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[…] the people, most of them, do not do what the prophet urges them to do. But they 
choose to remember his urging. Why? 

Michael Walzer 

I ett appendix till Profane Culture från 1978 skisserar Paul Willis ”en teori om kulturella 
former”.1 Jag ska göra vad de flesta av oss gör när vi läser en text. Vi försöker, som filosofen 
Michael Walzer uttrycker det, ”pussla ut”2 vad författaren har att säga. Mitt huvudsakliga 
syfte är att redovisa min konstruktion av innehållet i Willis appendix.3 Det lagda pusslet utgör 
därmed min förståelse av Willis teori. Det var Willis förhoppning att hans skiss skulle utgöra 
grund för fortsatt teoretiskt utvecklingsarbete och empirisk tillämpning.4 Drygt trettio år har 
sedan dess passerat. Jag ser ingen anledning att överge förhoppningen. Jag drivs av övertyg-
elsen att teorin är en bortglömd skattkammare för kulturanalytiskt informerade samhällsforsk-
are.5 När vi väl funnit gömmans innehåll kan vi påbörja arbetet med att återvinna, kontext-
ualisera, utmana och utveckla dess erbjudanden. I detta sammanhang bidrar jag endast med ett 
mindre rekonstruktionsarbete. Det rör Willis argumentation om ”objektiva möjligheter”. Res-
an dit är åtskilliga sidor lång. Det är min förhoppning att läsaren är beredd att finna vägen dit 
värd en resa. Väl där är det min förhoppning att läsaren också lärt sig något om den samtida 
kultursociologins teoretiska möjlighet.  

Teorin om kulturella former 
Willis teori konstrueras i två steg. Jag inleder med samhällsteoretiska antaganden. Dessa ut-
gör det ramverk inom vilken teorins kärna ska förstås. Först redovisas antagandena. Därefter 
exemplifierar jag dem med en återkoppling till de kulturella former som Willis studerar i Pro-
fane Culture, nämligen ”motorcykelpojkar” och ”hippies”. Dessa exempel erbjuder läsaren en 
första möjlighet att förstå vad en kulturell form kan vara. I ett andra steg konstrueras teorins 
kärna. Den rör något jag kommer att bestämma som elementära former, kulturell nivå och 
analytisk brännpunkt. Precis som Willis anser jag att teorin om kulturella former i grund och 
botten rör sociosymboliska homologier. Det betyder, för att förse läsaren med en viss för-
förståelse, att vi ska intressera oss för överensstämmelser mellan människors sociomateriella 
liv i samhället och hur de uttrycker och förstår sina liv i termer av smak och stil. Om teorier, 
som filologen Bruno Gentili formulerar det, ”förstås som ansträngningar att lösa problem”,6 
så undrar vi hur människor sätt att symboliskt artikulera sina liv är förbundna med de villkor 
som formar deras sätt att tänka, förstå, känna och handla – både när de återskapar och föränd-
rar sina sätt att leva sina liv.  

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)  Linköping University Electronic Press 2009 
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Samhällsteoretiska antaganden 
De samhällsteoretiska antagandena redovisas i tretton med varandra analytiskt förbundna 
punkter. Tillsammans utgör dessa antaganden, vilket inte nog kan betonas, det ramverk inom 
vilket kärnan i teorin om kulturella former ska förstås.  

1. Samhället är en sociomateriellt strukturerad helhet i vilka individer lever sina liv. Dessa 
liv kan inte förstås friställda från sina samhälleliga sammanhang. 

2. Inom ramen för denna helhet lever olika individer under mer eller mindre skilda exi-
stensvillkor, vilka ofrivilligt tenderar att dominera och forma deras möjligheter och begräns-
ningar redan från livets början. Hit hör främst materiella och sociala villkor. 

3. Individer som lever under likartade sociomateriella villkor kan sägas ha samma sociala 
position. 

4. Individer med samma sociala position hör till samma sociala grupp. En sådan grupp – i 
en sociomateriellt strukturerad helhet av skilda villkor och positioner – utgör den sociala och 
kulturella existensens minsta enhet.  

5. Individer som inom ramen för en strukturerad helhet delar villkor, position och grupp-
tillhörighet tenderar att uppleva en mer eller mindre starka känsla av ett ”vi” som erfars som 
”människor såna som oss”. Willis skriver om en ”känsla av positionalitet” och ”subjektivitet”. 
Jag kallar det delad subjektivitet. 

6. Den sociala gruppen är sammanhanget för individers sociokulturella uttrycksformer och 
praktiker. I grupptillhörighetens delade villkor, position och subjektivitet visar gruppens med-
lemmar hur de tänker, känner, uttrycker sig och handlar. Dessa uttrycksformer är ’sociala’ 
eftersom de hanterar sociala villkor och relationer och de är ”kulturella” därför att de är betyd-
elsebärande och meningsskapande. 

7. Sociokulturella uttrycksformer och praktiker ska också förstås som ett uttryck för en 
grupps relationer till andra grupper med andra villkor, positioner och subjektiviteter. Följakt-
ligen måste förståelsen av en specifik grupps uttrycksformer och praktiker relateras till vad 
jag kallar relationellt spänningsfält av sociokulturell distans mellan ett ”vi” och olika grupper 
av ”dom”. ”Vi” uttrycker oss och handlar som ”såna som oss” gör därför att andra grupper 
gör vad ”såna som dom” gör.  

8. Sociokulturella uttrycksformer och praktiker kan förstås som symbolisk artikulation. En 
sådan artikulation är ett uttryck för meningsskapande inom ramen för en sociomateriellt struk-
turerad helhet av relationella villkor, positioner, grupper och subjektiviteter i den egna till-
hörighetens och sociala distansens tjänst. En symbolisk artikulation är därmed på en och 
samma gång en konfirmering (av ”oss”) och en utmaning (av ”dom”).  

9. Symboliska artikulationer är inte direkta representationer av verklighet. De är just sym-
boliseringar av hur ”vi” i vår grupp betecknar oss själva genom meningsskapande självförstå-
elseformer och sociokulturellt distanserad kommunikation med andra som också artikulerar 
sig symboliskt. Den strukturerade helheten av relaterad olikhet kan alltså inte reduceras till 
beskrivningar och analyser av materiella och sociala strukturer. Samtidigt som vi talar om en 
sociomateriell strukturerad helhet av olika villkor, positioner, grupper, subjektiviteter, ut-
trycksformer och praktiker i tillhörighet och distans, så behöver vi även tala om en symbolisk 
strukturerad helhet inom vilken olika sociala grupper inför sig själva och i relationer till andra 
grupper symboliskt artikulerar sig själva.  

10. Artikulationer som inom ramen för en sociomateriellt och symboliskt strukturerad 
helhet symboliserar olika villkor, positioner, grupper och subjektiviteter kan därmed förstås 
som gruppers självförstående, självcelebrerande och självkonfirmerande uttrycksformer och 
praktiker.  

11. Det är genom självförstående, självcelebrerande och självkonfirmerande symbolisk 
artikulation som en social grupps medlemmar kan bestämma sig själva och mer eller mindre 
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påtagligt utmana andra. En sådan artikulation kan bli till symboliskt motstånd mot en domi-
nerande sociomateriell och symbolisk ordning. En viss social grupp med specifika, under-
ordnade sociala positioner och delade subjektiviteter kan således med sina uttrycksformer och 
praktiker utgöra en specifikt socialt distanserad och symboliskt artikulerad motkultur.  

12. På så sätt kan en social grupps symboliska artikulering – genom sin kreativa symboli-
sering av tillhörighetskänsla och motkulturell utmaning – bli till levd kultur som genom själv-
förstående, självcelebrerande och självkonfirmerande uttrycksformer och praktiker bidrar till 
social reproduktion av gruppens och dess medlemmars positioner och identiteter inom ramen 
för den strukturerade helheten. I den kreativa grupputmaningens symboliska artikulation finns 
en för aktörerna själva dold logik, en social reproduktion av en sociomateriell strukturerad 
helhet av skilda existensvillkor, sociala positioner, sociala grupper och delade subjektiviteter. 

13. De teoretiska antagandena rymmer också, som jag ser det, en teoretisk förhoppning om 
att symboliska artikulationer kan utgöra redskap för sociokulturell förändring. Måste en 
grupps symboliska artikulationer vara ett med en obönhörlig reproduktionslogik? Kan vi inte 
tänka oss motsatsen, nämligen att sådana artikulationer kan utgöra medel för ny självförstå-
else och därmed förändring av villkor, positioner och subjektiviteter? Kanske kan en sådan 
förändring också avse förståelseformer och känslor av solidaritet bortom polariserade grupp-
ers ”vi” och ”dom”? Jag menar att Willis teori om kulturella former sår några teoretiska frön 
till en sådan möjlighet. Till detta ska jag återkomma.  

Genom att analysera symboliska artikulationer inom ramen för en symboliskt strukturerad 
helhet kan vi således förstå den sociomateriellt strukturerade helhetens levda former. Därmed 
har värdet av kulturanalys i samhällsvetenskapen legitimerats. Innan det är dags att konstruera 
teorins kärna är det på sin plats att först exemplifiera betydelsen av det samhällsteoretiska 
ramverket och ge en första mer empiriskt baserad definition av kulturell form. 

Kulturell form i levd och teoretisk form 
Vad innebär då dessa samhällsteoretiska antaganden för studier av konkreta, levande kulturer? 
I Profane Culture utforskar Willis två strategiskt valda sociala grupper. Båda synliggör sig 
själva med påtagligt särskiljande symboliska artikulationer. Den ena gruppen är motorcykel-
pojkar, eller ”rockers”, med rötter i arbetarklassen. Den andra är hippies, också kallade 
”heads”, ofta med medelklassbakgrund. Båda grupperna har sina rötter i det sena 1960-talet. 
Willis metod är etnografisk och inkluderar kvalitativa intervjuer. Den vägleds av de ovan 
formulerade samhällsteoretiska antagandena. Hans kulturanalys fokuserar hur motorcykel-
pojkar och hippies blir ”något i världen” genom det sätt på vilket medlemmarna i respektive 
grupp symboliskt artikulerar sina egna villkor, positioner och subjektiviteter som stil, medvet-
ande och känslor. På så sätt blir den ”direkta erfarenheten” till ”sätt att leva” inom en struktur-
erad sociomateriell och symbolisk helhet. Genom kreativt skapande handlingar symboliseras 
villkor, position och subjektivitet och blir till mening för gruppen och dess samhälleliga om-
givning. Det meningsskapande livet är därmed, med Willis egen formulering, ”inbäddat i 
verkligt erfarenhetsengagemang med världen”. Han summerar engagemanget som det kultur-
ella livets dialektik. Utfallet av denna dialektik mellan villkor, position och subjektivitet och 
sociokulturella uttrycksformer och praktiker är ett slags ”vardagslivets profana konst”. Som 
jag uppfattar det sammanfattar begreppet kulturell form – villkorens symbolisering förstådda 
inom ramen för de samhällsteoretiska antagandena – just det kulturella livets dialektik som 
process och utfall. När, som exempel, motorcykelpojkar symboliserar sina villkor, positioner 
och subjektiviteter skapas en kulturform med specifika val av motorcyklar, styren, sätt att 
köra, kläder, musik, frisyrer, språk, förståelseformer och känslostrukturer som skiljer sig från 
andra gruppers kulturella former. Det är i den sociala gruppens självförstående, självcelebrer-
ande och självkonfirmerande uttrycksformer och praktiker den kulturella form skapas och 
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upprätthålls som också bidrar till social reproduktion av gruppens villkor, position och sub-
jektivitet. Motorcykelpojkarna reproducerar en viss form av maskulin, populärkulturell och 
motkulturell arbetarklasskultur. En sådan kulturell form tenderar inte att ta dem till universitet 
och konsthallar. Också hippiekulturens kulturella form kan förstås som förnufts- och upp-
levelsemässiga meningssystem som snarare motverkar än underlättar medelklasskarriärer 
inbäddade i traditionell meritokratisk logik.  

Willis teori om kulturella former avser således en teoretisk förståelse av hur och varför 
skilda, men till varandra relaterade, sociala grupper attraheras av, utvecklar, återskapar och 
förändrar olika förståelseformer, känslostrukturer, praktiker, stilar och smaker. Följaktligen 
utgör förståelsen av sociosymboliska homologi teorins brännpunkt, det vill säga, åter igen, 
former för överensstämmelser mellan sociala gruppers villkor, positioner och subjektiviteter 
och symbolisk artikulation. En kulturell form är därmed ett utfall av det kulturella livets dyna-
mik förstådd som en specifik social grupps erfarenhetsengagemang med världen.  

Kärnan i teorin om kulturella former  
Jag bestämmer teorins kärna med fem elementära former, en kulturell nivå och en analytisk 
brännpunkt. Elementära är de former som tillsammans bidrar till att konstituerar en social 
grupps kulturella form. Dessa är, med Willis begrepp, social grupp, kulturell sak, kulturell 
relation, kulturellt fält och indexikalt fält. Den kulturella nivån synliggör vad jag kommer att 
förstå som kulturella formers analytiska egenvärde. Den analytiska brännpunkten avser den 
teoretiska förståelsen av kulturella relationer mellan de elementära former som tillsammans 
konstituerar en kulturell form. Jag inleder med att definiera kulturell form. Därefter följer en 
kort argumentation om kulturella formers egenvärde. Slutligen visar jag i en betydligt längre 
argumentation hur en kulturell form med egenvärde kan analyseras i termer av relationer 
mellan elementära former. Till denna analys hör en särskild teoretisk fördjupning med avse-
ende på relationen mellan social grupp och kulturell sak. Det är denna analys som fått ge 
namn åt Willis teori om kulturella former, nämligen sociosymboliska homologier. Det är i 
detta sammanhang jag bidrar med den utlovade rekonstruktionen av vad läsaren kommer att 
förstå som ”objektiva möjligheter”.  

De elementära formerna 
Den första elementära formen är social grupp. Vi har tidigare konstaterat att en sådan grupp 
avser individer som delar existensvillkor, social position och subjektivitet. Kanske kan vi tala 
om en ”dubbel bestämning”, då Willis förstår grupp som medlemmarnas gemensamma yttre 
sociomateriella villkor och inre delade upplevelser. Om gruppen inte lever med en delad sub-
jektivitet, tänker jag, så finns det heller ingen grogrund för gemensam symbolisk artikulation. 
Därtill är en social grupp, vilket framgått av de samhällsteoretiska antagandena, situerad inom 
ramen för en vidare sociomateriell och symboliskt strukturerad helhet.  

Den andra elementära formen benämns kulturell sak.7 En sådan ”sak” utgör samlingsbe-
grepp för, som exempel, olika typer av objekt. Dessa kan vara artificiella, till exempel bilar, 
möbler och kläder. De kan också vara mer eller mindre naturgivna som natur- och kulturland-
skap. Också TV-program, idrott och musik, det vill säga utfall av egna eller andras organiser-
ade praktiker i form av bild, rörelse och ljud, är kulturella saker. Programledare, idrottare och 
artister torde därmed kunna förstås på samma sätt. Även abstrakta fenomen som föreställ-
ningar, värderingar och ideologier utgör kulturella saker. Willis nämner därtill samhälleliga 
institutioner. Kanske kan, som exempel, utbildning, skola och pedagogik, ses som kulturella 
saker. Föräldrars val av skola och pedagogik skulle därmed förstås som symbolisk artikula-
tion? Som vi ser försöker Willis definiera kulturell sak med en rad olika exempel. Det är 
troligen bäst att hålla bestämningen av kulturell sak öppen och låta den avse alla de objekt, 
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fenomen, praktiker, roller, abstraktioner och institutioner som omger en social grupp i sam-
hället och som därför finns tillgängliga som medel för symboliska artikulationer. ”Kulturell” 
är då varje tänkbar ”sak” som är utsatt för en grupps omsorgsfulla selektion för eget menings-
skapande. En social grupp har med andra ord att förhålla sig till en värld full av mer eller 
mindre funktionella och expressiva saker tillgängliga för just sådant meningsskapande. Alla 
dessa kan, som jag förstår det, förstås som kulturella saker.  

En kulturell relation, den tredje elementära formen, förbinder en social grupp med en 
kulturell sak. Jag ser en sådan relation som svaret på den fråga som vägleder varje social 
grupps strategi för meningsskapande: vilken sak med vilken mening, mer eller mindre given 
eller möjlig att förändra, kan bäst symboliskt artikulera vår sociala grupptillhörighet så att det 
känns rätt för oss i relation till andra? Denna meningsskapande process – upprättandet av en 
kulturell relation mellan grupp och sak – ska inte förstås som driven av för gruppens med-
lemmar medvetna och explicita syften och intentioner. Den meningsskapande relationen ska 
snarare ses som en överensstämmelse – en homologi – mellan den sociala gruppens karak-
täristiska sensibilitet (det sociala och emotionella) och den kulturella sakens mening (eller 
möjlighet till mening) (det symboliska) inom ramen för en vidare sociomateriell (det materi-
ella i termer av skillnader mellan grupper) och symbolisk strukturerad helhet (det vidare sym-
boliska). Följaktligen ställs och besvaras den just formulerade frågan med utgångspunkt i 
gruppens vardagsförnuftiga förståelse av sig själva och andra grupper och i den känslo-
strukturella upplevelse som genereras och levs tillföljd av de kulturella relationer som prövas, 
förkastas, upprättas och förändras. Därför är en homologi mellan grupp och symbolisk arti-
kulation just sociosymbolisk. 

En social grupp upprättar självklart kulturella relationer till flera kulturella saker. Den 
fjärde elementära formen avser därför de med varandra mer eller mindre överensstämmande 
kulturella saker som konstituerar en social grupps samlade kulturmönster. Willis använder be-
greppet kulturellt fält. Ett sådant fält är svaret på frågan om vilka saker som passar ihop för 
individer med likartade positioner och subjektiviteter i en konkret social grupp. Vi har således 
inte endast en kulturell relation mellan social grupp och kulturell sak. Vi har också menings-
bärande relationer saker emellan, det vill säga kulturella fält.  

Social grupp, kulturell sak, kulturell relation och kulturellt fält är de fyra elementära 
former som formellt – i teorins form – definierar en kulturell form: en social grupps levande 
kultur i termer av symboliska artikulationer förstådda som kulturella relationer till flera inter-
relaterade kulturella saker som tillsammans bildar ett kulturellt fält.  

Inom ramen för en sociomateriellt och symboliskt strukturerad helhet finns flera till var-
andra relaterade sociala grupper. Följaktligen finns det flera mer eller mindre olika kulturella 
former. Beskrivningen av olika sociala gruppers kulturella former och deras relationer till var-
andra kallar Willis indexikalt fält. Ett sådant fält definieras således av olika mer eller mindre 
polariserade kulturella former. Jag läser det indexikala fältet som en femte elementär form. En 
analys av kulturella former kan inte endast fokusera varje enskild grupps kulturella form. Den 
måste även, vilket redan betonats, förstå varje kulturell forms tillblivelse, reproduktion och 
förändring i relation till andra kulturella former.  

Den kulturella nivåns egenvärde 
En kulturell form är, menar Willis, ingen spegelbild av en grupps sociomateriella liv. Den är 
en symbolisering av medlemmarnas delade villkor, position och subjektivitet bestämd av just 
kulturella relationer till kulturella saker inom ramen för en sociomateriell och symboliskt 
strukturerad helhet i meningsskapandets tjänst. Det innebär att en kulturell form, när den väl 
är genererad och levd i det indexikala fältets offentliga ljus, inte endast är en symbolisk arti-
kulation av en grupp, sak och relation, den är samtidigt tillgänglig som en med symbolisk 
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mening laddad modell för andra att förhålla sig till. Som ”modell för” kan en kulturell form i 
sin helhet eller i delar verka som en möjlighet också för andra gruppers meningsskapanden. 
Betydelser kan helt eller delvis tas över, omdirigeras, blandas och förändras. Så kan nya 
expressiva användnings- och förståelseformer och känslostrukturer som inte svarar mot den 
sociala grupp som först symboliskt artikulerade formen bli till. En kulturell form har med 
andra ord en meningsgenererande sociokulturell energi. Den utgör ett redan reellt existerande 
och verkande symboliskt material för nyanvändning. Det är i dessa tre av mig etiketterade be-
tydelser – symbolisering, modell för andra och meningsgenererande sociokulturell energi – 
som en kulturell form, som meningsbärarare, kan sägas ha ett egenvärde. Det är detta värde 
som motiverar samhällsvetenskapen – i mitt fall kultursociologin – att rikta intresset mot vad 
Willis benämner en ”kulturell analysnivå”.  

Den analytiska brännpunkten 
Brännpunkten i Willis teori om kulturella former avser tre olika men med varandra förbundna 
sätt att förstå kulturella relationer mellan social grupp och kulturella saker. En sådan teoretiskt 
informerad kulturanalys försöker besvara en rad frågor. Hur kan ett indexikalt fält av kultur-
ella former beskrivas? Varför artikulerar sig en social grupp symboliskt genom att upprätta 
relationer till vissa men inte andra saker? Är en specifik grupps val av saker godtyckligt? Får 
en sak sin betydelse genom att en särskild grupp med specifika betydelser väljer den? Eller 
har det, tvärtom, med saken i sig själv att göra? Finns det kulturella saker med redan exister-
ande, rent av givna, betydelser, som de har i sig själva, som lockar vissa grupper till menings-
skapande relationer? Kan sådana relationer mellan grupp och saker förändra kulturella fält 
och former på det indexikala fältet? Hur går, i så fall, något sådant till? Jag konstruerar bränn-
punkten i Willis teori om kulturella former som svar på frågor som dessa.  

Willis föreslår att den kulturella relationen mellan grupp och sak kan analyseras på tre 
olika sätt eller nivåer. Jag använder hans begrepp och skriver fortsättningsvis om indexikal, 
sociosymbolisk och integrativ analys. En indexikal analys beskriver hur olika sociala grupper 
är relaterade till kulturella saker. Framför mig ser jag ett antal tabeller som beskriver de 
kulturella former som tillsammans utgör det indexikala fältet. Trots sin uppenbara styrka – att 
förse oss med kvantitativa bestämningar av sociala gruppers kulturmönster med avseende på 
existerande kulturella former – har den indexikala analysen också sina begränsningar. Den 
kan inte bidra till en förståelse av varför en viss social grupp har upprättat meningsskapande 
relationer till specifika kulturella saker. Den kan bara säga att en kulturell form tenderar att 
vara relaterad till en specifik social grupp. Inte heller kan den bidra till en förståelse av hur 
kulturella former blir till. Än mindre kan den ha något att säga om hur sådana former kan 
förändras över tid. Det är dock ingen dålig början att veta hur det indexikala fältet gestaltar 
sig i stort. Därmed känner vi det vidare kulturmönster inom vilken analysen av kulturell form 
kan fördjupas.  

En sociosymbolisk analys försöker förstå varför en viss social grupp i den symboliska 
artikulationens tjänst har upprättat en kulturell relation till vissa och inte andra kulturella 
saker. Den vilar på tre teoretiska utgångspunkter. En social grupps val av saker – den kultur-
ella relationen – är inte godtycklig. En grupp väljer inte vilken kulturell sak som helst. Inte 
heller kan en kulturell sak av slumpmässiga skäl attrahera vilken grupp som helst. En kulturell 
relation måste förstås i termer av vad som för gruppens medlemmar upplevs som ”rätt” sak att 
välja. Jag kallar denna första utgångspunkt för praktiskt förnuft och känsla. Följaktligen måste 
det, för det andra, finnas en meningsskapande parallellitet mellan gruppens förnuft och känsla 
och kulturella sakers meningsbärande möjligheter. De innebär, för det tredje, att valda kultur-
ella saker tillsammans – som kulturell form – måste ”serva” gruppen med avseende på ”rätt” 
mening, känsla, praktik och estetik. De omsorgsfullt selekterade sakerna måste därmed kunna 
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verka som legitimerad symbolisk artikulering för det praktiska förnuftets och känslans själv-
förståelse, självcelebrering och självkonfirmering. Kanske kan vi sammanfatta de tre teoret-
iska utgångspunkterna med att säga att den sociosymboliska homologin avser en förståelse av 
hur det sociomateriella livet i grupp symboliseras så att just det sociomateriella bekräftas på 
den kulturellt meningsskapande nivån. Genom förståelsen av symbolisk artikulation – för-
stådd som just kulturell relation mellan social grupp och kulturell sak – kan en kulturanalyt-
iskt informerad samhällsvetenskap komma åt kognitiva, sociala och emotionella sensibilitets-
former som oftast inte kan explicitgöras i den teoretiska förståelsens form av gruppens med-
lemmar. Det är nämligen svårt, för att inte säga omöjligt, att på en och samma gång i vardags-
praktik upprätthålla och analytiskt avslöja symboliska artikuleringar. Det gäller även den 
teoretiskt informerade kulturanalytikern i den egna symboliskt artikulerande vardags-
praktiken.  

Till skillnad från den indexikala nivån kräver den sociosymboliska analysen tillgång till 
gruppmedlemmarnas egna vardagliga förståelse av sig själva och de relationer de upprättar till 
de för dem betydelsebärande kulturella sakerna. Den kräver också kontakt med de vardagliga 
sociala interaktions- och uttrycksformer genom vilka sociosymboliska homologin upprättas, 
levs och förstås i praktiken. Följaktligen är den sociosymboliska analysen mer tolkande. Den 
kan omöjligt känna sig tillfredsställd med enbart statistiska beskrivningar av det indexikala 
fältet. Den kräver etnografisk metod i kombination med kvalitativa intervjuer.8 I centrum för 
en sociosymbolisk kulturanalys på etnografisk och kvalitativ grund står förståelsen av den 
mening som kulturella relationer mellan grupp och sak frambringar i de symboliska artikula-
tionernas form.  

Hur kan då dessa meningsskapande kulturella relationer mellan grupp och sak förstås 
teoretiskt? I avsikt att pröva olika förståelseformer konstruerar Willis tre tänkbara svars-
alternativ. Med det tredje alternativet lär vi känna hans eget teoretiska ställningstagande. 
Willis analytiska poäng, för att förse läsaren med en förförståelse, är att vissa kulturella saker 
är bärare av mer attraherande möjligheter än andra. Att så är fallet gör dem särskilt lockande 
att använda i den symboliska artikuleringens tjänst. Låt mig konstruera den argumentation 
som tar Willis till denna slutsats. Det ska visa sig att kulturella saker inte är kärl tomma på 
mening. Inte heller är de kärl med i förväg helt och hållet givna meningsinnehåll. Vissa kul-
turella saker har i sig själva större, med Willis begrepp, ”objektiva möjligheter” att bli valda 
än andra. Det är förståelsen av dess möjligheter jag nu ska försöka, för att återanvända Walz-
ers ordval, ”pussla ut”. Jag ska också på eget bevåg försöka att något rekonstruera förståelsen 
av dem.  

En första teoretisk möjlighet är att en social grupp genom att skapa en relation till en sak 
gör denna till en kulturell – meningsbärande – sak. Med en sådan förståelse har saken i sig 
själv ingen given mening. Det är den sociala gruppen – dess karaktär, förväntningar, för-
ståelse och användning – som bestämmer sakens meningsinnehåll. Följaktligen är det första 
svaret att sakens mening är sociokulturellt konstruerad. Vi kan lägga till att gruppens men-
ingsskapande relation till en specifik sak också måste förstås i relation till andra sociala 
gruppers redan upprättade relationer till andra kulturella saker. Det är därför, menar jag, 
rimligt att tala om ett i varje nutid begränsat valfält av just med mening redan ockuperade 
kulturella saker. 

Willis ser två problem med den sociokulturella argumentationen. För det första blir kul-
turella sakers meningsinnehåll historiskt tillfälliga. Det är svårt, hävdar han, att förstå varför 
saker kan bevara betydelser över längre tid. Det är också, för det andra, svårt att förstå varför 
en specifik grupp väljer att upprätta en relation till en sak och inte en annan om ingen i för-
hand existerande mening finns. Valet av kulturell sak blir därmed alltför godtyckligt. 

Trots sin kritiska hållning iscensätter Willis ett försök till försvar av det första svarsalterna-
tivet. Frågan är hur en kulturell sak av sociokulturella konstruktionsskäl kan få mening så att 
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det framstår som om den i sig själv är bärare av ett givet och över tid varaktigt meningsinne-
håll. Willis ber läsaren att föreställa sig en ”originalposition” i vilken en meningsskapande 
process har sitt ursprung. En viss social grupp upprättar en relation till en sak. En menings-
skapande process – inriktad mot och alltmer förbunden med en specifik sak – är därmed satt i 
rörelse. Willis beskriver denna process i termer av ”substansiering” och ”ackumulering”. Över 
tid fördjupas den kulturella relationen mellan grupp och sak. Saken får sitt alltmer omfattande 
och tydliga meningsinnehåll. Den har ockuperats av en ackumulerad, specifik meningssub-
stans. Dess mening värderas, uppskattas och tas alltmer för given. Inte endast av den involver-
ade gruppen utan också av omgivningen. Därmed har saken blivit kulturell. Dess menings-
innehåll har institutionaliserats. Det kan nu verka som om den kulturella saken är bärare av ett 
givet meningsinnehåll – ett innehåll med ett självevident och från de producerande samman-
hang friställt egenvärde. Den har blivit till ’en sån sak’ för ’såna som dom’. Som sådan kan 
den länkas till en, med Willis term, ’kulturell minnebank’. Dess betydelse kan därmed bevaras 
och verka över tid. Vad som ser ut som given mening är inget annat än sociokulturellt kon-
struerad mening. Att tillskriva kulturella saker i sig själva mening är inget annat än att miss-
känna meningsskapandets sociokulturella karaktär. Så lyder huvudbudskapet i det första 
svarsalternativets förståelse av den kulturella relationen mellan grupp och sak. Willis känner 
sig dock inte till fullo tillfredsställd med denna förståelse. Han vill rädda den teoretiska möj-
ligheten att kulturella saker har en egen attraherande energi. Varför skulle de annars väljas i 
originalpositionen? Willis vill således inte acceptera godtyckliga val av på mening tomma 
kulturella saker.  

Med det andra teoretiska alternativet prövar Willis möjligheten att förstå varje kulturell sak 
som bärare av en egen, inre, given meningsstruktur: att en kulturell saks meningsinnehåll är 
essentiellt given av saken i sig själv. Om den första förståelsen av sakers mening som socio-
kulturell konstruerad utgör tesen, så är argumentationen för essentiellt given mening anti-
tesen. Den andra förståelsen är alltså att en kulturell sak alltid har samma inre, immanenta 
kvaliteter. Med andra ord: en sak är, den blir inte, kulturell. En kulturell sak kan följaktligen 
liknas vid ett kärl med en i sig själv inneboende betydelse. En social grupp upprättar en kult-
urell relation till en kulturell sak därför att den har ett eftertraktat meningsinnehåll som är 
givet och oföränderligt. Följaktligen kan en grupps relation till en sak inte påverka dess betyd-
else. Gruppen kan endast välja en sak därför att dess medlemmar attraheras av dess givna 
essens. Betydelsen av en specifik sak är därmed alltid densamma oavsett vilken grupp som 
upprättar en kulturell relation till den. Sakens givna betydelse, inget annat, förklarar den 
kulturella relationen mellan grupp och sak.  

Den som låter sig informeras av det andra svarsalternativets huvudbudskap kan enligt 
Willis endast göra två analytiska operationer. I den första bestäms värdet i den kulturella sak-
ens givna meningsinnehåll – det som kan attraherar. Den andra beskriver hur den sociala 
grupp som upprättar en kulturell relation till en specifik kulturell sak – i den egna symboliska 
artikulationens tjänst – förhöll sig till valet av värdet i det givna meningsinnehållet. Willis 
finner denna förståelse behäftad med en rad problem. Vem äger legitimerad kompetens och 
därmed rätten att objektivt bestämma en kulturell saks givna sanningsessens? Saken kan 
knappast berätta om det själv. Det är också svårt att bestämma hur det kan komma sig att en 
inre, given sanning kan finnas till. Hur kan vi förklara att en kulturell sak har en given betyd-
else friställd från sociomateriellt och symboliskt strukturerade helheter och sociala gruppers 
bedömning och användning av kulturella saker? Därtill kan antitesen om essentiellt givet 
meningsinnehåll inte förklara hur kulturella sakers betydelser kan förändras över tid. Inte 
heller hur samma sak kan användas av olika grupper med olika symboliska utfall och effekter. 
Finns det kanske en Gud i meningsmaskineriet? En möjlighet är att hävda att endast ett fåtal 
upphöjda individer med specifika egenskaper kan avtäcka varje saks givna essens och att 
förändringar av meningsinnehåll kan förklaras av att alla andra bedömare och användare 
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missförstår och missanvänder den bakom feltolkningarna sanna betydelsen. En sådan hållning 
kräver dock stark tilltro till de människor, eller väsen, som kan avtäcka sakernas givna sann-
ing.9 Det är om möjligt än svårare att förstå varför ett visst givet meningsinnehåll, som bara 
finns där, kan förändras över tid och tilltala olika sociala grupper. Vi är därmed tillbaka till 
den punkt i vilken invändningarna mot antitesen tog sin början. Vem bestämmer och hur be-
visas kulturella sakers evigt sanna mening? Willis slutsats är att det andra alternativet, precis 
som det första, taget i sin helhet, är ohållbart. Följaktligen söker Willis tes och antites sin 
syntes. 

Willis egen förståelse av den kulturella relationen mellan grupp och sak avser vad han själv 
benämner objektiva möjligheter för meningsskapande. Det innebär att kulturella sakers men-
ingsinnehåll är sociokulturell konstruerade men med oundviklig utgångspunkt i just objektiva 
möjligheter (och begränsningar) framtvingade av varje saks egen interna, givna menings-
struktur. Med andra ord rymmer Willis syntes selekterade aspekter från både tesens och 
antitesens teoretiska argumentationslinjer. När en social grupp upprättar en kulturell relation 
till en specifik kulturell sak så är det just den specifika sakens redan existerande och givna ob-
jektiva möjligheter som plockas upp i den sociosymboliska artikuleringen av gruppens sub-
jektiva erfarenheter av sina sociomateriella och positionella villkor. Den kulturella relationen 
är alltså inte helt och hållet godtycklig. Den valda saken har redan när relationen upprättas 
någon form av inre, given mening som gör den vald. Men när den väl är vald sätts också en 
sociokulturell meningsproduktion i rörelse. Utgångspunkten för denna produktion är den 
kulturella sakens inre meningsstruktur som just ”objektiv möjlighet”. Med andra ord har den 
valda kulturella sakens något i och för sig själv specifikt attraherande som inte är sociokul-
turellt konstruerat. Dessa objektiva möjligheter verkar som förslag till ett nytt meningsskap-
ande. Också i icke förväntade riktningar. Det är denna inte helt godtyckliga men samtidigt 
osäkra tillblivelseprocess som enlig Willis utgör hjärtat i den fluktuering i vilken generering 
av kultur och mening flyter, bevaras och förändras. Just därför kan samma kulturella sak an-
vändas av olika grupper. Med utgångspunkt i givna objektiva möjligheter utvecklas olika an-
vändningsområden och meningsinnehåll. Willis tänker sig därtill att saker kan väljas som 
ännu inte varit använda i den symboliska artikuleringens tjänst. Jag tror Willis tänker på saker 
som i ett visst historiskt ögonblick helt och hållet är bestämda av sin funktion men som gen-
om användning görs alltmer expressiva. Dessa sakers objektiva möjligheter kan då kreativt 
utforskas och meningsexploateras. Det betyder alltså att en kulturell sak, trots sin, inre, givna 
objektiva möjlighet, till följd av den kulturella relationen mellan grupp och sak, inte alltid får 
en och samma betydelse. De betydelser som följer av sociokulturell användning och kreativ 
utforskning av en kulturell sak kan med utgångspunkt i samma objektiva möjligheter få 
många olika betydelser. Dessa ”nya” betydelser står dock i en eller annan meningsberoende 
relation till varje saks objektiva möjligheter. Utfallet av den kulturella relationen mellan 
grupp och sak är därmed, med Willis ordval, ”polyvalent”. Den kan rymma många bindningar 
och varierande betydelser. Telefonen utgör, tror jag, ett bra exempel på en sådan kulturell sak. 
När jag var barn innebar en telefon en ”svart klump” från statliga Televerket. Dess objektiva 
möjlighet var till att börja med enbart funktionell. Med en telefon i lägenheten kunde man 
ringa till sin farmor och tacka för en födelsedagspresent. En telefon hade en given funktion 
och ingen utforskad estetik. Sedan dess har telefonen blivit en alltmer mångbetydande 
kulturell sak. Samtidigt som den bibehållit sin ursprungliga, ”rena” funktion – att ringa till en 
farmor – så blir dess funktioner all fler. Numera kan vi, som exempel, spela spel, fotografera, 
lyssna på musik och svara på e-post. Detsamma gäller telefonen som estetisk stilmarkör. Inte 
endast ser telefoner olika ut, vi kan också symboliskt artikulera oss själva genom att klä den i 
en mängd olika accessoarer. På så sätt kan telefonen färg- och stilmässigt matcha val av andra 
kulturella saker. Telefonen har blivit en av många kulturella saker som tar plats i de flesta av 
våra kulturella former. När den ringer kan omgivningen höra den låt du för tillfälligt valt att 
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presentera sig själv med. Du kan också försöka att ställa dig över alla dessa stilmarkörer gen-
om att jobba hårt på att hitta en alldeles vanlig, traditionell ringsignal. Därmed har du, anting-
en du vill eller inte, just intagen en smakposition, som vore du en motkultur vars symboliska 
artikulation är högst traditionell. Originalpositionens objektiva möjlighet kvarstår dock: att 
kommunicera med någon som inte finns alltför nära. Men också upplevelsen av vad som är 
alltför nära förändras över tid. Under min uppväxt kunde jag inte ringa någon som bodde i 
huset jämte. Inte ens i samma kvarter.  

Låt mig så långt sammanfatta. I det första teoretiska alternativet är all mening ett utfall av 
sociokulturell konstruktion. Enligt denna tes ryms ingen given meningssubstans hos den 
kulturella saken i sig själv. Saken är ett kärl som genom gruppens försorg får sitt innehåll. I 
antitesen, däremot, är saken ett kärl med ett givet och oföränderligt innehåll. Följaktligen är 
det tredje alternativet en syntes. Från tesen hämtas den teoretiska insikten att sakens mening 
är sociokulturellt konstruerad. Denna konstruktion tar dock sin utgångspunkt i kulturella sak-
ers objektiva möjligheter. Med utgångspunkt i varje kulturell saks attraherande möjlighet ela-
borerar en social grupp och dess medlemmar det hos saken givna meningsinnehållet. Därmed 
lånar syntesen en tankefigur från antitesen, nämligen att saker är bärare av ett givet menings-
innehåll men inte i den oföränderliga bemärkelse som antitesen hävdar. Om Willis har rätt 
finns det något hos kulturella saker som utgör den oundvikliga startpunkten för vidare men-
ingsutveckling.  

Vad är det då Willis i mer konkret bemärkelse kan tänkas avse med att kulturella saker i 
sig själva rymmer en given mening som attraherar en viss social grupp för vidare menings-
skapanden? Det är mitt i denna brännpunkt som Willis teori blir som mest spännande och 
ofärdig. Låt mig därför i den immanenta kritikens anda utforska några tänkbara exempel på 
objektiva möjligheter. Avsikten är att bidra med en början till en, vad jag uppfattar som, nöd-
vändig utveckling av Willis syntes om sakers objektiva möjligheter. Det är min övertygelse 
att den teoretiska förståelsen av den kulturella relationen mellan social grupp och kulturell sak 
behöver breddas och preciseras. Jag ska därför formulera en ny tes öppen för såväl antites 
som syntes. Min tes är utfallet av en kort diskussion av tre strategiskt valda exempel på kul-
turella saker. Mitt första exempel är alkohol. Det råder, som jag ser det, inget tvivel om att 
alkohol – i sig själv – rymmer en objektiv möjlighet, nämligen att bli alkoholpåverkad. Saft, 
som exempel, erbjuder inte samma möjlighet. Alkoholens objektiva möjlighet är så stark att 
den kan bedömas som oundviklig. Ingen kan dricka stora mängder alkohol utan att bli på-
tagligt alkoholpåverkad. Valet av typ av alkohol, däremot, kan förklaras av faktorer som tid, 
plats, ålder, klass, kön och etnicitet. Att föredra vitt vin framför ren vodka är betydelse-
bärande. Lageröl kan ha en annan mening än färsköl. Min erfarenhet av att bo i England säger 
mig att den unga generationen av män betydligt oftare ber om en lager än den äldre genera-
tionen, som föredrar, om den finns att tillgå, den lokala färskölen. Val av alkoläsk eller lagrat 
franskt slottsvin har också påtagliga konnotationer för symbolisk självartikulering. Vi kan 
därtill lätt tänka oss sociosymboliska homologier mellan olika sorters alkohol, dryckesvanor, 
platser, situationer och beteenden. Alkoholens symboliska artikulationsmöjligheter är många 
och varierande. En del alkoholpåverkade blir våldsamma. Andra blir glada, vågar dansa och 
kan bedyra sin kärlek till en man eller kvinna vars objektiva möjligheter attraherar. Ytterligare 
andra tar chansen att berätta om sin utsatthet eller framgång. Det går även att bli allt mer 
berusad medan man i vänners lag talar om vad som finns förvarat i den egna exklusiva 
vinkällaren. Alkohol erbjuder objektiva möjligheter utifrån vilka en rad sociokulturella men-
ingsprocesser kan utvecklas, etableras, reproduceras och förändras. Alltfler kan, som exempel, 
bli vinkonsumenter med intresse för tillverkare, distrikt och druvsorter. Det torde betyda att 
många kan vara alkoholkonsumenter utan att intressera sig för den objektiva möjligheten att 
bli alkoholpåverkad. Det är rimligt att ta för givet att det finns de som upprättar en kulturell 
relation till alkohol utan att detta meningsskapande bestäms av den objektiva möjligheten att 
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bli alkoholpåverkad. Jag vill dock hävda att även de som ser alkohol som något annat än ett 
medel för att bli påverkade måste förhålla sig till alkoholens objektiva möjligheter. De måste 
se till att inte titta för djupt i de flaskor vars innehåll attraherar dem. Jag uppfattar alkohol som 
ett möjligt typexempel på Willis syntes om objektiva möjligheter som grund för fortsatt socio-
kulturell meningsproduktion. Inte heller är det svårt att se hur val av alkohol kan samspela 
med upprättandet av kulturella relationer till andra saker som val av utbildningsvägar, kläder, 
TV-program, musiksmak, soffor och semestermål. Alkohol som symbolisk artikulation blir 
därmed en kulturell sak bland andra strategiskt valda saker på ett visst kulturellt fält som till-
sammans med andra fält utgör det indexikala fältets utbud av kulturella former, det vill säga 
den kulturella nivåns egenvärde.  

Jag lånar mitt andra exempel från socialhistorikern Hugh Cunningham. I The Invention of 
Childhood (2006) berättar han om hur den medeltida ”fotbollssäsongen” började i november 
på Alla Helgons Dag. Det var den dag man i enlighet med medeltida tradition slaktade djur. 
”Grisens urinblåsa”, konstaterar Cunningham, ”tillhandahöll möjligheter för idrott”.10 I bästa 
fall, rätt behandlad, kunde grisblåsan hålla en hel säsong, det vill säga till nästa års slakt. Det 
är uppenbart att en grisblåsa rymmer helt andra objektiva möjligheter för fotboll än en gris-
knorr. Det är alltså lätt att förställa sig en originalposition i vilken någon upptäcker en full 
grisblåsas förmåga att rulla om markens topografi så tillät. En medeltida fot träffar blåsan och 
vips har vi en av många möjliga historiska startpunkter för allt som samtida fotboll är och kan 
representera. En välfylld grisblåsa kan än idag i sig själv utgöra en objektiv möjlighet att upp-
fattas som boll. Samtidigt torde grisblåsan spelat ut den originalpositionens roll den fick under 
medeltiden. Barn växer inte längre upp utan boll och med slakt på Alla Helgons dag. Alkohol-
en, däremot, har, oundvikligen så, kvar en än idag för många attraherande objektiv möjlighet. 
Detsamma gäller den moderna fotbollen med alla dess sociokulturella meningsmöjligheter.  

Mitt tredje exempel gäller det amerikanska bilmärket Cadillac. I sin avhandling Culture 
Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden (1997) skriver Tom O’Dell om ett 
med avsikt på intentionerna misslyckat lanseringsförsök i Sverige. Tillverkarens avsikt var att 
sälja Cadillac till ett framväxande skikt av övre medelklass. Reklamkampanjen föreslog i bild 
och text, med Willis begrepp, en sociosymbolisk homologi mellan Cadillac och den utvalda 
målgruppen. Någon kulturell relation mellan social grupp och kulturell sak kom dock aldrig 
till stånd. Den svenska medelklassen attraherades inte av det amerikanska bilmärket som 
medel för symbolisk artikulation. Därtill hann lanseringen inte mer än inledas förrän raggarna 
hade gjort bilmärket Cadillac till den mest betydelsebärande kulturella saken i den sociokul-
turella konstruktionen av sin egen kulturella form. Ockuperad av för marknadsförarna fel 
meningssystem lades den svenska lanseringen ner. Sedan dess är varje Cadillac bärare av ett 
meningssystem som varje ägare med varierande grad av distans måste förhålla sig till i sitt 
eget symboliska artikulationsarbete. Det torde dock vara mer möjligt idag för en man eller 
kvinna från den övre medelklassen att köra lite Cadillac under några fina sommardagar. Detta 
som en del i en omförhandling av vem man kan vara som övre medelklass, till exempel i 
betydelsen mer spännande, utlevande och ”easy going” än vad en tjänsteman på Länsstyrelsen 
förväntas vara. När så sker ”lånar” tjänstemannen något av den objektiva möjlighet som varje 
Cadillac är bärare av tack vare den sociosymboliska homologin mellan raggare och Cadillac. 
På så sätt kan Cadillacen idag – på den kulturella nivån – fungera som ”modell för” ett ”nytt” 
sociokulturellt meningsskapande med originalpositionens meningsinnehåll som grund. Låt oss 
kalla det meningsskapande omförhandling av objektiva möjligheter.  

Så till min kritik och analytiska poäng. Först tänkte jag så här. Till skillnad från alkohol 
och grisblåsa går det inte att hävda att en Cadillac, i sig själv, till följd pressad plåt och 
inredningen, är bärare av en objektiv möjlighet i den essentiella bestämningens betydelse. En 
Cadillacs meningssystem är och kan inte vara annat än sociokulturellt konstruerad. Likväl 
skulle jag vilja rädda Willis syntes med ett teoretiskt tillägg. Innehållet i detta tillägg är exakt 
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det samma som Willis själv formulerar när han utforskar tesen om sociokulturell konstruktion 
av meningsinnehåll. Självklart måste vi kunna tänka oss att kulturella saker, till exempel en 
bil som Cadillac, verkar som om de var bärare av en objektiv möjlighet. Den analytiska po-
ängen är då att alla saker som blivit kulturella är bärare av objektiva möjligheter. Följakt-
ligen finns det åtminstone två typer av objektiva möjligheter. En typ, exemplifierad av alkohol 
och grisblåsa, har essentiellt givna objektiva möjligheter. Kanske ska också telefonens funk-
tion föras till denna typ. Vi får då skilja på grisblåsan, vars funktion inte är fotboll men blir till 
fotboll, från telefonens, som blir till med intentionen att verka som kommunikationsteknik. 
Den andra typen, däremot, är endast bärare av sociokulturellt konstruerade meningssystem. 
Också dessa – mitt exempel var Cadillac – kan verka som objektiva möjligheter. Kulturella 
saker attraherar inte endast när de har essentiellt bestämda objektiva möjligheter. De attra-
herar också till följd av att de redan är ockuperade av sociokulturellt konstruerade menings-
system. När Willis i sin argumentation mot den sociokulturella tesen hävdar att dess problem 
är att den inte kan förklara varför en kulturell sak väljs för första gången, så måste vi först 
konstatera de flesta saker som väljs redan är bärare av ett konstruerat meningssystem. Och om 
vi till varje pris måste försöka fastställa en originalposition, om det nu överhuvudtaget är möj-
ligt, så hamnar vi i fall som telefon, alkohol och grisblåsa. En Cadillac, däremot, må vara till-
verkad med en viss marknadsintention, och/eller som ett uttryck för tillverkarens egen sym-
boliska artikulation (eller smakpreferens), men den har ingen givet, essentiellt menings-
innehåll. Kanske skulle Willis vilja hävda att en Cadillac i raggarnas ögon erbjöd just sådana 
essentiella objektiv möjligheter. En Cadillac är stor, vräkig, ljudlig och amerikansk, nog 
skulle den utgöra en utmärkt motkulturell symbolisk artikulation i ögonen på andra, till ex-
empel en välartad medelklass och polis. Särskilt om man också använder en sydstatsflagga. 
Nog överensstämmer en sådan flagga – i raggarnas kulturella form – väl med Elvis Presleys 
musik, frisyr och kläder. Nog kunde en sådant kulturellt fält av saker symbolisk artikulera att 
nu hade minsann också arbetarklassens pojkar i den symboliska marginalen jobb och pengar. 
Nog skulle de allt göra sig synliga mitt i normalitetens offentliga centrum. Jag har dock svårt 
att kalla dessa exempel på objektiva möjligheter något annat än sociokulturellt konstruerade. I 
en annan tid och på en annan plats hade det kanske varit de med överordnade positioner som 
känt behovet av att välja det största och mest vräkiga. Så skilda aktörer som kungahus, fabrik-
örer, stora småföretagare, ledande bolsjeviker och nazister kan utgöra exempel. Det finns allt-
så, som jag ser det, ingen anledning att ställa Willis tes mot syntesen. Det finns kulturella sak-
er som attraherar med objektivt givna möjligheter, som alkohol och grisblåsa, och det finns 
kulturella saker vars sociokulturella energier verkar som om de vore essentiellt givna fast de 
är sociokulturellt konstruerade. I fallet alkohol torde den objektiva möjligheten – att bli alko-
holpåverkad – alltid finnas där som möjlighet för attraktion eller avståndstagande. En välfylld 
grisblåsa kan ännu rulla men dess objektiva möjlighet som fotboll måste nog betecknas som 
borttynad. Samtidigt är essentiella, ursprungliga och använda objektiva möjligheter alltid 
övertäckta med lager av sociokulturellt konstruerade meningssystem. Både alkohol och 
fotboll är kulturella saker förknippade med en ofantlig mängd symboliska artikulationsmöjlig-
heter. Willis teori om kulturella former behöver därför bättre precisera skilda kulturella sakers 
olika, eller lika, möjligheter att attrahera sociala grupper med objektiva möjligheter. Dessa 
möjligheter kan, som sagt, vara essentiellt givna. Men de kan också vara enbart sociokulturellt 
konstruerade. I båda dessa fall är de objektiva möjligheterna endast början på en ständigt 
pågående och oavslutad sociokulturell meningsproduktion. En teori om kulturella former för-
stådda som sociokulturella homologier kan därför inte nöja sig med att beskriva indexikala 
fält och kulturella sakers objektiva möjligheter. Den måste också intressera sig för hur alla 
existerande objektiva möjligheter av sociokulturella skäl ständigt utgör startpunkter för för-
ändring. Med andra ord kan objektiva möjligheter bli till nya objektiva möjligheter.  
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Nå, stämmer nu denna teoretiska argumentationslinje? Bör man skilja objektiva möjlig-
heter vars meningsinnehåll är essentiellt givna (alkohol och grisblåsa) från de som endast är 
sociokulturellt konstruerade (Cadillac)? När jag kritiskt granskar denna tes tycker jag mig se 
ett problem. Jag bestämmer alkoholens och grisblåsans objektiva möjligheter med funktioner. 
Alkoholen är ett medel med vars hjälp man kan bli alkoholpåverkad. Grisblåsans funktion – 
för grisen – är inte fotboll – men i vårt erfarenhetsengagemang med världen kan vi människor 
lätt upptäcka att en full blåsa rullar. Och så kan en medeltida ”fotbollssäsong” börjar på Alla 
helgons dag. Vad skiljer då en Cadillac från detta resonemang? Också den har ju en funktion. 
Den är tillverkad för att vara ett färdmedel. Detsamma gäller telefonen. Med den kan man 
kommunicera med en farmor på en födelsedag. Samtidigt kan vi inte nöja oss med en ny 
antites som endast parafraserar Willis antites: att objektiva möjligheter ska förstås som essen-
tiellt givna och orubbliga funktioner. Vi vet ju att funktionerna endast är startpunkter för 
ständigt pågående och oavslutade sociokulturella konstruktioner av meningsinnehåll. Är då en 
ny syntes att det bästa är att förstå objektiva möjligheter som de funktioner – ”naturliga” (som 
grisblåsan) eller artificiella (som alkohol, grisblåsa och telefon) – som ligger till grund fortsatt 
sociokulturella konstruktioner? I många – men inte alla – fall tror jag att det kan vara så. 
Åtminstone i själva originalpositionen när, som exempel, telefonen är en ”svart klump” från 
Televerket. Men när väl sociokulturell meningsproduktion är igång kan kulturella sakers men-
ingsinnehåll som objektiva möjligheter inte vara något annat än sociokulturellt producerade. 
Möjligtvis kvarstår en invändning. Varför ses produktion av artificiella funktioner som icke 
sociokulturellt producerade? Telefoner växer ju trots allt inte på träd – de tillverkas. Förvisso 
tillverkas telefoner men kanske kan vi tänkas oss att de i originalsituationen tillverkas endast 
med en intention som rör funktion. Om så är fallet kan säkert ifrågasättas. Trots allt hade även 
den första telefonen en estetik – den såg ut på ett visst sätt och inte ett annat. Jag finner det 
dock rimligt att anta att det krävde årtionden innan tillverkaren av telefoner i allt större 
utsträckning såg dem också som objekt för smak- och stilbildning. Idag kan vi inte tänka oss 
en produktion av telefoner som inte samtidigt utvecklar funktion och estetik. Det innebär att 
telefoner idag produceras som sociokulturellt objektiva möjligheter för fortsatt sociokulturellt 
meningsskapande. Det är, vad jag kan förstå, vad kampen mellan LM Erikson och Nokia 
handlar om. Insikten om det sociokulturella meningsskapandet är därmed sedan länge ett med 
produktionen av i stort alla tänkbara objekt. Vi lever oundvikligt i en sociomateriellt och sym-
boliskt strukturerade helhet definierad av kulturella sakers sociokulturellt konstruerade ob-
jektiva möjligheter. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att finna saker som ännu inte är 
kulturella. Om kulturella sakers ”essentialitet” endast kan förstås som funktionella, så be-
finner vi oss idag i en värld där dessa funktioner – naturliga eller artificiella – är så övertäckta 
av sociokulturellt konstruerad mening att den ursprungliga funktionen inte har någon avgör-
ande betydelse bortom alla de betydelser den redan är inbäddade i. Det som lockar köparen av 
en viss telefon, något tillspetsat, är inte att den går att använda till telefonsamtal. Den objekt-
iva möjlighetens oskuldsfullhet tycks mig sedan länge förbi. Att förstå objektiva möjligheter 
är därför nästan alltid att förstå sociokulturellt konstruerad mening. Men kanske ska vi inte 
utesluta att det ännu kan finnas saker med ”rena” funktioner utan redan presenterad mening 
att upptäcka och exploatera. Möjligen finns det saker med en funktion som kan ges en annan 
funktion med avsikten att ges nytt meningsinnehåll. Det senare är dock, som vi redan visat, 
inte särskilt nytt. Grisblåsan är just ett sådant exempel. Till slut kan jag inte komma fram till 
något annat än att det är Willis inledande tes som bär den mest avgörande insikten i hur 
objektiva möjligheter bör förstås. Vi väljer förvisso inte saker godtyckligt? När vi väljer saker 
är de redan ockuperade av ett eller flera meningsinnehåll. Dessa meningsinnehåll förstås bäst 
som sociokulturellt konstruerade. Ofta med meningsinnehåll som bär över tid. Men självklart 
kan de också förändras, omförhandlas, glömmas bort och överges. De kan även vara olika för 
olika. Och gamla traditionella betydelser kan återanvändas i helt ny eller gammal betydelse. 
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Det är denna argumentation som utgör min nya tes fast den är så gammal. Se den som en 
objektiv möjlighet för de antiteser och synteser jag själv saknar förmåga att formulera. Det är 
så jag tänker nu. 

Bundna som de är i tid och rum kan indexikal och sociosymbolisk analys inte förstå för-
ändringar i de kulturella relationernas meningsskapande. Följaktligen är det den tredje analys-
nivåns uppgift att bidra med en teoretisk förståelse av hur kulturella former kan förändras. 
Willis väljer att kalla den integrativ analys. I min konstruktion avser denna analys två relater-
ade dimensioner av förändring. Den första fokuserar hur sociosymboliska homologier kan för-
ändras genom att social grupp och kulturell sak influerar och modifierar varandra. Denna 
analys rör vad jag skulle vilja kalla interna förändringsprocesser med avseende på den kultur-
ella relationen mellan grupp och sak. Den andra dimensionen intresserar sig för hur en social 
grupps medlemmar kan förändra förståelsen av sig själva, sin position och subjektivitet i den 
sociala världen till följd av en förändrad symbolisk artikulation, vilken, som förståelseform 
och praktik, bidrar med nya förutsättningar för just gruppens självförståelse i relation till den 
vidare sociomateriella världen. Denna dimension rör således externa förändringsprocesser, då 
den avser hur förändringsprocesser i teorins brännpunkt länkas till innehållet i det samhälls-
teoretiska ramverket. Följaktligen rymmer den integrativa analysen en dubbel dialektik. Först 
intresserar den sig – internt – för hur den kulturella relationen mellan grupp och sak kan för-
ändra en grupps symboliska artikulation av sig själv. Willis förstår en sådan artikulation som 
en dialektik mellan den sociala gruppens sensibilitet – utforskande och bearbetning av egna 
erfarenheter och självförståendeformer – och kulturella saker som attraherar med olika typer 
av objektiva möjligheter. Det händer, som sagt, något med saker när grupper använder dem 
som medel för symbolisk självartikulation. Men det händer också något med gruppen när den 
artikulerar sig genom relationer till saker. Däri den dubbla dialektikens relevans för att förstå 
förändring: att en social grupp, i ljuset av existensens kreativa agentskap, söker sig till kultur-
ella sakers meningsmöjligheter, som förändras så att de i egenskap av nya symboliska artiku-
lationer tillhandahåller nya betydelser som också kan sätta gruppens självförståelseformer i 
rörelse. Och så länge det finns mänskligt liv, så finns det möjligheter till nya menings-
modifieringar. Kan vi rent av tala om kulturella former som oundvikliga ontologiska vara-
former? Säger de inte något om just människans vara i världen? ”Människan”, skriver kogni-
tionsforskaren Peter Gärdenfors i Den meningssökande människan (2006), är ”ständigt på jakt 
efter mening”.11. ”Människan är”, skriver han också, ”det meningssökande djuret”12 eftersom 
”inga andra djur bekymrar sig om mening”.13  

Eftersom förändringar av kulturella sakers meningsinnehåll kan bidra till att förändra 
sociala gruppers förståelse av sig själv, andra och omvärlden har den integrativa analysen fått 
oss att förstå att förändrade kulturella former kan leda till social förändring. Nya kulturella 
former kan följaktligen bli till ”modeller för” nya förståelseformer och känslostrukturer hos 
gruppens medlemmar. Jag skulle därför vilja hävda att förändrade kulturella former blir till 
nya objektiva möjligheter. Inte endast för upprättande av nya kulturella relationer mellan 
grupp och sak utan också mellan vad gruppens medlemmar är och vad de skulle kunna bli. 
Därmed har vi förstått den integrativa analysens dubbla relevans. Internt förändras menings-
innehållet mellan grupp och sak. Externt får gruppen nytt meningsmaterial för självförståelse. 
Utfallet är självklart inte givet. Kulturella former, som ”nya” eller ”gamla” meningssystem, 
kan bidra både till möjligheter och begränsningar. Kanske är det rimligt att tänka sig att 
kulturella former genom det sätt de förstås och används av gruppens medlemmar tenderar att 
rymma både möjligheter och begränsningar. När Philip Roth i romanen Amerikansk pastoral 
skriver om en ung mans uppväxt i en specifik samtidsbestämd judisk kultur förstår vi, hoppas 
jag, precis vad det kan vara att på en och samma gång formas av och leva i en kulturell forms 
möjligheter och begränsningar: 
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Mr Levov var en av de judiska fäder som kom från slummen och vars opolerade, obildade 
syn på världen drev fram en hel generation av uppåtsträvande universitetsutbildade 
judiska söner: en far för vilken allting är en oavvislig plikt, för vilken allting är antingen 
rätt eller fel, inget däremellan, en far vars blandning av ambition, fördomar och 
övertygelser är så opåverkad av hänsyn att han inte är så lätt att göra sig fri från som han 
verkar. Begränsade män med obegränsad energi; män snabba att visa vänlighet och 
snabba att tröttna; män för vilka det viktigaste i livet är att aldrig ge upp, hur svårt det än 
verkar. Och vi var deras söner. Det var vårt jobb att älska dem.14  

Kanske är det så att begränsningar kan vara möjliggörande precis som möjliggöranden har 
sina begränsningar? Också min egen klassresa från 50- och 60-talens folkhem på Tegelviken 
vid Kalmars södra infart till ett i stor utsträckning väldigt annorlunda akademiskt präglat liv 
kan ges en liknande förklaring. Hur jag under de sena tonåren i sökandet efter identitet upp-
rättade kulturella relationer till saker som musik och litteratur som blev till symboliska artiku-
leringar som ledde till nya kulturella former. Detta sökande hade i sin tur – i huvudsak till 
följd av en komplex familjedramatik – sina socio-existentiella förklaringar. Att utfallet kan 
beskrivas som en klassresa kunde jag inte förstå medan det pågick. Jag kände endast sötman i 
alla de betydelser som mina nya kulturella relationer försåg mig med genom mina evigt åter-
kommande besök i skivaffärer och boklådor. När åren gick sökte mig också sorgen efter barn-
domslandskapets förlorade gemenskaper. Långt senare – i min avhandling Bilden av en klass-
resa (1994) – kunde jag i teoretisk och empirisk form blottlägga den kulturella nivåns betyd-
else i min egen och andras sociala rörelse. Symbolisk artikulering kan, med andra ord, ha sin 
egen frigörande kraft. Kanske är det så därför att det är de kulturella formernas expressiva 
kraft som skapar meningsinnehållets första kognitiva instans? Och kanske var det, som kultur-
filosofen Ernest Cassirer formulerade det i The Philosophy of Cultural Forms (1929), med 
”vetenskapens framväxt” som ”den rent expressiva funktionen tappar mark”15 därför att ”den 
rena ’bilden’ av livet transformeras till sakernas existens och till kausala relationer dem 
emellan”.16 Likväl kan förståelsen av människan och världen inte reduceras till och bli ett 
med en sådan rent vetenskaplig förståelseform. Ty om så skedde skulle, åter med Cassirers 
ordval, ”levandets fundamentala fenomen som sådant försvinna”.17 Om det är något som 
alltid och för evigt präglar Paul Willis envisa, profana vetenskap om kulturella former så är 
det just detta: att livets kulturella, konstfyllda dialektik mellan materialitet och kulturella 
formers meningsfulla expressivitet – life as art – aldrig kan försvinna annat än i alltför kultur-
ellt omusikaliska teorier och empiriska analyser. Willis är och förblir den levda kulturens och 
dess uttrycksformers försvarare och utforskare. Frånvaron av en analys av kultur är inte det 
levda livets bekymmer – endast akademins. En sociolog berättade en gång för mig att ordet 
kultur fick honom att vilja ladda pistolen. Parafraseringar, om än i symboliserande form, kan 
ibland vara mycket olustiga.  

Ett försök till avslutning 
Jag ser Willis teori om kulturella former som ett forskningsprogram som försöker förstå det 
som hos det mänskliga samhälleliga varat aldrig kan gå förlorat. Som teori måste den därför 
söka en vetenskaplig form som inte är främmande för människors ”levande kulturer”. En 
sådan form kan inte misskänna att allt sociomateriellt liv är symboliserat. Också Willis teori 
om kulturella former som sociosymboliska homologier är och måste vara en kulturell form. 
Den hör, som jag uppfattar det, till den hermeneutiska vetenskapstraditionens tankefigur. Som 
sådan är den en vetenskaplig kulturell form som bidrar till att synliggöra andra kulturella 
former. Det är så jag har följt och tänkt, för att återkoppla till mitt bidrags inledande citat, 
”profetens uppmaning”.  
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Jag står här också med en ny fråga? Vad ska vi göra med Willis teori idag? Jag tror den 
behöver problematiseras, breddas, preciseras och iscensättas. Hur ska den förstås och sättas i 
arbete i dagens samhälle? Inte behöver den väl i individualiseringens tidevarv reduceras till en 
teori om sociala grupper? Och även om vi på goda grunder fortsätter att intresserar oss för 
sociala grupper, så måste förståelsen av dem inte reduceras till olika typer av mot- och sub-
kulturer. Med vilka kulturella relationer och kulturella saker byggs dagens betydelsebärande 
kulturella former? Jag skulle också vilja försöka situera Willis teori i relation till tidigare 
tanketraditioner. Otvetydigt är det möjligt att spåra släktskap, om än icke medvetna sådana, 
till antiken, Spinoza, Giambattista Vico, Kant, nykantianismen, John Stuart Mill, Durkheims 
religionssociologi, filosofisk hermeneutik (Hans-Georg Gadamer), symbolisk interaktionism 
(Herbert Blumer) och olika former av modern antropologi (Mary Douglas, Daniel Miller) och 
kultursociologi (Jeffrey C. Alexander, Pierre Bourdieu). Därtill funderar jag över de empir-
iska undersökningsområden inom vilka det skulle vara analytiskt produktivt att sätta Willis 
teori om symboliska former i arbete. På vilka typer av problem skulle den kunna erbjuda int-
ressanta svar? Jag har svårt att tänka mig någon kontext, teoretisk tradition och empiriskt 
undersökningsområde som inte kan utforskas i Willis teoris anda. Inte minst tycks den mig 
erbjuda kultursociologin en oundviklighetens teoretiskt informerad tankefiguration. Hur ska 
vi förstå varför vi väljer vissa idrotter, konstarter, pedagogiker, partier, byggnader, partners, 
vänner och så vidare? Hur ska vi förstå barndom, socialisation och förändring? Vad är och hur 
förstås och verkar kategorier som klass, kön, etnicitet och sexualitet? Är de inte just 
symboliserande kulturella former? När leder policyarbeten till de effekter de eftersträvar? Hur 
blir våra mest grundläggande tankekategorier till i sina möjliggörande och begränsande form-
er? Kanske kan teorin till och med hjälpa oss att överbrygga kultursociologins eget inre 
spänningsfält mellan kultur som analysinstrument för social reproduktion och kultur som 
symboliskt meningssystem för solidaritetens och rättvisans möjligheter. I Willis klassiker 
Learning to Labour (1977) gäller reproduktionens logik. Det visar sig att den kulturella form 
som arbetarklasspojkarna i motkulturen utvecklar får dem att (upp)leva reproduktionen av den 
egna klassens villkor som ett riktigt, ja, rent av, vinnande val. Men i enlighet med den integra-
tiva analysen av sociosymboliska homologier kan kulturella former – relationen mellan grupp 
och sak – också generera social förändring. Plötsligt finns i Willis tänkande en tankefigur som 
i allt större utsträckning återfinns i den nya amerikanska kultursociologi som byggs av främst 
Jeffrey C. Alexander.18 I hans senaste bok – The Civil Sphere – skriver han: 

Vi behöver en nytt begrepp för det civila samhället som en civil sfär, en värld av värden 
och institutioner som på en och samma gång generar kapacitet för social och demokratisk 
integration. En sådan sfär förlitar sig på solidaritet, på känslor för andra som vi inte 
känner men som vi respekterar av principiella skäl, inte av erfarenhet, till följd av vår 
föreställda förpliktelse till en gemensam sekulär tro.19  

Hur för vi den nödvändiga förståelsen av kulturella former till den sociala och mångkulturella 
integrationens sfär? Hur ser de symboliska former – den kultur20 – ut som trots ökade socio-
materiella skillnader och polariseringar i samhället genererar den samhälleliga solidaritetens 
och gemensamhetskänslans kulturella former? Hur kämpar vi för en gemensam, utvidgad och 
försvarbar normalitet? Det är som jag nu ser det kultursociologins samtida roll.21  

Kanske bör man tillägga, för att parafrasera Cassirers kulturfilosofi, att kultursociologin 
inte är något rike för sig själv.22 I sina bästa stunder erbjuder den en kulturell form – en all-
deles egen kulturell nivå – för förståelse av andra kulturella former. Dess objektiva möjlighet, 
förvisso sociokulturellt konstruerad, är att symboliskt artikulera vad Cassirer kallar ”kulturens 
självmedvetande”.23 Tänk att jag fann fröet till denna tankefigur i ett appendix tillkommit 
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Noter 

 

innan cultural studies körde fast i polariteternas analyser i ett postmodernt landskap av alltför 
fritt flytande kulturella saker och skingrade gemensamheter.  

Kvarstår nu bara att gratulera Erling Bjurström på sextioårsdagen. Det var just du Erling 
(och Paul Willis) som kom att representera de ”objektiva möjligheter” som fick mig att förstå 
att också jag kunde bli kultursociolog och ungdomsforskare. This note is for you! Long may 
you run!  

1  Boken är baserad på Willis doktorsavhandling – Popular Music and Youth Culture Groups in Birmingham – 
från 1972.  

2  Walzer fomulerar det på följande vis: ”[…] I shall take a ‘contructivist’ position […]. I shall do what most of 
us do with any book we read: try to puzzle out what the author is saying” (2002: 193). Mitt syfte är därmed 
att försöka presentera, åter med Walzers ordval, ”a systematic fashion” (ibid.).  

3  Jag är fullt medveten om att Willis till och från under de senaste dryga 30 åren återkommit till det aktuella 
appendixets teoretiska teman. I detta sammanhang har jag dock valt att endast fokusera hur teorin 
formulerades för första gången – i sin originalposition. Det finns anledning att återkomma till senare källor i 
mitt fortsatta arbete med teorins utveckling. Det bör också påpekas att Profane Culture och dess appendix 
utgör en sammanfattad kortversion av Willis avhandling – Popular Music and Youth Groups in Birmingham 
– framlagd vid universitetet i Birmingham 1972. Också till denna ämnar jag återvända.  

4  Redan i första stycket av detta appendix skriver Willis att teorin “provides some technical terms and distinc-
tions which might aid those concerned with rigorous model-building or with their own social research” 
(1978: 189). 

5  Det är härvidlag viktigt att påpeka att Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede i Ungdomskultur. 
Identitet och motstånd (1984/1987) lät översätta en artikel av Willis som rymmer en kort introduktion till just 
hans teori om kulturella former: ”Symbol och praxis: Rockmusikens sociala betydelse hos ett 
motorcykelgäng”.  

6  Gentili (1990: ix).  
7  Willis engelska ordval är ”cultural item”.  
8  För mitt och Willis sätt att se på etnografi och etnografi och kvalitativa intervjuer, se Willis & Trondman 

(2000); Trondman (2008b).  
9  Härvidlag finns självklart ytterligare ett alternativ, nämligen att meningsinnehållet är sociokulturellt 

konstruerat men att det inom ramen för en konstruerad tradition kan finns experter som av olika skäl är bättre 
skickade att bedöma innehåll och kvalité än andra. Även om det inte finns någon given sanningskvalitet i vin 
eller musikgenrer, så kan vinexperten eller kännare av Chicagoblues, Coltrane eller Schubert bättre än 
amatören avgöra vad som är ett bra vin, en Muddy Waters epigon och en inte särskilt välspelad ”Der Tot und 
das Mädchen”.  

10  Cunningham (2006: 44).  
11  Gärdenfors (2006: 7). 
12  Gärdenfors (2006: 9). 
13  Gärdenfors (2006: 9). 
14  Roth (1997: 18).  
15  Jag citerar här Cassirer från Edward Skidelsys bok Ernst Cassirer. The Last Philosopher of Culture (2008: 

117). 
16  Se Skidelsky (2008: 117). 
17  Se Skidelsky (2008: 117).  
18  För en inroduktion till Alexanders kultursociologi, vilken skiljer på ”sociology of culture” och ”cultural 

sociology”, se Alexander & Smith (2003).  
19  Alexander (2006: 4). Min översättning.  
20  Med kultur avser jag här den amerikanske antropologen Clifford Geertz numera klassiska definition, 

nämligen kultur som “the frame of meaning within which we enact our lives” genom att “learning how, as 



 

 
being from elsewhere with a world of one’s own, to live with them”. Något som förutsätter att vi intresserar 
oss för “who they think they are, what they think they are doing, and to what end they think they are doing it” 
(se Trondman 2008a). 

21  För en fördjupad diskussion och tillämpning av denna tanke, se Trondman (2010).  
22  Se Skidelsky (2008: 102). 
23  Se Skidelsky (2008: 102). 
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