klassificeringar och få
dessa bekräftade. I personliga tjänster och konsumtionsritualer utövas också moraliska
omdömen om människors och föremåls värde.

Douglas och Isherwood (Ibid. ) anser att verbala ritualer försvinner ut i luften och
knappast hjälper till att begränsa tolkningsmöjligheterna, medan mer effektiva ritualer
använder materiella ting. Ju kostsammare de rituella utsmyckningarna är dessto
starkare kan man också anta att intentionen att fixera betydelserna är. Den värld
människor på detta sätt skapar tillsammans är, menar Douglas och Isherwood,
konstruerad av varor som väljs för att dessa är lämpade att markera händelser på en
graderad skala, och tvärtom kan man också säga att föremål och händelser förses med
värde genom medhåll från medkonsumenter .

Rangordning kan emellertid, anser de, inte bara kopplas till föremål, utan också till hur
ofta de sociala händelser där foremålen används sker samt hur många människor som
deltar vid dessa tillfållen. De menar att man därför kan söka en relation mellan status,
periodicitet och konsumtionsritualens storlek.

Detta samband illustreras av ett tänkt exempel där varje hushåll har en uppsättning
glas, koppar och tallrikar för vardagsbruk, en ffiservis som används på söndagar samt
en mycket ffi ärvd servis som endast tas fram vidjuloch nyår. Tallrikarna kan därmed
användas för att skilja mellan händelser på en tregradig skala. Med hjälp av mat kan
man skapa en ffiare åtskillnad, så att olika tider på dagen och olika dagar kan skiljas
från varandra, liksom livscykelhändelser som begravningar och bröllop. Vi kan också
anta att det i detta tänkta samhälle finns speciella kläder som passar att använda vid
speciella tillfållen. För varje högre stadium på denna rangskala som markerats av
porslin, mat och klädsel kan man sedan anta att ett allt större antal människor delar en
allt mer sällan förekommande händelse och att allt värdefullare markeringstjänster
associeras med denna händelse.

Periodicitet i konswntionsanvändningen markerar alltså, enligt detta resonemang, rang
samt skapar kvalitetsvaror som i sin tur är markeringar för händelsers och personers
rang. Douglas och Isherwood (1979) menar att högfrekventa aktiviteter över huvud
taget har låg status. Nödvändiga, ofta återkommande uppgifter, som att städa och laga
mat tenderar att rangordnas som enkla uppgifter, och personer och föremål som
associeras med dessa uppgifter rar därmed också ett lågt värde. Högfrekventa
aktiviteter som inkluderar små sociala enheter är dessutom, anser de, ofördelaktiga då
det gäller att få tillgång tilloch kontrollera information. Storskaliga
konswntionsmönster, dvs lågfrekventa aktiviteter med lyxvaror och hög status som
involverar stora sociala enheter sätter däremot de som är engagerade i detta i kontakt
med maktcentra och inflytande, vilket kan antas vara mycket fårdelaktigt för att skaffa
och kontrollera information.

Det verkar alltså vara en rad faktorer som samverkar i en betydelsefull ritual. Man
skulle kwma säga att högt värde skapas genom att företeelser med hög status påverkar
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varandra, eller" smittar av" sitt höga värde på varandra. Detta gäller även personer med
hög status som bjuds till en festlighet för att ge denna högtid extra glans (1979:82,83).
Ritualer av det slag som diskuterats här summeras bra i det för antropologer välkända
begreppet IIpotlatch", som betecknar stora festligheter där man tävlar i gästfrihet och

hedersbetygelser (1979:68ff).
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IV.

7. Varor och gåvor

I socialantropologisk teoribildning om utbyte skiljer man i allmänhet mellan varor och
gåvor. Jag vill börja med att fundera över denna åtskillnad med hjälp av Appadurais
(1990) avgränsning och karaktäristik av varan och varuutbytet. Appadurai (Ibid.) börjar
formulera varans egenskaper genom att kombinera Simmels resonemang med Karl
Marx's bredaste defInition av handelsvaran. Varuutbytet karaktäriseras istället genom
att jämföra likheter och skillnader mellan detta utbyte och byteshandel respektive

gåvoutbyte.

Handelsvaror betraktas i de flesta samtida analyser av ekonomi som en speciell sorts
fabrikstillverkade föremåloch som typiska materiella representationer av ett
kapitalistiskt produktionssätt (Ibid. ). Detta beror, anser Appadurai, på att man tagit
fasta på sådana sidor av arvet från Marx och andra tidiga politiska ekonomer som
hängde samman med två av l800-talets dominerande kulturella föreställningar .Dels
kopplade man samman ekonomi med produktion, dels såg man varuproduktion, liksom
samhällsutveckling, som linjär och evolutionistisk. Detta ledde till uppfattningen att
varor är en speciell sorts produkter, och att varor är föremål som endast existerar i
industrialiserade samhällen.

Det fmns emellertid, enligt Appadurai (lbid. ), i Marx egna texter en grund för ett
mycket bredare, mer tvärkulturellt och historiskt användbart närmande till varor. Marx
börjar "Kapitalet" med att ge en väldigt bred defInition på varan, en defInition som
sedan försvagades pga av hans upptagenhet med att analysera l800-talets industriella
kapitalism. Marx menade att en vara i första hand är ett föremål vars egenskaper
tillfredsställer någon form av mänskliga behov. Engels inflikar också som förklaring
att en produkt, för att bli en vara, måste överföras via utbyte till någon för vilken
produkten har ett bruksvärde. Denna breda defInition, som innefattar produktion av
bruksvärde för andra, stämmer, menar Appadurai, väl överens med Simtnels betoning
på utbyte som en källa till ekonomiskt värde.

Appadurai tar fasta på detta, och börjar med att beskriva en vara som ett ting som är
avsett för utbyte. Detta, menar han, rar bort fokuseringen på produkten och
produktionen, och tillåter oss att istället koncentrera oss på utbytets dynamik. Istället
för att fråga vad en vara är för ett slags föremål kommer frågan att gälla vilket sorts
utbyte som är ett varuutbyte. Man bör, menar han, också ta sig ur 1800-talets
evolutionism, och betrakta varor som något som existerar i en rad olika
samhällsvarianter, även om de är mest framträdande i kapitalistiska samhällen.

Varuutbyte brukar kontrasteras, dels mot gåvoutbyte, dels mot byteshandel. Appadurai
ifrågasätter denna tydliga åtskillnad, och menar att man, om man vill förstå vad som är
speciellt med varuutbyte, inte kan skilja dessa former av utbyten skarpt från varandra.
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Det är, menar han, en förenkling och alltför kraftig kontrast att säga att gåvor binder
samman ting och personer, medan utbyte av varor inte har några kulturella
begränsningar .Gåvor ges också, antar man, i en anda av reciprocitet, sällskaplighet
och spontanitet, medan varor utbyts i en vinstorienterad, självcentrerad och beräknande
anda.

Att gåvoutbyte och och varuutbyte ofta på detta sätt behandlas som fullständiga
kontraster inom den socialantropologiska diskursen beror, menar Appadurai, bl a på
den överdrivna dikotomi som fortfarande sätts upp mellan småskaliga samhällen och
komplexa industrialiserade samhällen. Det fInns en tendens att blanda ihop Marx
bruksvärde med T oennis gemeinchaft och applicera dessa på en romantiserad bild av
solidariska småskaliga samhällen. Man tonar gärna ner opersonliga drag i icke-
kapitalistiska samhällen liksom man gärna glömmer att kapitalistiska samhällen också
fungerar enligt kulturell design. Marx analys av varor kontrasteras också ofta onödigt
kraftigt mot Mauss behandling av gåvan. Uppfattningen om en kontrast mellan
varuutbytets respektive gåvoutbytets anda hänger också nära samman med
uppfattningen att man i förindustriella ekonomier endast handlade med främlingar
därför att handel betraktades som asocialt.

Appadurai hänvisar till Bourdieu, som argumenterar för att den väsentligaste
skillnaden mellan varuutbytet och gåvan är den tidsperiod som måste fInnas mellan en
gåva och en gengåva. Det är denna utsträckning över tid som gör att givandet av gåvor
upplevs som generösa handlingar, och som förhindrar uppfattningen om utbytet av
föremål som gåvor från att kollapsa. Det är alltså inte någon absolut frånvaro av
ekonomisk beräkning som skiljer gåvoutbytet från handelsutbytet.

Med byteshandel brukar man, menar Appadurai, framförallt mena utbyte av en vara
mot en annan utan användnffig av pengar .Men man brukar också tänka sig att
personliga, politiska eller andra sociala intressen av byteshandel, liksom vid
varuutbyte, är reducerade till ett milljmum.

F ör Marx var detta sista ett gemensamt drag hos byteshandeloch kapitalistiskt
varuutbyte. Appadurai (lbid. ) spinner vidare på denna tanke om gemensamma
karaktäristika. Han menar att man bör betrakta byteshandel som en form av varuutbyte
där pengar, av olika orsaker, inte används alls eller har en indirekt funktion. Han tonar
emellertid ner Marx ide om att byteshandel är helt skiljt från sociala, politiska eller
kulturella normer, och menar att avgörandet angånde vad som kan bytas, var, när och
av vem, liksom vad som driver begäret efter den andres föremål, ändå är en social
affär .Med denna defInition blir det också svårt att hävda att det fInns samhällen där
varuutbyte är fullständigt irrelevant.

Appadurai argumenterar alltså för att man, för att förstå vad som är speciellt med
varuutbyte, inte ska särskilja sådana utbyten skarpt vare sig från gåvoutbyte eller
byteshandel. Han betonar också vikten av att sluta leta efter gemensamma egenskaper
hos vissa kategorier föremål som vi anser vara varor. Vi bör istället, menar han, närma
oss varor som föremål i en viss situation, en situation som karaktäriserar många olika
typer av föremål vid olika tillfållen i deras sociala liv.
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Dessa defInitioner av varuutbyte och varor för med sig en förändrad teoretisk
fokusering och metodologiskt tillvägagångssätt. Genom att titta på alla tings
varupotential slutar man söka efter den magiska distinktionen mellan varor och andra
ting. Detta innebär också ett markant brott med den produktionsdominerade
marxistiska synen på varor, då man istället intresserar sig för föremålens totala väg
från produktion, via utbyte och distribution, till konsumtion.

Appadurai tar ändå upp en distinktion (taget från J aques Maquet 1971) man kan göra
mellan föremål som av producenten avsetts för utbyte, föremål avsedda för andra
ändamål, föremål som placerats i en varusituation trots att det från början specifIkt
skyddats från detta, samt föremål som, tillfälligt eller permanent, dragits tillbaka från
en varusituation.

Varusituationen i varje tings sociala liv är, enligt Appadurai's defInition, den situation
då dess utbytbarhet mot andra ting är dess socialt mest relevanta drag. Då man
analyserar en varusituation kan man ytterligare spalta upp denna på tre aspekter,
nämligen en tidsaspekt; varufasen, en värderingsaspekt; varukandidaturen, samt en
situationelI aspekt; varusammanhanget. Varufasen är den tidsperiod då ett föremål
fungerar som vara. Vissa föremål kan upprepade gånger röra sig in och ut ur detta
tillstånd, medan andra når en slutstation efter sin enda varufas. Rörelser in och ut ur
varufasen kan vara långsamma eller snabba, och de kan följa kulturella normer eller
avvika från dessa. Varukandidaturen refererar till de symboliska, klassiflkatoriska och
moraliska standard och kriteria som defInierar tingens utbytbarhet i varje speciellt
socialt och historiskt sammanhang. Med varusammanhang menar Appadurai den
sociala arena eller situation där varuutbytet sker .

T ennen vara är därför enligt Appadurai (Ibid. ) det sätt som ting i en specifIk fas i sin
karriär och i ett visst sammanhang möter kravet på varukandidatur .Det är alltså både
tidsmässiga, sociala och kulturella faktorer som avgör när, hur och varför ett visst
föremål blir en vara. Thomas ( 1991) menar att dessa Appadurais insikter är befriande,
och att de i kombination med etablerad kunskap om cirkulationssfårer och
klassificering av föremål dekonstruerar föreställningen om materiella tings identitet
såsom fast och oföränderlig. Han är positiv till den möjlighet detta tillvägagångssätt
ger oss att undersöka förändring av gåvor till varor och tvärtom, då detta går väl i linje
med hans egen intention att beskriva tingens förändring vid rekontextualisering.

Thomas (lbid. ) håller emellertid inte med Appadurai om att man helt bör upplösa
skillnaden mellan gåva och vara. Appadurai har, säger han, visserligen rätt i att denna
skillnad ofta inte bara har överdrivits utan också polariserats. Transaktionsformer som
gåva och vara behöver inte vara så genomgripande i alla samhällen, och varor behöver
inte heller nödvändigtvis associeras med någonting liknande en institutionaliserad
marknad. Thomas menar emellertid att distinktionen mellan gåva och vara är analytiskt
oundgänglig, och att helt ta bort denna skulle innebära att man gjorde just de faktorer
som markerar föremåls biografier otydliga. Det är enligt Thomas speciellt viktigt då
man studerar tvärkulturellt utbyte att ha kvar en teori om former för överlämnande,
eftersom olika situationer innehåller olika antaganden och krav på huruvida ett föremål
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är en vara eller en gåva liksom olika åsikter om tingens varukandidatur och om själva
utbytessammanhanget. Thomas skiljer här inte klart mellan användning av begreppen
vara och gåva som analytiska begrepp respektive begreppens användning som
kulturella konstruktioner. Själv ser jag det, till skillnad från Thomas, snarast som en
fördel att kunna beskriva kulturellt konstruerade begrepp i andra analytiska termer .

Thomas (Ibid. ) föreslår att en vara defInieras som sådana föremål, personer eller delar
av personer som har placerats i ett sammanhang där de har utbytesvärde och där de kan
alieneras, dvs skiljas från producenter, tidigare användare eller tidigare sammanhang.
Både förmåga och oförmåga till alienering måste, menar han, vara oprecisa termer som
både kan referera tillolika band mellan personer och ting och helt sudda ut sådana
band. Dessa defInitioner av varor och alienering menar Thomas stämmer väl med att
han istället för den kategoriska distinktionen mellan gåvo- respektive varuekonomier
vill betona olika ekonomiska regimer .

Thomas (Ibid. ) kritiserar också flera vanliga antropologiska antaganden om gåvan, som
har sina rötter i Mauss teorier. Ett av dessa är antagandet att gåvan skapar en skuld hos
mottagaren, och att denna skuld sedan ger upphov till en gengåva. Thomas kan
emellertid med hjälp av sitt material från Fiji visa det tveksamma med en sådan
beskrivning. Han beskriver de föremål som presenteras i ceremoniellt utbyte på Fiji
som en sten som för ett ögonblick gör ett plask och sedan tyst sjw1ker till botten. Vid
själva presentationen tänker alla på hur mycket iyau som presenteras, hur fma mattorna
och kroken är, och hur pass substantiell tabua är .Men i samma stund som dessa
föremål flyttas därifrån har de inte längre någon sådan speciell betydelse. Det som
kvarstår är istället någonting som är avgjort och bekräftat. Det kan vara en relation som
bekräftas, det kan vara en överenskommelse att bistå med något eller ett erkännande av
att assistens har givits och kompenserats för. Vissa händelser och företeelser är därför,
liksom dessa utbytesceremonier, som gåvor då de är bestående, skapar en allians, eller
har följder som är "inalienable". Thomas (Ibid.) vill med exemplet från Fiji visa att
gåvopresentationer inte, som i Mauss gåvobegrepp, är en konsekvens av att en gåva
behöver återbetalas, utan att skuld istället är ett bestående förhållande som periodvis
måste påtalas och återkommande erkännas genom gåvopresentationer .

Utbytesrelationer hörrör enligt Thomas (lbid. ) således inte från individuell skuld, och
inte heller från en generell mänsklig drift mot reciprocitet. Det fInns, menar han, inte
någon inbyggd fönnåga i varje presentation att generera skuld, och asymmetriska
relationer är troligen vanligare än jämlikhet vid transaktioner. Enligt Thomas härrör
utbytesrelationer från bredare kulturella strukturer och antaganden och från
ojämlikheter och asymmetrier angående rättigheter över grupper av människor och
deras produkter. Ojämlikhet uttrycks, säger han, ofta genom orättfårdig distribution
eller förakt för givande, precis som jämlikhet manifesteras i noggrann reciprocitet och
likhet. Bedömningar om enheter, människor, grupper och relationer framträder i det
ögonblick transaktionen sker, och omstörtande förändringar kan ske genom att
reciprocitet skapas i en dominanssituation

Transaktioners speciella karaktäristik både reflekterar och utgör relationer mellan
grupper och individer, mellan släktingar, främlingar, fiender och älskare (lbid.). Utbyte
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är således, enligt Thomas, ett personligt möte som i första hand är en politisk process
där vidare relationer uttrycks och förhandlas om.

Transaktionsmöjligheterna menar Thomas är generella, medan formerna skiljer sig
mellan olika samhällen och sociala sammanhang. I vissa sammanhang är det en
rutinsak att öppet göra värdekalkyleringar och att jämföra kvantitet, medan detta i
andra sammanhang är oerhört opassande. Förväntningar på handling är också väldigt
olika. Ibland bör man göra upp genast, men att direkt lämna igen en gåva innebär ofta
att man sårar någon. Och vissa transaktioner tycks endast gälla ting (man går knappast
in i en affär för att etablera en social relation), medan andra transaktioner tycks ha rent
sociala syften.

Thomas (lbid. ) menar också att kulturella konstruktioner av föremålofta avgör utbytets
form eller föreställningar om utbytesformen. Således hade Marqueserna under 1800-
talet ofta den föreställningen att musköter, som egentligen införskaffats genom
byteshandel, mottagits som gåva av mäktiga och avlägsna europeiska monarker. Och
för de europeiska missionärerna var det på liknande sätt nödvändigt för den
evangeliska propagandan att gudabilder frivilligt givits till dem och inte införskaffats
genom handel.
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8. Utbyte, värde och rang

Weiner (1992) förespråkar, liksom Thomas (1991), ett sätt att betrakta utbyten som
skiljer sig från den antropologiskt traditionella uppfattningen om att gåvoutbyten styrs
av en nonn om reciprocitet som gör att en gåva automatiskt framkallar en gengåva.
Reciprocitet är, menar hon, inte en mekanism som producerar homogenitet mellan
deltagare i ett utbyte, utan handlar istället om de många olika lösningar människor
hittar på det paradoxala problemet med att lyckas behålla omistliga ägodelar och ändå
delta i gåvoutbyten. Weiner anser att dessa olika lösningar är en del av de kulturella
reproduktionsprocesserna och att de resulterar i etablerandet av skillnader mellan
deltagare i utbyten. Sådana skillnader kan i förlängningen också leda till utvecklandet
av institutionaliserade hierarkier. Weiner menar därför att det är betydligt mer
teoretiskt meningsfullt att söka efter de slags ägodelar som människor försöker hålla
utanför cirkulation av föremål än att bara anta att det existerar en nonn om att gåvor
kräver gengåvor .

Det fInns ett intimt samband mellan de flesta personliga ägodelar och dessa föremåls
respektive ägare, vilket gör att föremålen kan symbolisera personlig erfarenhet och
samtidigt ge ökat värde åt ägarens sociala identitet. Men Weiner menar att vissa
ägodelar skiljer sig från andra ting. Föremål som har ett prestigefyllt ursprung eller
historia, som har en auktoritet förknippad med gudar och gudomliga rättigheter eller
med förfåder, eller som på annat sätt har ackumulerat en historisk betydelse kan göra
deras ekonomiska och estetiska värde absolut och därmed göra dem överlägsna alla
liknande ting. Sådana föremåls berömmelse, äkthet och absoluta värde bevisas således
av en auktoritet som människor uppfattar befInner sig bortom nuet. Genom denna
legitimerande kraft blir ägodelarna omistliga, de blir någonting utöver det vanliga
flödet av ting som lätt kan bytas ut. En omistlig ägodel som exempelvis en befjädrad
kappa eller en juvelkrona kan därför bekräfta en individs eller en grupps rang-
auktoritet, makt och till och med gudomlighet då den symboliskt står som representant
för gruppens historiska eller mytologiska ursprung.

Anledningen till att de omistliga ägodelarna bekräftar skillnader snarare än
homogenitet är att varje sådan ägodel är subjektivt unik. Att äga ett sådant föremål
innebär därför att man skiljer sig från de individer eller grupper som inte äger just detta
föremål. Ett sådant föremål ger inte bara auktoritet och berömmelse åt sin ägare, det
påverkar också alla andra utbyten trots att just detta omistliga föremål inte används i
utbytet. Denna ägodel existerar nämligen i andra människors huvuden som något som
är möjligt att komma över i framtiden och som kan vara en tänkbar källa till makt. Det
är också så att den sociala identitet, rang eller status som legitimeras av det omistliga
föremål man äger utsträcks till även andra ägodelar .Att äga omistliga ting ger därför
en auktoritet som fungerar vid andra utbyten så att människors förmåga att behålla ger
kraft åt deras fönnåga att dra till sig andra föremål. Ting som utbyts handlar därför,
säger Weiner (Ibid.), om ting som behålls.

Weiner menar att människors motivation att söka behålla vissa föremål och utbyta
andra ligger i behovet av att försöka tillförsäkra sig varaktighet i en föränderlig värld
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full av förlust och förfall. Människor lägger därför ner enonna ansträngningar på att
överbrygga effekterna av detta genom att återskapa det förflutna. Historisk
medvetenhet främjas därför medan förändring döljs. Denna ansträngning att skapa
bestående minnen är emellertid en grundläggande förutsättning för förändring, och
trots att vissa ägodelar, genom sina historier, är de materiella uttrycken för bevarande,
så är det mesta som sådana omistliga ägodelar kan åstadkomma att skapa en vision om
tidlöshet i en ständigt föränderlig värld.

Det absoluta värdet hjälper således de omistliga ägodelarna att röra sig genom tid och
rum så att de verkar oföränderliga även då de får nya kulturella innebörder såsom
fIkriva minnen, förändrade stamtavor och föreställda förfåder. Den politiska effekten
av storslagna uppvisningar av utbyten och utgifter ligger i dessa dubbla
ansträngningarna att bevara sin sociala identitet, men samtidigt utvidga den genom att
vara tillräckligt djärv och rik för att kunna tillskansa sig andras omistliga ägodelar och
på så sätt införliva andras förfåder, magi och makt bland sina egna och att sedan lyckas
överföra delar av dessa identiteter till nästa generation.

Kulturella reproduktionsprocesser inkluderar således människors förmåga att över tid
reproducera mer av sitt jag eller av sin grupp genom att med hjälp av omistliga
ägodelar och utbytesrelationer bekräfta skillnad mellan individer eller grupper medan
man defInierar ett historiskt förflutet som ser oförändrat ut. Weiner kallar detta för
!lpermanence in change !I .Weiner anser också att, oberoende av lokala kulturella

omständigheter, konstruktion och vakthållning av sociala identiteter samt förändring
och utvidgning av dessa till former av rang och hierarki är beroende av huruvida man
lyckas institutionalisera skillnader genom att demonstrera sin förmåga att behålla och
ändå ge. Ett par av de slutsatser om kulturell reproduktion som man kan dra av detta
resonemang är dels att reproduktion av sociala relationer aldrig är automatisk utan
kräver arbete, resurser, energi och uppmärksamhet, dels att de kosmologier som
samhällen använder som kulturella resurser för att reproducera sig inte enbart är
ideologier placerade utanför produktionen av materiella resurser .

En ytterligare effekt av den antropologiska fokuseringen på reciprocitet är, menar
Weiner (Ibid. ), att man har uppfattat även exogarna äktenskap som reciproka utbyten-
Man har tänkt sig att samma inneboende motivation som man ansåg ligga bakom
reciproka gåvoutbyten också skulle vara motivet för äktenskapsutbyten. Såsom dessa
utbyten traditionellt har defInierats, bl a i Levi-Strauss teori om äktenskapsutbyten,
begränsas kvinnans roll i socialt liv till hennes sexualitet och reproduktiva roll som
maka, och i denna roll är hon framförallt ett tecken på utbytet mellan hennes man och
hennes bror .

Weiner menar att vad som saknas i dessa synpunkter är en medvetenhet om att en
kvinna, både fore och efter det att hon gifter sig, framförallt är en syster. I denna
senare roll är hon, anser Weiner, dynamiskt involverad i en mängd sociala och
politiska handlingar som hänför sig till hennes egen auktoritetsposition som syster .
Vad som också har ignorerats i dessa teorier är att det sker en mängd olika
omfonnningar av kvinnors sexualitet och mänskliga reproduktion till kulturell
reproduktion som innefattar produktion i politiskt vitala kosmologiska områden och



41

som ger autonomi och politisk närvaro åt kvinnor. Weine;r menar att då man istället för
att fokusera på reciprocitet och incesttabun intresserar sig för omistliga ägodelar,
kulturelloch mänsklig reproduktion samt kvinnan som syster framstår kvinnorna som
mycket mer betydelsefulla än de oftast gjort i tidigare etnografler .

K vinnor har i egenskap av syster en viktig roll i att hålla samman släktgruppen. Syskon
har ofta en betydelsefull roll i förhållande till varandras barn då de ansvarar för att
ägodelar, relationer och kunskap överförs till nästa generation. Det är också system
som kräver tillbaka sådana omistliga ägodelar som personliga namn och dekorationer
tillhörande härstamningsgruppen som hennes bror ger sina barn. Att ge bort en syster i
äktenskap är, menar Weiner (Ibid.), därför som att ge bort en omistlig ägodel till en
utomstående. Ett sådant giftermål skulle innebära att släktgruppen dog ut om man inte
lyckades återskapa den genom syskonintimitet och sådana reprodukriva processer som
innefattas i att ge men ändå behålla.

Weiner visar genom flera etnografiska exempel att den kosmologiska styrka som
kvinnor ofta har pga sin mänskliga reproduktionsförmåga kulturellt kan omformas till
högt värderade materiella föremål, oftast någon form av tyg. Hon menar att tyg har en
särställning i mänsklig historia, likvärdig den som rör ben och snäckor. Produktion av
tyg handlar om att estetiskt och tekniskt omforma ett natunnaterial till ett kulturellt och
symboliskt komplext material. De många exempel som fmns av tyg som sveps runt
människor, gudastatyer eller människoben tydliggör, menar Weiner, det sätt varpå tyg
representerar alla slags mänskliga och kosmologiska samband.

Weiner menar att den mest dramatiska skillnaden mellan tyg och ben är att tyg kan
dupliceras och därmed utvecklas till en valuta, vilket gör det möjligt att utvidga handel
och utbyte. Detta gör det i sin tur möjligt att fylla sina skattkammare med omistliga
snäckor, mineraler, metaller eller symboliska ben. För att lyckas spela ett politiskt högt
spel, gäller det att behålla dessa omistliga ägodelar utan att folk glömmer bort dem
genom att ersätta dessa med hundratals mantlar eller fma mattor. De stora krav som
ställs på att värdefulla föremål ska produceras för att bekräfta styrkan i
släktgruppsidentiteten gör också att det inte lämnas mycket utrymme för individer att
istället använda sina resurser och sina produktiva och reproduktiva ansträngningar för
storskaliga externa utbyten.

Weiner (lbid. ) visar med hjälp av etnografiska exempel att möjligheten att
institutionalisera skillnader mellan individer hänger samman med just graden av
upplösning mellan släktskap och andra politiska domäner. A vsaknad av en
kosmologisk och släktskapsbaserad legitimitet kan lämna möjlighet för individuell
berömmelse utanför gruppen, då släktgruppen inte har så höga krav på bevarande eller
erhållande av värdeföremål. A andra sidan så blir kula snäckor, som får sin legitimitet
genom historier om andra spelares utbyten, endast omistliga för ett antal år istället för
under flera generationer. Erhållandet av kula snäckor är således ett medel att nå
individuell berömmelse som går utöver släktskapsgruppens rang, men denna
berömmelse kan enligt Weiner inte institutionaliseras.
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9. Konsumtion och efterfrågan

Varför eftertraktar människor föremål ? Den frågan ställer sig Douglas och Isherwood i
"The world ofgoods" (1979). De vänder sig till ekonomiska teorier, och kommer fram
till att det efter 200 års tänkande i ämnet inte fmns någon som vet varför människor
vill ha varor. Varor framställs ofta som mekaniska produkter av produktionssystem
som styrs av lagar om tillgång och efterfrågan. Man antar också gärna att denna
efterfrågan har någonting att göra med begär som antas vara oändligt och
transkulturellt, och behov som antas vara något fast naturbestämt (Appadurai 1990).
Veblen har, liksom ekonomiska teoretiker, haft ett stort inflytande här (Douglas och
Isherwood 1979).

Egentligen, säger Douglas och Isherwood (1979), fmns det inget i ekonomemas
traditionella utilitaristiska teori som rättfärdigar sådana antaganden om fysiska eller
andliga behoveller, ännu mindre, avund. Teorin antar enbart att individer agerar
rationellt på så sätt att deras val är konsekventa och stabila över den korta tid som är
relevant. Den säger att individer svarar på prisfall med en beredvillighet att köpa större
kvantiteter och på prisökning med att köpa mindre, samt att de svarar på ett konsekvent
sätt på inkomstförändringar, och att begäret efter ytterligare exemplar av en vara
minskar då de rar mer av en speciell vara. Individers smak ska, enligt denna teori, tas
för given.

Douglas och Isherwood (lbid. ) menar att det hos dessa ekonomiska teoretiker saknas
explicita redogörelser för vad efterfrågan innebär och att detta är en orsak till att det i
ekonomiska analyser istället smyger sig in implicita ideer om mänskliga behov. Det
fInns, menar de, en mycket tvivelaktig kombination av två huvudsakliga antaganden i
ekonomiska analyser, den ena materialistisk, den andra en avundsteori om behov.
Enligt det materialistiska antagandet är de mest grundläggande, nödvändiga och
universella behoven våra fysiska behov, medan psykiska behov betraktas som
artificiella och falska behov, som lyxbehoveller t.o.m. som omoraliska behov. Dessa
antaganden räcker emellertid inte för att förklara missnöje med fattigdom. Ekonomen
leds därför till att förse föremålen för studien med känslor av girighet och avund.

En relativt närbesläktad uppfattning om varför människor efterfrågar föremål antyds i
många samhällen av de sätt varpå man klassificerar föremål och på hur man benämner
dem. Den individuella köparen rättfärdigar där gärna sitt speciella val av vara genom
att hänvisa till någon praktisk fimktion. Det allmänna antagandet är då att den primära
orsaken till att varan har en viss form och för att just detta föremål införskaffats är att
det existerar en effektivitetsrelation mellan föremålet och dess användning. Så är
emellertid, menar Miller (1992), inte fallet. Funktionella syften kan ge vissa
begränsningar för ett föremåls form, men den begränsningen är i allmänhet väldigt lös.
Föremål används inte heller i första hand för att uttrycka faktisk effektivitet utan för att
uttrycka ett ideal om fimktion. Detta blir t ex uppenbart om man ett ögonblick
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reflekterar över de många hWldra olika former en glasflaska kan ha trots att den fyller
samma fimktion (1992: 116). Införlivandet av nytta och teknisk rationalitet i föremålet
är, anser Miller (lbid. ), ett exempel på en mycket mer generell tendens i dagens värld-
nämligen den tekniska rationalitetens legitimerande roll.

Man kan därför aldrig förklara efterfrågan genom att titta på varomas fysiska
egenskaper. Efterfrågan är inte ett mystiskt resultat av mänskliga behoveller ett
mekaniskt svar på social manipulation i form av reklam. Den är inte en nedskalning av
ett universellt och omättligt begär efter alla föremål som råkar fmnas tillgängliga
(Appadurai 1990). Inte heller kan m~ som ekonomerna, trivialisera människors alla
olika motiv under termen smak, eller utgå från en ide om den rationeIle individen utan
socialt och kulturellt sammanhang (Douglas och Isherwood 1979).

En av Bourdieus centrala teser i boken Distiction (1992) är att anledningen till att det
mycket ofta ser ut som om det funnes en direkt relation mellan människors inkomst
och deras konsumtion är att smak alltid är en produkt av ekonomiska förhållanden som
är identiska med de ekonomiska förhållanden där smaken fungerar. Det fInns därför,
menar Bourdieu, en tendens att tillskriva inkomst en orsaksverkan som den egentligen
endast utövar i samband med produktion av habitus, då inkomst är en del av den miljö
som påverkar framväxten av människors benägenhet att bete sig på ett visst sätt-
Eftersom anammandet av kulturella produkter förutsätter benägenheter och
kompetenser som inte är universelltjämnt fördelade så är, menar Bourdieu (Ibid.),
också det materiella och symboliska anammandet exklusivt. Kulturella produkter
fungerar därmed som objektifierat eller internaliserat kulturellt kapital vilket ger
avkastning i form av distinktion och en vinst i legitimitet som består av känslan att det
är rätt att vara det man är .

Douglas och Isherwoods (1979) centrala tes är istället att människor behöver föremål
för att kommunicera och för att göra det som pågår runt dem begripligt. Konsumtion är
därför, säger de, den arena på vilken slaget om kultur står. Konsumtion är den arena
där kulturen rar sin form, och konsumtionsval kan alltså avgöra kulturens utveckling.

Appadurais (1990) förslag till hur vi bör betrakta efterfrågan, och dänned konsumtion,
kanske kan ses som en utvidgning av Douglas och Isherwoods, och möjligen också
Bourdieus, inriktning. Ä ven Appadurai menar att efterfrågan hänger samman med en
rad sociala vanor och klassiftkationer, och att en dekonstruktion av begreppen behov
och användbarhet måste gälla alla samhällen och inte bara västerländska sådana. I båda
fallen är efterfrågan en socialt reglerad och genererad impuls och inte en produkt av
individuella nycker och behov. Appadurai menar emellertid också att efterfrågan kan
betraktas som en aspekt av samhällets övergripande politiska ekonomi. Sedan länge
etablerade efterfrågemönster fungerar, menar han, som begränsning på varje varustig,
och kortsiktiga strategier för avvikelser kan innehålla små förändringar i efterfrågan
som gradvis över en längre tidsperiod förändrar sådana varuflöden.

De nära historiska banden och spänningen mellan handelsmän och politisk elit kan
också, enligt Appadurai (Ibid. ), delvis hänga ihop med att båda dessa parter vill ha en
nyckelroll i att reglera efterfrågan. Medan handelsmän tenderar att förespråka
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obegränsad jämförbarhet, nya varor och ovanlig smak, så tenderar politisk elit att vilja
bevaka begränsat utbyte, fasta varusystem, etablerade smaker och reglerade vanor .
De varor vars konsumtion är mest intrikat uppknutna till kritiska sociala meddelanden
är minst mottagliga för skarpa skiftningar i tillgång eller pris, men också mest
mottagliga för politisk manipulation.

En aspekt på utbud och efterfrågan som tas upp av Thomas ( 1991) är att man för att
förstå en utbytessituation som innefattar olika kulturella utbytessystem behöver sätta
sig in i hur vart och ett av dessa system fungerar .Ett exempel som härrör sig från
europeers 1800-talsmöten med Niue-folket visar att det var den lokala situationen, och
inte i första hand europeemas handlingar, som skapadejust denna specifIka
handelssituation.

Vid vardagligt utbyte såväl som vid viktiga tillfållen i södra stilla havsområdet var, och
är fortfarande, mat det främsta uttrycket för sociala och rituella skyldigheter, medan
vapen generellt inte användes för utbyte. Europeerna efterfrågade mat. Ändå var det
nästan enbart spjut och klubbor som de lyckades byta till sig. Thomas (lbid. ) menar att
anledningen till detta var att Niue-folket såg användningen av dessa föremål som
handelsvaror som en lösning på ett svårt problem. De var nämligen väldigt intresserade
av föremål som de endast kunde få tag på genom handel med de vita, men av någon
anledning ville de undvika den sociala relation som nästan alltid var en oundviklig del
av utbyte inom deras eget system. Den innovation som löste problemet för dem var
alltså att göra sig av med föremål som inte var utbytesföremål och som därmed inte
kunde föra med sig vare sig skuld eller vänskap. De skapade således fria, icke-sociala
varor av just de ting de inte skulle ha bytt bland varandra.

Ett annat av Thomas (lbid. ) kulturspecifIka exempel om utbud och efterfrågan från den
tiden rör en rysk besättnffigs misslyckade försök att byta till sig griskött av folket på
Marquesas. Inte ens då en man erbjud sig att byta två grisar mot kaptenens gröna
papegoja insåg ryssarna de skillnader i kulturella kategoriseringar som var orsaken till
deras misslyckade försök att få tillgång till griskött. Ryssarna ville köpa ett antal grisar
som mat, men grisar var för marquesema det papegojan var för ryssarna, nämligen
speciella individer som endast med svårighet kunde ersättas av andra speciella ting
eller inte ersättas alls.
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10. Spridning av röremål

Frågor rörande hur och varför föremål sprids bland människor, i vilken hastighet de
sprids, eller varför de inte sprids är nära förknippade med hur distribution av och
innehåll i kulturella gemenskaper ser ut. De författare jag tar upp här närmar sig denna
problematik på olika sätt. Den första av dessa, Appadurai (1990), intresserar sig får att
de gränser mellan kulturella gemenskaper där budskap försvagats eller upphört att nå
fram (jmfr Hannerz 1982) påverkar spridning av föremål. Strangs och Meyers (1993)
främsta argument är istället att teoretiska modeller i viss mån kan skapa kulturella
gemenskaper. De menar att teorier rörande kategorisering av människor och
spridningsprocesser påverkar människors jämförelseramar och upplevelse av
spridningsmöjligheter, och att dessa teoretiska modeller därmed indirekt också
påverkar själva spridningen av kulturella företeelser. Den tredje texten jag tar upp här
är skriven av Douglas och Isherwood (1979). Dessa författare vill förklara
spridningsprocesser som ett resultat av att människor strävar efter att synkronisera sin
konsumtionsnivå med andras, av deras strävan att skaffa utrymme för
markeringstjänster samt av deras vilja att bibehålla sociala gränser.

Kunskap om varor består, säger Appadurai (1990), framförallt av kunskap som ingår i
varans produktion och konswntion. Men kunskap om varor karaktäriserar också själva
cirkulations- och utbytesprocesserna. Då avståndet mellan produktion och konswntion
blir större ökar också kunskapens och okunskapens betydelse för varuflödet. Det är
därför, säger han, användbart att studera distribution av kunskap vid olika punkter i
varors livshistorier .

Varuvärlden kan, menar Appadurai (Ibid. ) betraktas som en föränderlig serie lokala
och kulturellt reglerade varustigar .A vvikelsepolitik liksom enklavpolitik, som
beskrivits ovan, är ofta knuten till möjligheten till varuutbyte med andra, mer avlägsna
varusystem. Stora varuekumenier är därför en produkt av komplexa interaktioner
mellan lokala, politiskt förmedlade, efterfrågesystem. En i det nännaste ändlös serie av
små, överlappande kunskapscirklar kan, i vissa fall, länka samman den ursprungliga
producenten med den slutliga konsumenten, medan det i andra fall handlar om varor
direkt producerade för en specifIk destination. På varje nivå där ett mindre system
interagerar med ett större system fungerar växelverkan mellan kunskap och okunskap
som ett vändkors, en spärr, som underlättar flödet av vissa ting och hindrar andras
rörelse. Vid diskontinuitet i kunskap om varuflödet tenderar både mytologiska
förståelser av flödet och betydelsen av autencitet och expertis att öka (Ibid. ).

Det är, enligt Appadurai (lbid. ), framförallt tre mytologiska varianter som tenderar att
uppstå då varomas institutionella och rumsmässiga resor blir alltmer komplexa, och då
producenters, handelsmäns och konsumenters ömsesidiga främlingsskap ökar .Det är
för det första myter som produceras av handelsmän och spekulanter som är likgiltiga
för både varomas produktionsursprung och deras konsumtionsdestination om dessa
inte påverkar prisfluktuationer. F ör det andra är det myter som produceras av
konsumenter eller presumptiva konsumenter som är alienerade från produktions- och
distributionsprocesserna. Den tredje typen av myter produceras av sådana arbetare i
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produktionsprocessen som är fullständigt avskilda från varomas distributions- och
konsumtionslogik. I vart och ett av de exempel som tas upp nedan;
varuframtidsmarknader, cargo-kulter och myter bland bolivianska gruvarbetare, så
skapas den mytologiska förståelsen av varors cirkulation pga dessa gruppers
likgiltighet eller okunskap om allt utom en enda aspekt på varans ekonomiska färd.

Många samhällen skapar, somjag tidigare nämnt, speciella arenor för värdetomeringar
där specialiserade varusymboler köpes och säljes. Ett exempel på en spekulativ
värdetomering och en myt producerad av handelsmän är den handel i varuframtider
som förekommer i kapitalistiska kultursystem (Ibid. ). Handel i varuframtider är en
handel med kontrakt som ersätter det faktiska utbytet av varor med en tänkt förflyttning
av priser. Varorna är där helt omvandlade till symboler. Denna mytologi om cirkulation
är en blandning av ryktesmyter, bl a om andra spekulanters avsikter, och mer pålitlig
information angående varureserver, regeringsföreskrifter, årsskiftnffigar ,
konsumentvariabler mm.

Det fmns, menar Appadurai (lbid. ), vissa intressanta och avslöjande paralleller mellan
handel i varuframtider och andra värdetomeringar som exempelvis kulan. Tomeringen
sker i båda fallen på en speciell arena som är isolerad från praktiskt ekonomiskt livoch
som är underordnad speciella regler. Det som utbyts är i båda fallen värdesymboler
som endast i undantagsfall, och via en komplicerad uppsättning steg, kan omformas till
andra media. Det fmns specifIka sätt varigenom reproduktionen av den större
ekonomin artikuleras i tomeringsekonomins struktur .Och slutligen fmns det i båda
fallen en kvalfull, romantisk, individualistisk och spelliknande stämning som står i
kontrast till vardagens ekonomiska liv. Individer som deltar i kulan konstruerar
därigenom sitt rykte och sin berömmelse, och detsamma är fallet med de som deltar i
handeln med varuframtider .

Cargo-kulter är istället extrema exempel på myter som kan frodas då det är
konsumenter som är fullständigt okunniga om produktions- och
distributionsförhållandena, och då dessa saknar tillgång till de varor de eftertraktar .
Cargo-kulter har framförallt uppstått i Stilla Havs-området sedan de första koloniala
kontakterna, men det fInns förkoloniala föregångare och även analogier i andra
samhällen. Dessa rörelser har antingen varit starka motståndare till de egna myterna
om rikedom och utbyte eller velat återuppliva dessa. En viktig del av dessa kulter har
varit ledarens löfte till de rättrogna att dessa skulle komma att överösas med europeiska
varor. Dessa människor, som endast sett ett fåtal mystiska aspekter av ett komplext
internationellt ekonomiskt system, har inte bara utvecklat myter om de europeiska
varornas ursprung, utan även försökt att rituelIt kopiera vad de uppfattat som dessa
varors magiska produktionssätt.

Den mest kända myten producerad av tillverkare är Taussig's analys av den förändrade
symbolismen av djävulen bland bolivianska gruvarbetare. Dessa arbetare, som hamnat
i kläm mellan, å ena sidan, den statskontrollerade produktionen och den internationella
varumarknaden och, å andra sidan, djävulen, utarbetade en ritual som reflekterar de
tvetydigheter och motsättningar som skapats pga dessa två inkompatibla världar .
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Dessa tre exempel på myter producerade av handelsmän, konsumenter respektive
tillverkare visar på en diskontinuitet i den kunskap som medföljer varomas rörelse
Appadurai är tyvärr inte särskilt explicit i att förklara på vad sätt sådan kulturell
diskontinuitet påverkar varomas spridning. Han hänvisar istället till bokens mer
etnografiskt inriktade artiklar vilka, enligt Appadurai (Ibid. ), syftar till att belysa
varutIödens sociala och kulturella dynamik.

Sådana kunskapsgap mellan producenter och konsumenter som de tre ovanstående
mytbildningarna är exempel på har, menar Appadurai (lbid. ), genom hela historien
oftast överbryggats med hjälp av handelsmän. Appadurai kallar en sådan kulturell
medling för "the merchant bridge". Han menar att handelsmän också idag överbryggar
kulturella gap, framförallt då att varuproduktionen är mycket liten och specialiserad,
eller, tvärtom, pga att en massproducerad vara genomgår hundratals transforrnationer
innan den når konsumenten.

Appadurai (Ibid. ) menar att ett långt avstånd mellan konsument och producent tidigare
innebar kostnader som i sig var en tillräcklig markering för exklusivitet. Med minskade
avstånd och transportkostnader har emellertid exklusivitet blivit mindre viktig och
frågan om autencitet har istsället ökat i vikt. Ett bra exempel på kopplingen mellan
kravet på autencitet och diskontinuitet i kunskap och kulturell gemenskap är Spooners
(1990) artikel om orientaliska mattor, somjag återkommer till nedan. Spooner visar där
på sambandet mellan den västerländske konsumentens ständigt skiftande kriteria för
vad som anses vara autentiskt och producentemas och handelsmännens ekonomiska
motiv.

En ytterligare faktor som berör kunskap och varors spridning är de skillnader mellan
kapitalistiska och icke-kapitalistiska samhällen som Appadurai (Ibid. ) menar fInns.
Det är inte bara så, säger han, att kunskap i komplexa kapitalistiska samhällen är
segmenterad, ja t o m fragmenterad, mellan producenter, distributörer, spekulanter och
konsumenter och mellan olika underkategorier i var och en av dessa. Det är också så
att själva kunskapen om varor i sig fungerar som en vara. Det är, menar han, endast
med en ökad social, teknisk och konceptuell differentiering som en situation med
försäljning och köp av expertis angående varomas tekniska, sociala eller estetiska
lämplighet kan bli vitt spridd. Det är därför också bara i komplexa postindustriella
ekonomier som expertkunskap om föremål i sig kan fungera som en vara som sprids-
och som tjänster kan utgöra ett dominerande karaktärsdrag i varuutbytets värld. Också
Strang och Meyer (1993) pekar på betydelsen av speciella drag i, vad de kallar,
moderna sociala system. De menar att vissa institutionella förhållanden som är
speciellt utbredda i dessa samhällen kan säga en del om spridningsprocesser, men de
kan även förklara de intima band som fInns mellan samhällsvetares intresse för
spridningsprocesser och dessas empiriska utbredning.

Huvudargumentet i Strang och Meyers (1993) artikel är att spridning inte struktureras
så mycket av interaktion och ömsesidigt beroende mellan människor som det brukar
antas i de flesta sociologiska analyser av spridning. Efterhännning fordrar, menar de,
att tidigare och potentiella brukare uppfattar varandra som i grunden lika, åtminstone
vad gäller den företeelse det är frågan om. Olika fonner av föremål, vanor och bruk
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sprider sig alltså inte bara utefter nät av sociala relationer, utan sprider sig också lättare
och snabbare utefter kulturella förbindelselänkar, dvs bland människor som i stora drag
anses vara lika på något sätt.

Strang och Meyer betonar betydelsen av individers och organisationers "kognitiva
kartor" .De menar då att de kulturellt konstruerade förståelser människor har av att
vissa sociala enheter tillhör en gemensam social kategori i sig skapar ett band mellan
människor. Det är, säger de, med hjälp av sådana kognitiva kartor som människor kan
identifiera de referensgrupper som utgör gränsen för sociala jämförelser. En ytterligare
faktor som, enligt Strang och Meyer, kan öka spridningshastigheten är att människor,
pga uppfattningar om likhet, därmed kan bli inblandade i konkurrensmässiga
jämförelser.

Strang och Meyer (lbid. ) menar också att teoretiska modeller påverkar människors
kognitiva kartor. Det innebär i sin tur att spridning inom kulturella kategorier
påskyndas och får ny riktning av att dessa teoretiseras. Att teoretisera är, menar de, en
strategi för att göra världen begriplig. Människor kan i sin interaktion konstruera
gemensamma teorier om världen, om de interagerande människorna eller
organisationerna, och om den ömsesidiga relevans en i olika vanor och sätt att agera.

Dessa fonner av teoretisering från botten och upp borde påverka spridningen, men den
gör det, menar de, på ganska lokala sätt. Gemensamma synsätt som genereras av
interagerande individer kan göra de inblandade aktörerna mer homogena, men Strang
och Meyer (Ibid. ) anser att detta inte påverkar större befolknillgar .De vill istället
betona betydelsen av globalt tillgängliga modeller som importerats tilllokala
situationer eller som använts för att infonnera om konstruktionen av nya sociala
arragemang. Medveten utveckling och specificering av abstrakta kategorier och
fonnulerande av orsaksrelationer om exempelvis miljöfrågor, utbildningsstruktur eller
välfärdspolitik kan, anser de, således leda till ett påskyndande av spridning av sådan
politik. En anledning till detta är, enligt Strang och Meyer (Ibid.) att generella modeller
underlättar meningsfull kommunikation och påverkan mellan svagt relaterade aktörer
och mellan teoretiker och brukare, och spridningen fordrar därmed inte direktkontakt i
lika hög grad.

Kulturellt legitimerade teoretiker som vetenskapsmän, intellektuella och andra
professionella analytiker har stor betydelse för framtagandet av sådana generella
modeller. Dessa grupper är också relativt centrala, prestigefyllda och inflytelserika,
vilket innebär att de inte bara konstruerar modeller, utan också har förmåga att göra
reklam för dem. Det behöver emellertid inte alls innebära att teorierna sprids. Tvärtom
anser Strang och Meyer (Ibid. ) att spridningen tycks stanna upp då visst praktiskt
agerande enbart associeras med den specialiserade teoretikern.

Den diffusionsgenererande kraften i teoretiska modeller varierar också, säger de, med
den utsträckning i vilken de är institutionaliserade och med den utsträckning i vilken de
är inbyggda i standardiserade och auktoritativa, snarare än specialiserade och
marginella, tolkningar och system. Spridning kräver uppenbarligen också stöd från
andra slags aktörer som statsmyndigheter, stora korporativa aktörer och
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gräsrotsaktivister (Ibid. ). Modellerna måste på något sätt gå igenom förvandlingen från
teoretisk formulering till social rörelse till institutionelIt imperativ.

Det sätt varpå teoretisering, enligt Strangs och Meyers (lbid. ) resonemang, kommer in i
diffusionsprocessen är i teorier om brukarna, i teorier om spridningsvanor och i teorier
om spridningsmekanismer. I det första fallet kan teoretiska redogörelser identifiera
former av likhet inom kulturellt igenkända kategorier. Det kan t ex gälla en teori om
barns lek som leder fram till att en viss form av pedagogik anamnnas. Teoretiska
redogörelser kan också defIniera och popularisera nya kategorier aktörer, som
exempelvis då psykologer defInierade dyxlexi och därmed dyxlexiker, vilket
föranledde speciella åtgärder. Alla teoretiska modeller förenklar den verkliga
diversifieringen i socialt liv då de förutspår att liknande vanor kan anammas av alla
medlemmar av en teoretiskt defInierad befolkning och att detta kan ske med liknande
effekt. Detta motiverar aktivt vissa grupper att uppfatta sig som viktiga och

meningsfulla.

Precis som teoretiseringen av brukarna defInierar befolkningar inom vilka spridningen
kan ske, så utvidgar teoretiseringen om innovativa vanor spridningspotentialen (lbid.).
Detta sker genom att teoretiska berättelser om vissa företeelser, viss praxis, förenklar
dessas egenskaper, gör dem abstrakta samt specificerar och förklarar resultatet av vad
de producerar .De framhäver vissa drag som relevanta, medan andra behandlas som
varierande eller onödiga. Det blir därmed lättare att föreställa sig dessa praktiska
företeelser, men också lättare att kommunicera om dem då teorin förser människor med
ett språk som inte förutsätter direkt delad erfarenhet.

Teoretisering om den anammande befolknillgen och den om spridningspraxis skulle
kunna ha separata, additiva effekter. Men i stället är de två, enligt Strang och Meyer
(Ibid. ), ofta teoretiserade samtidigt, vilket kan ha stor betydelse för att den potentielle
brukaren ska passa för företeelsen och tvärtom. Ett exempel på detta är att socialt
material flödar lättare ju mer sociala enheter och aktörer konstrueras och legitimeras
som moderna. Där ett anammande är mycket prestigefyllt pga att denna praxis är
uppenbart modern och samhället värderar modernitet högt, så initierar centrala aktörer
ett anammande. Där en sådan praxis är mindre uppenbart modern eller då samhället
inte värderar modernitet högt kommer det istället att vara de marginella människorna,
som som inte är särskilt begränsade av samhällets normer, som anammar företeelsen

tidigt (Ibid.).

Då potentiella brukare internt reproducerar och agerar utifrån den teoretiska modellen
kan man också beskriva teoretiseringen själv som en diffusionsmekanism, och
teoretiker kan dänned bli centrala spridningskanaler. Spridningen sker då utefter
relationer som knyter samman teoretiker, snarare än de som knyter samman brukare.
Generellt, menar Strang och Meyer (Ibid. ), kan man därför säga att kunskap om
relationsstrukturen och relevanta teoretikers inriktning och inflytande tycks användbar
vid kartläggning av spridning.



50

Det är inte så många analyser av spridningsprocesser som betonar de teoretiska
modellemas betydelse. Detta beror, menar Strang och Meyer (lbid.), till stor del på att
teorier som är institutionaliserade är kodade i organisationsrutiner. Det ser därför ut
som om spridningen istället drivs av organisatoriska rutiner och aktörers egenintressen.

De flesta spridningsteorier är antingen ekonomiska innovationsstudier eller
sociologiska relationsstudier. En vanlig tankegång bland ekonomer är att
produktionskostnader fortsätter att sjunka tills konsumenten köper en vara, alternativt
att konsumenten får kredithjälp så att han kan köpa. Douglas och Isherwood (1979)
menar emellertid att endast kortsiktiga och ytliga effekter kan förklaras med pris- eller
inkomstförändringar .Många sociologiska spridningsmodeller går istället ut på att
spridningshastigheten beror på förekomsten av personliga relationer. Det innebär bl a
att människor för det mesta anammar sådant som de ser sina vänner använda och trivas
med. Douglas och Isherwood (lbid. ) menar emellertid att ett sådant resonemang inte
heller räcker som förklaring på spridningsprocesser. Det kan, menar de, stämma på
vissa saker som t ex spridningen av TV :n, som i England skedde med en väldig
hastighet. Den icke-spridning av telefoner som skedde vid samma tid kan emellertid
inte förklaras med hjälp av en sådan spridningsteori.

Det främsta problemet med teorier som går ut på att spridning sker utefter nätverk av
sociala relationer är, enligt Douglas och Isherwood (lbid.), att man gör misstaget att
jämföra en ny vara med en infektionssjukdom som sprids till alla som man kommer i
nära kontakt med. Om det vore så skulle det inte ha varit någon skillnad mellan TV :ns
och telefonens introduktion i England. Man behöver hitta ytterligare förklaringar .Till
en början bör man inte, säger Douglas och Isherwood (lbid. ), betrakta varje vara för sig
på samma sätt som man betraktar en enskild sjukdom. Man behöver också förstå det
specifIka föremålets kognitiva och kulturella sammanhang och se att varje föremål är
förbundet med andra föremål som fungerar som komplement eller substitut för detta.

En sak som Douglas och Isherwood (lbid. ) funderar över är i vilken ordningsföljd
människor skaffar nya varor. Ä ven om det är svårt att hitta någon övergripande princip
för hur människor grupperar och prioriterar varor, så menar Douglas och Isherwood
(lbid. ) att det är rimligt att anta att människor först på ett brett sätt fördelar sina
kostnader mellan olika kategorier, och att de sedan vid en senare besluts- och
valsituation gör underavdelningar till dessa kategorier. Det innebär t ex att man först
väljer ett hus som är av en viss storlek och som ligger i ett visst område, och att man
därmed också binder upp sig för uppvärmning och golvbeläggning. Först därefter
kommer valet mellan olika former av uppvärmning och golvbeläggning.

Med Douglas och Isherwoods (lbid. ) diskussion om hur nya varor sprids kommer vi
återigen in på den mest grundläggande argumentationen i deras bok, nämligen att
komsumtion är en aktiv process som innebär att mä1miskor konsumerar för att göra
världen begriplig för sig och för att påverka världen. Detta innebär att mä1miskor inte
bara använder föremål för att klassificera utan också för att ständigt förändra dessa
klassificeringar .Då individen konsumerar säger hon bl a något om sig själv, sin familj
och sin lokalitet, och de uttalanden hon gör genom sin konsumtion handlar om vilket
slags universum hon befmner sig i. Hon kan dessutom genom konsumtionsaktiviteter få
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medhåll från andra konswnenter att t ex defIniera traditionella händelser som större
eller mindre än de var tidigare eller att hoppa över vissa av dem helt.

Industrialiseringen har, menar Douglas och Isherwood (lbid. ), emellertid komplicerat
livet för människor pga att det nu finns så många fler materiella föremål att använda
för dessa aktiva processer. Då klassificeringen täcker mycket kan det vara svårt att
relatera olika områden till varandra på ett meningsfullt sätt och det innebär i sin tur att
det går åt mycket tid för att hinna med allt det utbyte av markeringstjänster som är
nödvändigt för att kunna skapa sig en enhetlig begriplig kulturell förståelse av
omvärlden. Industriell tillväxt innebär därför, enligt Douglas och Isherwood (lbid.), att
omfattningen på människors agerande har ökat. Med begreppet storskaligt
konsumtionsmönster inkluderar Douglas och Isherwood lågfrekventa aktiviteter med
hög status som involverar stora sociala enheter och som sätter de som är engagerade i
detta i kontakt med maktcentra och inflytande. De antar också att storskaliga
konsumtionsmönster är mycket fördelaktiga för att skaffa och kontrollera information.

Douglas och Isherwood (lbid.) anser därför, utifrån denna argumentering, att de varor
som människor i första hand är intresserade av, och som också har chans att få stor
spridning i en industrialiserad del av världen, är sådana föremål som kan underlätta
storskalig konsumtion enligt ovanstående defInition. Det kan röra sig om snabba
transportmedel som gör det lättare att snabbt ta sig mellan markeringstjänster på olika
geografiska platser, eller det kan handla om sådana föremål som gör hemarbete och
annat ofta förekommande arbete lättare och snabbare att utföra och som därmed skapar
tidsmässigt utIymIne för ytterligare markeringstjänster. Det fmns också, enligt Douglas
och Isherwood (lbid. ), en koppling mellan arbetsuppgifters och föremåls periodicitet,
dvs hur ofta de behöver utföras eller användas, och deras status. De tycks anse att detta
är ett universellt fenomen och att hög status också kan påverka
konsumtionsprioriteringar .

Detta resonemang räcker emellertid inte heller till för att kwma förklara varför
telefonen inte spreds lättare och snabbare än den gjorde. Den borde ju tvärtom ha
spridits mycket snabbt pga att man med hjälp av den lätt skulle ha kwma skaffa sig en
större aktionsradie och ett större informationsnät. Douglas och Isherwood (lbid. ) anser
att förklaringen ligger i att människor alltid söker synkronisera sin konsumtion med
andra som lever i liknande periodicitetsmönster som man själv, och att
periodicitetsmönster och därmed status är ojämnt distribuerat mellan olika grupper av
människor. Om vissa periodiciteter styr mm dag, om jag vet den troliga skalan på mm
framtida konsumtion och mm förväntade permanenta inkomst samt om det inte är
troligt att jag har vänner med telefon som kommer att ringa mig, så installerar jag,
säger Douglas och Isherwood, knappast en telefon hemma.

Man rar, menar jag, vara väldigt försiktig med att anamma sådana här universella
sociala lagar som Douglas och Isherwood tycks vilja skapa, men det ligger nog en hel
del i att människor behöver göra saker i samma takt som andra för att kunna fortsätta
att vara delaktiga i samhällslivet. J ag tänker då framför allt på det stora tryck som fmns
på många grupper av människor idag att inte bara använda dator, utan också att
använda den senaste och snabbaste datonnodellen.
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Douglas och Isherwood (Ibid. ) menar också att det fmns en tendens för framgångsrika
deltagare i storskaliga konsumtionsmönster att sätta upp skyddsmurar runt den cirkel
där de kontrollerar information. Det som framförallt handlas med i den översta rangen
är, anser de, delad kunskap om ett nätverk av ömsesidigt förtroende. Föremålen är
därför bara den synliga toppen på ett isberg. Resten är en klassificerad katalog med
namn på personer, platser, föremål och datum. Det är också här, säger de, som beslut
om att sponsra, dvs om att stödja en viss kanalisering av resurser, fattas. Utan något
sådant påtagligt materiellt stöd kommer antydningar och glimtar om andra
spridningsmöjligheter att kvarstå orealiserade.

Douglas soch Isherwood (lbid. ) nämner tre sätt att varpå man kan bevara en social
gräns och att skydda en priviligierad ställning. Man kan kräva en enorm inträdesavgift,
man kan sätta avgiften för att göra upp interna trasaktioner så hög att endast de mycket
rika har råd, eller man kan vägra förhandla med utomstående.

Ett exempel på det senare fallet är de tre separata bytessfårer som fanns hos riv i
Nigeria innan europeiska pengar bröt ner det systemet. Den bytessfår som hade lägst
status bestod av ting som hade med hemmet att göra, som t ex kycklingar, hackor,
korgar, keramikkrukor och säd. Nästa sfår inkluderade föremål som kunde erhållas i
krig eller handel, t ex metaistänger, tygbalar, pistoler och slavar. Unga aktiva män
skaffade sig med hjälp av sådana varor gott rykte bland äldre inflytelserika män vilket i
sin tur kunde leda till bra äktenskap eller till att de själva så småningom kunde räkna
sig till dessa äldste. Den tredje sfåren bestod av rättigheter över kvinnor. Denna sfår
hade högst status och kontrollerades av inflytelserika män som utnyttjade sina
rättigheter till att forma nätverk av allianser och till att försäkra sig om att var och en
som godkändes som svärson hade den rätta läggningen och entrepenörtalangen.

De äldres politiska fördel var att de hade kontroll över infonnationssystemet, och det
var två saker som försäkrade dem den rätten: Det var dels att de vägrade förhandla med
utomstående om rättigheter över kvinnor, och det var dels att de kunde använda sin
kontroll över kvinnor för att också skaffa sig kontroll över rikedomar i den andra
ekonomiska ståren.
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II. Teorier om hur socialantropologer bör studera röremål

För ekonomen fmns varor bara helt enkelt. De produceras, existerar och kan ses
cirkulera genom det ekonomiska systemet allteftersom de blir utbyta mot andra ting,
vanligtvis mot pengar .F ör socialantropologen är varors produktion också en kulturell
och kognitiv process. De behöver inte bara produceras materiellt, göras till föremål,
utan också markeras kulturellt som en speciell slags ting. Endast vissa av de ting som
fmns tillgängliga i ett samhälle anses lämpliga att markera som varor. Dessutom kan
samma ting behandlas som en vara vid ett tillfälle, men inte vid ett annat. Samma ting
kan även betraktas som en vara av en person men inte av en annan. Sådana
förändringar och skillnader i huruvida och när ett ting är en vara avslöjar en moralisk
ekonomi som står bakom de synliga transaktionemas ekonomi (Kopytoff 1990).

Kopytoff (lbid. ) föreslår att man, precis som med människor, kan använda biografier
som ramverk för att studera varor och andra människotillverkade föremål ur ett
kulturellt perspektivoch på ett sätt som tar hänsyn till förändring över tid. Med hjälp
av biografm som tillvägagångssätt kan man, menar han, behandla föremålet som en
kulturellt konstruerad enhet, utrustad med kulturspecifIka innebörder och klassificerad
och omklassificerad i kulturellt formade kategorier. Biografier av ting kan också göra
sådant tydligt som annars skulle fortsätta att vara dunkelt. I situationer med
kulturkontakt kan de t ex visa att det som är betydelsefullt med att främmande föremål
eller främmande ideer anammas inte är det faktum att de anammas, utan det sätt varpå
de kulturellt omdefinieras och sätts i användning.

Kopytoff har utvecklat sin ide om biografier över ting utifrån W .H.R. Rivers 85 år
gamla förslag att antropologer som söker efter arvsregler bör jämföra det ideala
uttalandet om reglerna med ett speciellt föremåls faktiska rörelse (Ibid. ). Då t ex en
jordlott rör sig genom ett släktdiagram ska man lägga märke till konkret hur denna
passerar från hand till hand. Det Rivers föreslog var en slags tingens biografi i termer
av ägarskap. Kopytoffvill istället kwma använda biografffi för att beskriva en mängd
olika förhållanden och händelser .

Då man gör en biografi om ett föremål kan man, menar Kopytoff (lbid. ), ställa frågor
på liknande sätt som när man ställer frågor om människor. Man kan fråga vilka
biografiska möjligheter som fInns inbyggda i dess status, i tidsperioden och kulturen
samt hur dessa möjligheter realiseras. Andra frågeställningar kan gälla var föremålet
kommer ifrån och vem som tillverkade den, hur dess karriär sett ut så långt och hur
människor anser att en ideal karriär är, vilka de erkända åldrarna eller perioderna i
föremålets "liv" är och vilka deras kulturella markering är samt hur föremålets
användning förändras under dess olika åldrar och vad som händer med den då den når
slutet på användbarheten.
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En biografi över en bil i Afrika skulle således, säger han, avslöja en mängd värdefulla
kulturella data. Den skulle kunna berätta om hur det gick till när bilen anskaffades och
om hur och från vilka pengar för att köpa bilen samlades in. Man skulle kunna få reda
på något om relationen mellan säljaren och köparen, vad man använde bilen till, vilka
de vanligaste passagerarna var, vilka det var som brukade låna bilen och hur ofta detta
skedde, vilka garage den brukade köras tilloch hur förhållandet var mellan ägaren och
mekanikerna. Biografffi skulle också kunna berätta för oss om bilens rörelse från ägare
till ägare under årens lopp och vad det till slut blev av bildelarna (Ibid. ).

Vi brukar acceptera att varje person kan ha flera olika biografier såsom psykologiska,
professionella, politiska eller ekonomiska biografier och att var och en av dessa
biografier bygger på endast vissa aspekter av livshistorien och bortser från andra
(lbid. ). Biografier av ting kan på motsvarande sätt se olika ut, så att exempelvis en
teknisk biografi beskriver bilens olika reparationer och en ekonomisk biografi berättar
om hur bilens värde förändras över åren. Det fInns också flera olika möjligheter att
göra sociala biografier över bilen. En biografi kan koncentrera sig på dess plats i
ägarfamiljens ekonomi, en annan kan kan ställa ägarskapets historia i relation till
samhällets klasstruktur, medan en tredje kan fokusera på dess roll vad gäller familjens
släktrelationer som att familjebanden med hjälp av bilen kan lösas upp i Amerika eller
stärkas i Afrika (lbid. ). Alla sådana olika biografier kan, om man vill, göras ur ett
kulturellt perspektiv, och det är detta Kopytoffföreslår.

Personbiografier i komplexa samhällen blir, enligt Kopytoff (Ibid. ) ofta till draman om
identitetskonflikter och osäkra identiteter. Detta beror, menar han, på att varje individ
har många sociala identiteter utan någon klar, kulturellt defInierad, lojalitetshierarki
sinsemellan. En biografi över föremål i komplexa samhällen kan, menar han, visa på
ett liknande mönster med osäkerheter i värdering och i identitet, då klassificeringar och
kategorier omdefInieras med varje liten förändring av kontext. En händelserik biografi
över ett föremål i en homogelliserad varuvärld blir då en berättelse om de olika
singulariseringarna av detta föremål.

Kopytoff (Ibid. ) anser att man kan gå till väga på olika sätt för att åstadkomma en
socialantropologisk biografi. Ett sätt är att presentera en specifIk verklighetsbaserad
biografi. Ett annat sätt är att konstruera en typisk biografisk modell utifrån slumpvis
utvalda biografiska data. En mer teoretiskt medveten biografisk modell vill han istället
ska baseras på ett relativt stort antal faktiska livshistorier. Den bör också representera
den vidd av biografiska möjligheter som samhället i fråga erbjuder och även undersöka
hur dessa möjligheter förverkligas i livshistorier hos olika kategorier människor .
Dessutom bör man då undersöka sådana idealiserade biografier som anses vara
önskvärda i samhället samt hur människor uppfattar verklighetens avvikelser från dessa
ideala biografier .

Appadurai (1990) menar emellertid att det kulturella biografiperspektivet, så som
Kopytoff formulerat det, endast är lämpligt för specifIka ting. Han anser att studier av
klasser eller typer av ting måste gälla förändringar över stÖtTe tidsrymder, förändringar
som överskrider specifIka föremåls biografier. Visserligen, säger han, är tingens
långsiktiga sociala historia och dess mer specifIka kulturella biografi inte helt skilda
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saker eftersom det långsiktiga begränsar det mer specifIka och eftersom många små
förändringar i den kulturella biografffi leder till förändringar i den sociala historien.
Det fmns emellertid inte så många exempel i litteraturen på förhållandet mellan dessa
(lbid. ). De exempel han ändå nämner är artiklar ur samma bok, nämligen Baylys
artikel om hemspunnet tyg i Indien mellan 1700 och 1930 (1990), Gearys artikel om
medeltida reliker (1990), Cassanellis artikel om cirkulation och konsumtion av qat i
nordöstra Afrika under det senaste halvseklet (1990) samt Reddys artikel som
behandlar människors förändrade sätt att tänka på tyg före respektive efter franska
revolutionen (1990). Samtliga alltså berättelser med ett historiskt perspektiv.

Det fInns emellertid, menar jag, ett par metodologiska knepigheter med dessa kritiska
synpwlkter. Appadurai anser, för det första, att studier av en viss kategori föremål
måste studeras över en längre tidsperiod än studier av specifika föremål. Han ger ingen
förklaring till hur han kommit till denna slutsats annat än att det skulle handla om två
olika nivåer i social skala. Appadurai tycks alltså göra en, i min mening, ologisk
koppling mellan stort antal föremål och lång tidsperiod. Min uppfattning är att dessa
två inte har något direkt samband, och att specifika föremål således kan studeras över
långa tidsperioder likaväl som en kategori av detta föremål kan studeras över en kortare

tidsperiod.

En följd av Appadurais synpunkt blir också att endast specifIka föremål skulle kunna
studeras av socialantropologer, och att studier av kategorier av föremål borde lämnas åt
historiker. Detta verkar inte rimligt. Samma problem gäller emellertid även i viss mån
Kopytoffs egna förslag. Har han funderat över hur en socialantropolog skulle kunna
göra en biografi över en specifIk bils hela existens? Ska man ägna sig åt tjugo års
fältarbete? Eller ska man kanske bygga hela sitt empiriska insamlande på intervjuer?
Det verkar som om man även här skulle behöva vara historiker snarare än
socialantropolog för att utföra studien. Jag tycker, trots detta, att Kopytoffs förslag om
tingens biografi är väldigt inspirerande och användbart, men det behöver modifieras
både för att kunna kombineras med socialantropologiska metoder och för att kunna
appliceras på mitt eget specifIka fält; introduktion av solenergiteknik i Sverige.

Kopytoff anser att man antingen kan skriva en specifIk verklighetsbaserad biografi
eller formulera en biografisk modell utifrån ett antal faktiska biografier. I mitt fall
skulle en biografi över en specifIk sollangare innebära att jag kunde studera
tillverkningsmiljön och en enda kunds förhållande till sin sollangare. Förutom
svårigheten med att följa denna enda solfångare hela vägen skulle detta leda till en, i
mitt tycke, tämligen ointressant studie. Däremot vill jag gärna ta upp biografi-tanken
som en modell för studien, så att jag inkluderar i studien de olika miljöer kategorin
sollangare brukar passera. Jag följer dänned snarast Kopytoffs andra förslag, att
formulera en biografisk modell utifrån ett antal faktiska biografier. Min biografiska
modell blir emellertid ingen biografi i egentlig mening, utan snarare en medvetenhet
om att de olika miljöer som skulle ha ingått i en biografi inkluderas. Jag är här inte
bara påverkad av hur mitt fältarbete har kommit att gestalta sig, utan också av Douglas
och Isherwoods ( 1979) kritik av synen på produktion och konsumtion som en
enkelriktad gata. De menar att man snarare bör betrakta förhållandet mellan dessa som
en cirkulär orocess.



56

Det absolut väsentligaste med Kopytoffs modell är i Appadurais (1990) ögon den
generella förändringsmodell av varors tillblivelse som innebär att föremål rör sig in och
ut ur varutillståndet. Appadurai är däremot inte så förtjust i den motsättning som han
menar att Kopytoff ställer upp mellan singularisering och varutillblivelse eftersom de, i
hans tycke, intressantaste fallen är just singulariserade föremål som mer eller mindre
permanent fungerar som varor. Dessutom, menar han, är det ju en kulturell fråga vad
som defInieras som klasser respektive enskilda föremål. J ag tror emellertid inte att
Kopytoffhar någon anledning att förneka ett sådant påstående. Kopytoff(1990) talar
dessutom om två ideala motpoler, där den ena är en perfekt varuvärld där allt är
utbytbart mot allting annat och den andra är en perfekt värld utan varor där allt är unikt
och icke utbytbart mot någonting annat. Han säger självatt inga verkliga ekonomier
skulle kwma passa in i endera av dessa därför att varken det totalt heterogena eller det
totalt homogena i termer av värdering skulle kwma vara mänskligt och kulturellt
möjligt. De utgör enbart två extremer mellan vilka alla verkliga ekonomier befmner sig
på sin egen specifIka plats.

Att Kopytoff är klart medveten om kulturell klassificering och variation framgår också
tydligt av hans diskussion om utbytessfärer. Kopytoff(1990) hänvisar i detta
resonemang till Douglas och Isherwood (1979) och deras beskrivning av hur offentliga
kulturella värdemarkeringar av föremåloch tjänster ständigt tävlar med individers och
små nätverks klassiftkationer. Douglas och Isherwood har visserligen en underlig
uppdelning av kulturella gemenskaper som jag inte alls håller med dem om, där de
skiljer mellan grupper å ena sidan och individer och nätverk å andra sidan. Kopytoff
refererar emellertid inte alls till denna sida av deras resonemang utan till att
medlemmar i små nätverk även tillhör andra nätverk som utvecklar ytterligare andra
värdesystem. De särskiljande kriteria som varje individ eller nätverk kan åstadkomma,
berättar han, är därför extremt varierade. Det är inte bara så att varje individs eller
nätverks version av utbytessfärer är speciellt och annorlunda mot andras. Den
förändrar också sitt sammanhang och sin biografi allteftersom perspektiv, anknytningar
och intressen förändras. Resultatet blir dänned inte bara en diskussion mellan
människor och grupper utan också inom varje individ.

J ag vill dänned övergå till att kommentera Douglas och Isherwoods betydelsefulla bok
"The world ofgoods" (Ibid), som inte bara inspirerat Kopytoffutan även utgör en
viktig gnmd för både Millers och Appadurais texter om föremål och konsumtion.
Miller (1992) säger att han i sin bok i stora drag antagit den centrala tesen i Douglas
och Isherwoods undesökning av föremål i termer av deras expressiva och symboliska
funktion. Och Appadurai (1990) säger sigjämföra och smälta samman resonemang i
Douglas och Isherwoods bok med resonemang i några av Baudrillards böcker till en
egen teori. Appadurai menar att Douglas och Isherwoods bok behandlar alla
samhällen men enbart konsumtion, medan Baudrillards böcker behandlar både
konsumtion och produktion men enbart västerländska samhällen. Appadurais poäng
här, somjag gärna instämmer i, är att man varken bör begränsa sig till enbart
konsumtion eller till enbart västerländska samhällen. Dekonstruktion av begreppen
behovoch användbarhet måste, menar han, gälla alla samhällen och inte bara
västerländska sådana.
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Appadurai kritiserar dock Douglas och Isherwood för att enbart fokusera på att
människor sänder sociala meddelanden med sin konsumtion, och vill fästa
uppmärksamheten på att även människors mottagande av meddelanden från andras
konsumtion behöver studeras. Douglas och Isherwood är, menar jag, inte så explicita
angående detta. De betonar betydelsen för människor att hjälpa varandra med
markeringstjänster, vilket möjligen, som Appadurai förstått det, i första hand innebär
att vara närvarande då andra gör kognitiva markeringar och sänder kulturella
meddelanden.

Författamas tonvikt på kognition har, enligt Miller (1992), den fördelen att det leder
till en uppskattning av betydelsen av fördelning av kunskap om vad artiklama borde
representera, snarare än enbart av fördelningen av föremålen själva. Denna fördelning
av kunskap tas bl a upp i uttrycket "sharing names". Douglas och Isherwood (1979)
säger att det visserligen kan vara tillfredsställande att äta en pudding och att se en
match, eftersom fysisk konsumtion tillåter människor att pröva, testa eller demonstrera
upplevelsens kulturella lämplighet. Den, enligt Douglas och Isherwood, a11ra största
delen av nyttan består dock inte av sådana tester utan av människors upplevelse av att
ha gemensam kunskap om namn som lärts in och graderats. Två fotbollsentusiaster
som möts behöver bara yttra två ord för att avslöja den oändliga mängd kulturell
kunskap som är möjlig för de båda att dela. Sådan glädje är belöningen för stora
investeringar i tid, uppmärksamhet och kontanter, och det är detta, säger Douglas och
Isherwood (lbid. ), som är kultur .

Miller (1992) menar att Douglas och Isherwoods arbete kan relateras till den
Durkheimianska förstrukturalistiska tradition som anser att föremål hjälper till att
skapa en kognitivordning baserad på sociala uppdelningar .De hävdar nämligen att
föremål används för att göra kulturens kategorier synliga och stabila, och de verkar
anse att man för att fInna verklig uppdelning bland föremål måste spåra någon
underliggande uppdelning i samhället (lbid.). Jag håller med om att detta helt klart
tycks vara den grundläggande inställningen hos Douglas och Isherwood, men samtidigt
intresserar de sig i boken inte i första han för vad som utgör kulturella gemenskaper,
utan snarare vad som utmärker människors förhållande till föremål. En av orsakerna till
denna fokusering på människors användning av föremål som kognitiva instrument är
att de ägnar sin bok åt att kommentera ekonomiska teorier, enligt vilka föremål brukar
delas upp i block som exempelvis vardagsvaror kontra lyxvaror .

De gör emellertid ett par trevande försök att göra tvärtom, dvs att via föremål och deras
klassificering förklara kulturella gemenskaper och skillnader. En sådan är begreppet
"sharing names", somjag beskrivit ovan. En annan är ett försök att genom en
enkätundersökning koppla ihop yrkesgrupper med vad dessa konswnerar .En tredje är
ett förslag till undersökning av konswnenters tekniska respektive sociala
informationsnätverk. Med hjälp av en sådan skulle man, menar de, komma underfund
med att det fInns ett samband mellan hushåll som är isolerade och ekonomiskt sårbara
och ett lågt deltagande i konswntionsriter. Dessa riter markerar nämligen, menar de,
gränserna för vilka man vill vara gästfri mot och dela gemenskap med. Douglas och
Isherwood anser också att kvantitet av varor är ett dåligt mått på fattigdom. Istället bör
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man lägga märke till betydelsen av ett starkt personligt nätverk och utgifter på teknisk
utrustning, och att det är personer i de högsta positionerna som spenderar mest tid och
pengar på sådana nätverk. Ju större belöning man kan få för att på detta sätt erhålla
information, ju mer tid och resurser är man också beredd att offra för att erhålla denna.

Om man verkligen vill beskriva kulturella gemenskaper kommer man emellertid inte
särskilt långt med hjälp av Douglas och Isherwoods resonemang. Man behöver se vilka
livsformer människor lever under, och vad det är som för dem samman i kulturella
gemenskaper. Och även om människor i sådana gemenskaper delar kognitiv
strukturering av föremål, så förklarar det ingenting om varför de gör det. Då har man
bara konstaterat att de och de är en grupp som har den och den kategoriseringen.
Människors medvetna strävan är ju knappast att de agerar pga att de ska göra världen
begriplig för sig och för andra. Deras motiv ser annorlunda ut. De vill göra ett bra,
ansvarsfullt jobb, de vill ge barnen en bra uppfostran etc. Om man kan komma
underfund med hur människors motiv ser ut och hur dessa motiv formas, då tycker jag
att man har kommit en bit på väg för att inte bara beskriva utan också förklara.

Både Douglas och Isherwood (1979), som diskuterar konventionell ekonomi, och
Sahlins (1976), som kritiserar liknande antaganden i marxistisk ekonomi, försöker
således göra mer generella bedömningar av relationen mellan uppdelning av föremål
och uppdelning av människor. Miller (1992) hävdar att såväl Douglas och Isherwood
som Sahlins är så ivriga att kritisera ekonomiska antaganden om nyttighet att de
tenderar att överbetona autonomin hos de karaktäristika de hävdar, dvs det
överväldigande begäret efter kognitiv ordnffig. Social struktur behandlas som något
som föregår och är ontologiskt överlägset dess framträdande i föremål. Resultatet blir-
menar Miller, en orealistiskt sammanhållen modell av kognition som totalt ignorerar
kommersiella institutioners intressen och makt och därmed också problem med

ideologi.

Dessa författare har, säger Miller (lbid.), försett oss med viktiga påståenden och
exemplifieringar av konsumtionsprocessen som kultur, men de tenderar också att verka
i riktning mot flera av de dualismer som objektifieringsbegreppet har använts för att
motsätta sig. De har, menar Miller, missat mycket av det vi lärt av Marx och som
Bourdieu tog upp i "Outline ofa Theory of Practice"; nämligen att föremålens
betydelse tycks bestå i att deras samtidiga verkan i både de materiella och de kognitiva
världarna. Jag tog i kapitlet om människan och hennes materiella omgivning upp mer
om objektifieringsbegreppet, och även lite om Thomas (1991) kritik av Millers
behandling av detta begrepp där han menar att Miller går så långt att även han
konstruerar en alltför enhetlig modell.

Miller (1992) diskuterar också Bourdieus bok I!Distinction" (1992), som han menar är
den mest omfattande samtida konsumtionsstudien som gjorts, och jämför detta verk
med Veblens I!The theory of the Leisure Class I! från 1899, som Miller menar nästan

kan sägas ha initierat sådana studier .

En skillnad mellan dessa är att Veblens mål var mer begränsat. Han var inte intresserad
av konsumtion i generella termer så mycket som en specifIk typ av konsumtion,
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nämligen den som den nyrika klassen ägnade sig åt. Veblen beskrev hur denna klass
använde sig av materiella föremål för att hävda sina sociala strävanden. Han visade hur
frånvaron av arbete eller rikedom översattes till mycket överdrivna former som han
kallade iögonenfallande konsumtion och iögonenfallande fritid. Förutom att han
skisserade hur de nyrika uttryckte sin status, så beskrev Veblen hur han ansåg att
sådana strategier utvidgdes till samhället generellt. Han menade att det handlade om
kontroll över människors smak. God smak kom att associeras med avstånd från arbetets
värld. Denna kognitiva koppling kom att spridas genom att lägre grupper i hierarkin
sökte kopiera de högre grupperna. Genom dessa efterliknandeprocesser kunde den
nyrika klassen således, enligt Veblen, utvidga sitt inflytande.

Den tradition som kopplar samman Veblen och Bourdieu är tydlig dels i att de båda
betonar smak som den nyckeldimension som kontrollerar vanliga föremåls betydelse,
och dels i att de båda placerar källan till smak i distansen från arbete. Bourdieus analys
rör emellertid inte bara ett segment av befolkningen utan hela det franska samhället,
och han berör inte enbart enkel efterhännning och uppvisning utan komplexa krafter
som strategi och social reproduktion.

Då Bourdieu kartlägger skillnader i smak använder han yrke och tidsmängd i
utbildningsinstitutioner samt genus, ålder och förväntan. Han betraktar dessa som
ömsesidigt sammanlänkade, så att betydelsen av genus hänger samman med klass och
vice versa (Miller 1992). Bourdieu ( 1992) anser att källan till grundläggande skillnader
i smak fmns i klassers olika erfarenheter, och att dessa erfarenheter är intemaliserade
genom habitus som en önskan uttryckt i smak. Enligt Bourdieu används utbildning för
att stödja dessa sociala skillnader, och grunden för utbildningens förmåga att
åstadkomma denna process av social reproduktion ligger i, vad han kallar, kulturellt
kapital. Kulturellt kapital baseras på tid investerad för att uppnå vissa sorters k1U1skap.
Det innebär att om man t ex mernorerar en viss fotbollsklubbs årliga prestationer kan
man få ett gott rykte i vissa kretsar, men detta speciella kulturella kapital kan också
visa sig vara en dålig investering om det används i fel sammanhang.

Bourdieus verk redogör för det sätt varpå föremål inte enbart reflekterar distinktion,
utan också är ett redskap för distinktion. Hans habitus-begrepp är därmed lika djupt
rotad i materiell kultur som i kognitiva ordningar och sociala skillnader, och Miller
anser därför att detta begrepp ger oss ett verktyg för att kombinera ett närmande till
samtliga dessa tre. Detta antyder också kraften i och betydelsen av trivial konsumtion
menar Miller (1992).

Miller anser att I! Di stinction I! är det mest betydelsefulla bidraget till

konsumtionsstudier från någon antropolog och en av de största källoma till att uppnå
en bättre förståelse av vår egen kultur .Trots detta, menar han, har boken ett flertal
mycket viktiga begränsmngar .Den största svagheten är att Bourdieu inte gör något
försök att använda den etnografiska metoden, utan istället använder ett långt
frågeformulär .En annan miss är att han fullständigt ignorerar produktionssfåren
(lbid. ). Ytterligare en begränsmng är att social hierarki tenderar att reduceras till två
huvudsakligen linjära element, nämligen ekonomiskt respektive symboliskt kapital-
Miller menar istället att ett av de många resultaten av den materiella kulturens
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uppkomst som en kulturell fonn är dess fönnåga att multiplicera och hålla isär en
mängd hierarkier och olika sfårer. Vad Miller också tycker är överaskande är att
Bourdieus inte alls tar hänsyn till masskonsumtionens egenskap som ett historiskt
fenomen. Denna ahistoriska redogörelse leder därmed, enligt Miller, till förenkling av
både subjekt och objekt. Subjektet som strategisk aktör framstår som mycket begränsad
och nonnativ. Trots en exemplarisk användning av materiell kultur som bevis fInns det,
menar Miller (Ibid. ), ingen diskussion om denna materiella kulturs egenskap och
förändring. !lDistinction !I tenderar därför att återgå till ett objektifieringsbegrepp som

huvudsakligen beskriver extern sedimentering och därmed reproduktion av
klassintressen. Att lokalisera föremål i relation till intressen och makt är, menar Miller,
endast ett perspektiv på masskonsumtion, hur sofistikerat och icke-reduktionistiskt det
än görs.

Många studier har under åren betonat produktivkrafter som "the prime ffiover" och
konswntion har endast setts som ett resultat av kapitalistiska intressen och behandlats
som problemet med att se till att efterfrågan stämmer överens med industrins behov.
Andra tillvägagångssätt, inklusive Douglas och Bourdieu, har fokuserat på
konswnentema själva som grupper med både kognitiva och materiella intressen som
projekteras i kognitiva mönster av föremål. Och i det fallet är det istället industrin som
betraktas som betjänt åt konswnentgruppens efterfrågan. Miller (lbid. ) tycker att en
viss betoning på studier av konswntion är en naturlig följd av dessa tidigare
försummats. Det gäller emellertid, menar han, att hitta en lagom balans här .

Bedömt i tenner av ffiasskonsumtion kan en balans mellan subjektivism och
objektivism ses som en balans mellan den tyngd man ger de två huvudkrafterna
produktion och konsumtion. Miller menar att relationen mellan produktion och
konsumtion dessutom måste betraktas som ständigt interaktivoch inte, som Bourdieu
antytt, betrakta dessa som huvudsakligen autonoma företeelser. Miller (Ibid. ) hänvisar
till en artikel av Hebdige, som diskuterar synen på scootern under tre moment: design,
distribution och konsumtion. Miller menar att denna beskrivning ger en ovanligt klar
bild av den dynamiska interaktionen mellan de två kraftemma produktion och
konsumtion.

Millers (lbid. ) tillvägagångssätt skiljer sig från mer generella teorier om relationen
mellan föremål och sociala grupper. Han menar att den betydelse som sociala
uppdelningars anknytning till föremål har blir tydligast i studier av föremålen själva.
Hans förslag är också att man ska koncentrera sig på att identifiera skillnader som
hänför sig till speciella föremålsdomäner. Vid ett sådant tillvägagångssätt kan föremål
inte reduceras till resultat av en central hierarkisk princip, direkt relateras till vad som
annars anses vara de viktigaste sociala uppdelningarna eller fås att stämma överens
med någon sammanhållen representation av samhället. Distinktionen mellan föremål
kan vid ett sådant förfarande visa sig närmare relaterad till motsättningar inom en
given uppsättning individer än till motsättningar mellan sociala grupper .

En analys av föremåls olika stilar i dagens England innebär dälmed, säger Miller
(Ibid. ) att man behöver ta hänsyn till ett stort antal aktörer och relevanta faktorer .
Dessa inkluderar tillverkning, design och marknadsföring, konsumenters intressen för
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olika stilar och deras manipulation av de materiella formernas mening genom urval,
användning och association. Ett exempel som Miller (lbid. ) tar upp är olika husstilar i
engelska bostadsutvecklingsprogram. Dessa kan tyckas representera faktiska konflikter
i samhället eller uppkomst av konkurrerande och alternativa traditioner, men det blir
tydligt att detta inte stämmer om man tar med i beräkningen de processer där dessa
husstilar produceras och konsumeras.

Det är inte bara arkitekter som är ansvariga för tillkomsten av bostadsområdet med
denna husstil, utan en hel rad av byråkrater, affårsmän, akademiker, utvecklare och
systembyggare samt beslutsfattare. Men denna grupp väljer inte själva hus byggda i
denna modernistiska stil, de bara anser att andra bör bo så. Det är, enligt Miller (lbid.),
inte heller de människor som sedan bebor husen som har denna smak. Det fmns, säger
Miller, andra sådana jämförbara fall där det som ser ut som om det formats av en viss
del av samhället egentligen har skapats av en helt annan klass eller grupp människor.
F öremålet kan i sådana fall agera som en slags materiell ideologi.

Tennen ideologi började med Marx. Liksom Veblens teori, somjag beskrevovan,
brukar historiska analyser föreslå att dominerande gruppers perspektiv är så
genomträngande att inga alternativa eller populära fonner av kulturella föreställningar
kan stå emot. Men samtycke kan, säger Miller (lbid. ), aldrig tas för givet. F ör att
erhålla samtycke och acceptans måste man arbeta för det genom att etablera hegemoni
Man möts dessutom ofta av olika fonner av motstånd.

Ett sätt att nänna sig denna problematik kommer från objektifieringsteorin, enligt
vilken tillgång till kultur, som den externalisering genom vilken den sociala gruppen
konstrueras, är grunden för social utveckling (Ibid. ). I den utsträckning samhället är
uppdelat på olika intressen kan det mycket väl vara så att aktörer med vissa intressen
har stÖtTe kontroll än andra över utvecklingen av föreställningar som stämmer överens
med deras perspektivoch således med deras intressen. Om två grupper har olika
perspektiv pga deras olika position i världen, och om de har möjlighet att skapa
världen, försöker de naturligtvis göra det i enlighet med sitt eget perspektiv, sitt
habitus. De kulturella former som dänned skapas kan sedan bli den externa miljö
varigenom andra grupper uppstår, grupper vars intressen inte är identiska och t o m kan
vara fullständigt annorlunda den formgivande gruppens intressen.

Det är i ett sådant läge som den situation som beskrevs ovan angående byggnadsstilar
uppstår, där den dominerade gruppen tvingas försöka anpassa sig till den kulturdomän
som representeras av en byggd miljö vars ursprungliga mening skiljde sig radikalt från
deras egna intressen. Medan delar av befolkningen således under vissa omständigheter
kan förmå tillgodogöra sig föremål och materiella miljöer som skapats av en annan och
dominerande sektion av befolkningen, och även använda dem för att skapa sin egen
bild, så tvingas människor i andra fall att leva i och genom sådana föremål och
materiella miljöer. Vissa grupper som saknar resurser är berövade både makt och
utsikter i så gott som alla sfårer. En grupp som inte kan objektiflera sina intressen i
vissa domäner kan dock, säger Miller (Ibid. ), försöka skapa sina egna kulturella former
på något annat område.
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Miller (lbid. ) använder i sitt resonemang olika exempel för att komplicera problemet
med att analysera meningen i specifIka domäner. Ett exempel han använder är
barngodis, där det är själva formen på godiset som förändras, ett annat är scootern där
föremålets bibetydelse istället förändras radikalt. Möjligheterna för rekontextualisering
kan variera för varje givet föremål beroende på dess historiska sammanhang, eller det
kan variera för en speciell individ beroende på hans eller hennes förändrade sociala
miljö. Miller insisterar på att rekontextualisering kan vara möjlig, men han vill
samtidigt undvika den extrema ståndpunkten att all rekontextualisering är en form av
motstånd.

Sanunanfattningsvis kan man säga att det fInns en tendens att, liksom hos Bourdieu,
reducera analyser av materiell kultur till något som reproducerar eller motverkar givna
sociala positioner och konflikter (lbid. ). Miller menar att problemet med ett sådant
förfarande är dels distributivt, därför att materiella kategorier kan skära över givna
sociala uppdelningar, dels interpretativt därf'ör att ett sådant tillvägagångssätt tenderar
att ignorera alla andra projekt där föremål utvecklas.
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12. Etnografiska beskrivningar av röremål i kulturella sammanhang

Thomas (1991) centrala argument att mer generella teorier måste kombineras med
etnografiska beskrivningar av föremål i specifIka kulturella sammanhang är en kanske
självklar, men ändå mycket väsentlig slutsats man kan dra av senare års
socialantropologiska texter om materiella föremål och deras utbyte. De texter jag gått
igenom här har i huvudsak varit av teoretisk karaktär, och de etnografiska skildringar
de innehållit har av någon anledning i huvudsak varit av historiskt slag. I Thomas
(Ibid. ) fall kan det historiska materialet kanske förklaras av hans intresse av att
ifrågasätta förenklade sätt att se på kolonialiseringen, antingen som ett passivt
underkastande av folk som hämningslöst eftertraktade europeiska varor eller som ett
omedelbart och totalt förtryck från kolonisatöremas sida. Att artiklama i "The Social
Life of Things" (1990) framförallt är av historisk karaktär skulle kunna förklaras avatt
boken är ett samarbetsprojekt mellan socialantropologer och historiker .

En förklaring till att många tycks använda sig av historiskt material kan också vara att
det helt enkelt råder brist på socialantropologiska etnografler som specifIkt
koncentrerar sig på föremåls kulturella betydelser, och detta tycks uppenbart då Miller
(1992) hänvisar till ett verk av King (1984) om bungalowens historia som ett av de få
studier som gjorts aven specifIk kategori föremål i olika kulturella miljöer. King, som
inte är socialantropolog utan sociolog och historiker, försöker i sin bok täcka in alltför
mycket då han skriver om bungalowen i fem världsdelar under 380 år. Hans
källmaterial är också väl " spretigt" .Resonemanget bygger på en blandning av

reselitteratur, historiska etnografier, berättelser om brittiskt socialt livoch officiella
regeringspublikationer, byggnads-, arkitektur- och planeringsmaterial, samlingar av
målningar och fotografier, noveller, dikter och populära sånger samt tidningar, TV och
radio.

J ag har valt att här mycket kortfattat referera en del av det etnografiska material som
Thomas ( 1991) tar upp i sin bok om kolonialism och materiell kultur samt tre av
uppsatserna i "The Social Life of Things" (1990). Materialet ur Thomas bok ger bl a en
liten illustration till resonemang som jag tagit upp tidigare i uppsatsen rörande
betydelsen av föremåls fysiska egenskap för människors kulturella konstruktion.
Thomas själv uttrycker detta på följande sätt:

"This is to remind us, once again, ofthe crucial role ofmaterial culture and ofthe opncal
illusion that it constantly offers us: we take the 'concrete and palpable ' presence of a thing

to attest to the reality of that which we have made it signifjJ,o our fantasies find confirmanon in
the materiality of things that are composed more of objecnfied fantasy than physical stuff Il

I Gells artikel blir vi påminda om att konswntion och efterfrågan inte är någonting
naturgivet utan kulturellt konstruerat. Gearys artikel om medeltida reliker kan fungera
som en illustration till Kopytoffs metodförslag att man bör följa I!the sociallife of
things I! , och ger samtidigt en tankeväckare kring hur värde kan skapas i ett visst

kulturellt sammanhang. Slutligen sammanfattar jag kort Spooners artikel om
orientaliska mattor. Spooner ger oss där bl a en illustration till hur en viss
föremålskategori kan knyta samman olika kulturella sammanhang och hur, liksom
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Appadurai påtalat, mötet av kunskap från dessa olika miljöer påverkar mattans
konstruktion och distribution.

Thomas:
Entan led Ob "ects. Exchan e Material Culture and Colonialism in the Paci lC.

En av Thomas (1991) främsta syften med sin bok är att visa att föremål som cirkulerar,
speciellt då de rör sig över samhällens och handelsregimers olika gränser, inte enbart är
en fysisk process utan också en rörelse och ett ersättande av konkurrerande
föreställningar om ting och en kollision mellan olika transaktionsformer. Thomas
argumenterar för att varor som importerades till Stilla havsområdet under 1800-talet
inte kan betraktas som oproblematiska motsvarigheter till vadhelst vi uppfattar dem
som.

Att säga att vad som gavs bort var svarta flaskor säger oss således ingenting om vad det
var som mottogs. Som socialt och kulturellt framträdande enheter förändras föremål
trots sin materiella stabilitet. Den kategori som ett röremål tillhör, liksom de känslor
och omdömen det framkallar, och de myter och skildringar det påminner om, är alla
historiskt föränderliga. Nya ting måste således kategoriseras och värderas, och detta
kan ske på en mängd olika sätt. Begrepp som t ex "hus" kan tänjas på och inkorporera
även sådant som palats eller trädgårdsskjul. Något nytt kan också placeras som en
undertyp till något som redan är välkänt. F öremål kan rekontextualiseras som varor
eller gåvor, som unika artiklar för uppvisning, som historiska artifakter eller som en ny
kategori av prestigefyllda värdesaker som, genom manipulation, kan hjälpa till att

upprätthålla politiska ojämlikheter (lbid. ).

En aspekt av den koloniala kontakten som Thomas tar upp är europeiska missionärers,
sjömäns och vetenskapsmäns idoga insamlande av föremål. Han frågar sig vad som
drev dessa människor att samla föremål från främmande länder, och vad föremålen
kom att symbolisera i sitt nya kulturella sammanhang.

Lokala religioner som kunde karaktäriseras som avgudadyrkan passade de kristna
missionärerna speciellt bra eftersom det innebar att gudabilder, såsom objektifieringar
av den, i deras ögon, falska religionen, kunde avlägsnas från den plats där den dyrkats
och sedan förstöras eller förevisas på allmän plats. Figurerna rekontextualiserades
således och blev i sitt nya kulturella sammanhang ett mycket påtagligt bevis för att den
icke-kristna religionen hade avvisats. De blev till trofeer över lyckade omvändelser och
kunde därmed framkalla starka känslor hos kristna i Europa. F okuseringen på
gudabilder gled så småningom över till ett mer generellt intresse för olika typer av
föremål som kunde symbolisera både dumheten i de inföddas traditionella
uppfattningar och de inföddas villighet att överge dessa. Det faktum att missionären
hade givits vapen och andra föremål av mäktiga krigshövdingar eller präster bekräftade
också för honom självoch församlingen hemma att han var framgångsrik i vad som
uppfattades som ett svårt missionärsarbete.

F ör många resenärer var emellertid det viktiga med de insamlade föremålen inte så
mycket vad som kunde berättas om föremålen i sig, utan det att det insamlade
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materialet var en vittnesbörd om att man hade besökt avlägsna platser och bevittnat nya
fenomen. F ör vetenskapsmän och andra resenärer stod de insamlade exotiska
föremålen inte bara för en resa och ett vetenskapligt arbete, utan också för prestige,
social status och personlig prestation. Det går emellertid inte, säger Thomas (Ibid. ), att
peka ut föremålet prestige som både den europeiska vetenskapsmannen och kula-
aktören har, eftersom denna prestige består av ögonblick i en politisk process.

Teorier om materiell kultur har ofta priviligierat frågan om gruppidentitet och den
process varigenom speciella föremål eller stilar anammas som identitetsmarkeringar av
kulturer eller subkulturer. I transkulturella och koloniala sammanhang kan denna
identifIkation emellertid också göras av utomstående, så att föremål som människor
inte själva fåster någon stor vikt vid av andra kan betraktas som lokalspecifIkt och som
ett eko av nationalkaraktären (lbid.). Ett exempel på detta är alla de pilar, bågar och
klubbor som under kolonialtiden kom att fylla europeiska museer. Dessa föremål, som
sällan hade insamlats på något systematiskt sätt och som ofta var det enda som
erbjudits de europeiska resenärerna, kom att utgöra bevis för olika folks inplacering på
evolutionsstegen och också på ett mer generellt sätt ge uttryck för de imperialistiska
statemas vision om andra delar av världen. Vildamas enkla redskap framstod också
som en kontrast till, och som ett bevis för, västvärldens tekniska framsteg.

Gell:
Newcomers to the world Qf f!oods: consumvtion amonf! the Muria Gon

Gell beskriver i denna artikel sina observationer av konsumtionsbeteende bland Muria,
Madhya Pradesh, Indien. Han vill med sin artikel visa att konsumtionsvaror är föremål
som görs mer eller mindre önskvärda beroende på den roll de spelar i ett visst
symboliskt system, och också peka på den komplexitet som fInns i interaktionen
mellan en sådan symboliska ordning och den omfonnning som kan åstadkommas av
ekonomisk förändring.

Det har hos Muria skett en hel del ekonomiska förbättringar under de senaste 50 åren-
Man har inte längre fri tillgång till ny skog, men har fått sig tilldelat ganska generöst
med land i förhållande till befolkningsstorlek. Befolkningen har ökat och därmed har
man mycket mindre problem med brist på arbetskraft. Det fmns också tillgång till
lönearbete med löner som är höga i förhållande till människors faktiska
levnadsomkostnader. Den lokala ekonomin blomstrar och man har stora möjligheter att
klara av även dåliga år .

Konsumtion hos Muria är intimt förknippad med uttryck för kollektiv identitet och
hängivenhet för byn som politisk enhet. Konsumtion är således inte förknippad med
konkurrens, utan med demonstration av lämplighet, av förmågan att leva upp till den
kollektiva markeringen. De är hängivna anhängare av modeskiftningar, men avsikten är
ändå inte att vara orginell eller individuell, utan att uttrycka enhetlighet. Gell menar t
ex att unga män som klipper sitt hår och klär sig mer som lokala hinduer inte gör det
för att se smartare ut, utan för att vara mindre iögonenfallande i en värld som uppfattas
som allt mer dominerad av hinduer .
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Detta konsumtionsmönster innebär emellertid att de en eller två familjer i varje by som
på senare tid har blivit rikare än andra har svårt att göra av med sina pengar på något
socialt accepterat sätt. Gell beskriver hur två rika män hanterar sin situation. Den ena
mannen ville inte ägna sig åt konsumtion på ett sätt som både han och resten av
samhället ansåg moraliskt opassande, och han försökte därför att inte konsumera mer
än han hade gjort om han inte var rikare än genomsnittet. Han klagade ofta över sina
fmansiella svårigheter, men i själva verket fortsatte han att vara rik. Mamman i
familjen satsade mycket pengar på mässingskärl, vilka är mäktiga symboler för
traditionella Muria kvinnoaktiviteter och är ett av de få sätt varpå deras överflöd öppet
kunde demonstreras.

Det andra hushållet som Gell studerade var ännu rikare. Denna familj spenderade sina
pengar på att konstruera hus. Att bygga hus ansågs vara ett traditionellt och praktiskt
sätt att använda resurser, och det betraktades som en investering för framtiden snarare
än som konsumtion. Gell menar emellertid att dessa mängder av överflödiga, delvis
inte fårdigbyggda, hus i själva verket var en lek med pengar och föremål för estetiska

...utsvavmngar .

Geary:
Heliga varor: cirkulation av medeltida reliker

Reliker från helgon ansågs i hela Europa mellan 700-talet och IIOO-talet vara viktiga
källor till övernaturlig kraft. Trots att de var ett primärt fokus för religiös dyrkan köptes
de, såldes och stals som vilken annan vara som helst. Geary intresserar sig för den
sociala konstruktionen och rekonstruktionen av relikemas värde, och för de olika
betydelser som tilldelades respektive cirkulationsmekanism. Han menar också att man
kan dra vidare slutsatser av relikemas historia. Bl a menar han att problemet med
relikemas autencitet antyder att det inte behöver vara koncensus om ett värde inom ett
samhälle och att oenigheter och konflikter kan uttryckas i dispyter över sådana
föremåls identitet och värde. Geary menar också att Kopytoffs förslag om att följa
föremåls karriär eller biografi går bra att applicera på reliker under denna tid.

Vid mitten av 700-talet började de romerska påvarna exploatera sitt lager av reliker för
att bygga upp nära relationer till den allt mäktigare franska kyrkan. Distributionen av
reliker innebar att ett påtagligt bevis på påvens betydelse blev placerad i varje region
som mottog dessa gåvor. Mottagarna fortsatte, pga de band som därmed skapades, att
vara trogna påven. Också biskopar och andra som hade tillgång till reliker utvecklade
på liknande sätt patron -klient relationer. Reliker kunde också säljas, men det
vanligaste sättet varigenom reliker kom att förflyttas var genom stöld. En av
förklaringarna till detta var den konkurrens som fanns mellan olika kultcenter och som
innebar att man konkurrerade om kraftfulla reliker som kunde dra till sig många trogna

anhängare.

Entusiasmen över en relik tenderade att försvagas över tid, och värdet av reliken måste
således periodiskt förnyas genom att den på nytt upptäcktes eller genom att den
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förflyttades till en ny plats. Stöld var ett bra sätt att förflytta reliken på eftersom det
tydde på att just denna relik var värd att stjäla. Då en relik avlägsnades från den
kulturella struktur där den ursprungligen erhållet värde och anlände till ett nytt
samhälle som ett obevisat föremål möttes det ändå ofta av stor skepsis. Relikemas
autencitet behövde på nytt bevisas, framförallt genom mirakel från helgonet självt.
Värdet bestod sedan så länge församlingen kände igen mirakulösa kurer och under och
tillerkände dessa helgonet.

Spooner:
Weavers and dealers: the authentici o an oriental car et

Orientaliska mattor har varit prestigefyllda inventarier i västerländska samhällen ända
sedan medeltiden. Spooner menar att de på många sätt representerar ett sammandrag av
västerländskt intresse för främmande ting, speciellt användbara främmande ting. Han
menar också att man i dessa mattor kan utläsa historien om det ihållande men
föränderliga västerländska intresset för asiaten, men också om framväxandet av ett
dominans- och beroendeförhållande mellan dessa två delar av världen.

Före mekaniseringen av västerländsk mattvävning i mitten av 1800-talet tycks
orientaliska mattor framförallt ha värderats för sin design och för att vara en exotisk
textil som det inte fanns någon västerländsk motsvarighet till. Vid uppkomsten av
mekaniskt producerade klon-varor blevockså det faktum de var handgjorda
betydelsefu11t. Man började skilja, inte bara på hantverk och mekanisk produktion, utan
också mellan sådant som är unikt och sådant som är lätt att ersätta. Den orientaliska
mattan, som sågs som en exotisk produkt tillverkad i sin egen exotiska
produktionsprocess för sitt eget exotiska syfte gjorde den nu radikalt olik varje
västerländsk produkt.

De kriterium som brukar ställas upp för att en orientalisk matta ska betraktas som äkta
och autentisk är att den ska vara tillverkad av speciella personer, av speciella
handgjorda material, i speciella sociala, kulturella och miljömässiga förhållanden och
med motivoch design som man lärt från tidigare generationer. Äktheten och
autenciteten har inte med kvalitet att göra annat än att detta antas vara en ledtråd till
huvudkriteriet; mattans antagna ursprung och plats i hantverkets historia. Ålder, som
lätt glider över till relativ ålder, är därfor ett påtagligt mått på autencitet. Det verkar
alltså, menar jag, som det är den evolutionistiska utvecklingstanken som dyker upp här
i den association mämriskor tenderar att göra mellan tradition, hantverksmässighet och
ålder. Alla de egenskaper som gör att vi uppfattar vissa orientaliska mattor som
autentiska har på något sätt med avstånd att göra, antingen det gäller avstånd över rum,
tid eller kulturella sammanhang. Varje reduktion i avstånd hotar därför vår uppfattning
om autencitet.

Snabba och enkla förbindelser mellan olika delar av världen har därför under senare år
komplicerat kommunikationen mellan konsumenter och producenter. Ju mer
producenterna rar reda på om vårt behov av autencitet, ju mer anpassar de sin
produktion för att tillfredsställa oss. Det ömsesidiga skapandet av stereotyper av
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varandra gör både producenter och konsumenter frustrerade, och intensifierar samtidigt
det västerländska sökandet efter autencitet. Vår definition på autencitet hos en
orientalisk matta är en produkt av våra egna föreställningar om det andra samhället,
och denna föreställning innebär att dessa andra och deras produkter ska bevaras i, vad
vi uppfattar som, en ursprunglig ofördärvad form.
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