
111

Håkon Larsen (red.): Kultursosiologisk forskning
Oslo: Universitetsforlaget, 2015, 296 s., ISBN 9788215024998

Bokens redaktör Håkon Larsen inleder Kul-
tursosiologisk forskning med att definiera 
ämnesområdet som sociologiska studier av 
meningsdimensionerna i det sociala livet. 
Boken erbjuder en bred översikt över kultur-
sociologiska perspektiv och forskning. Den 
är indelad i tre delar. I den första delen disku-
teras ämnesfältet i relation till klassisk socio-
logi och senare teoretiska utvecklingar ibland 
annat USA och Frankrike. Den andra delen 
innehåller tio kapitel som avhandlar en rad 
centrala områden inom detta forskningsfält, 
som till exempel religionssociologi, mediestu-
dier, studier av lek och fritid, konstsociologi, 
populärkultur, natur och miljö etc. Bokens 
tredje del innehåller några exempel på mer 
specifika kultursociologiska studier om till 
exempel sport och norsk matkultur. 

Inledningsvis konstateras att kultursocio-
logi inte är någon bindestrecksociologi, utan 
snarare ett grundläggande och centralt per-
spektiv inom sociologin. Detta är också ett 
växande fält, vilket syns i ett ökande antal tid-
skrifter, konferenser och publikationer. Boken 
har en viss slagsida initialt mot amerikansk 
sociologi. Larsen har varit gästforskare vid 
Yale University hos professor Jeffrey Alexan-
der, något som präglar bokens anslag. För-
utom Alexander nämns de franska forskarna 
Luc Boltanski och Laurent Thévenot. Ett an-
nat återkommande namn är Pierre Bourdieu. 
Även om flera av författarna i boken använder 
sig av Bourdieus kultursociologisk perspektiv, 

finns det också en kritik mot det struktura-
listiska anslaget hos Bourdieu och en vilja att 
i större utsträckning inkludera aktörer och 
meningsskapande i kulturanalyserna. Den 
brittiska kultursociologin och framför allt 
Cultural Studies lyser i stort med sin frånvaro 
i boken. Detta endast med undantag för Mats 
Trondmans kapitel som lyfter fram och disku-
terar Paul Willis berömda studie av ett gäng 
arbetarklasskillar i Norra England. I övrigt 
saknas det i stort beröringspunkter med både 
brittiska och amerikanska kulturstudier. Argu-
mentet att det skulle finnas en tydlig skillnad 
mellan kultursociologi och olika former av 
kulturstudier (Cultural Studies) är inte spe-
ciellt övertygande. Tänk bara på arvet efter 
Stuart Hall. Sammantaget saknas det en tydlig 
positionering av det som här benämns som 
kultursociologi. Man hade önskat sig en mer 
utförlig diskussion om dels relationen till de 
sociologiska klassikerna, dels till senare ut-
veckling av olika former av kulturteori. 

Bokens andra del innehåller en rad intres-
santa nedslag i det samtida kultursociologiska 
fältet. Kapitlens kvalitet och ambitionsnivå 
varierar en del, men sammantaget får vi här en 
bred och intressant bild av en rad kultursocio-
logiska delområden. Jag uppskattar speciellt 
några av kapitlen. Hans Erik Næss har skrivit 
ett kapitel om populärkultur och teveserier. 
Här får vi följa den sociologiska diskussionen 
och försöken att definiera populärkultur. Vi 
rör oss från Theodor Adorno via Herbert Gans 
till Lawrence Grossberg och landar i en sam-
tida förståelse av teveserier och populärkultur. 
Diskussionen om olika teveserier, inte minst 
den sociologiskt inspirerade The Wire, landar 
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i tankar om den meningsskapande funktio-
nen hos sådana mediala produkter. Ett annat 
intressant kapitel är skrivet av Lars E.F. Johan-
nessen och Dag Album. Här fokuseras krop-
pen och kulturanalytiska studier av sjukdom. 
Med utgångspunkt ibland andra Talcott Par-
son och senare teoretiker som Annemarie Mol 
diskuterar författarna sjukdomsbegreppet, 
diagnosers sociologiska betydelser och sjuk-
domars hierarkiska ordningar. Kapitlet ger 
också en rad intressanta empiriska ingångar 
till studiet av diagnoser och sjukdomsförlopp. 

Det finns också en del svagare kapitel, som 
till exempel det som handlar om genus och 
kultur. Även om författaren använder sig av 
en del relevanta ingångar, som till exempel 
Connells genusteori, saknas här en mer ut-
vecklad diskussion om genus och kultur. Man 
skulle till exempel kunnat tänka sig resone-
mang om intersektionalitet, postkolonial teori, 
posthumanistisk teori etc. Samtidigt kan jag se 
att ett sådant kapitel är relativt svårt att få på 
plats. Men här finns uppenbart en rad förfat-
tare inom till exempel kulturstudier som hade 
kunnat hjälpa till att skapa en bredare platt-
form för detta kapitel. Inte minst saknar jag 
författare som Beverly Skeggs, Angela McRob-
bie och Valerie Walkerdine. Den tredje delen 

av boken känns lite onödig. Den utgörs av tre 
kapitel som alla behandlar väldigt specifika 
områden kring kulturella trauman, fotboll och 
matkultur. Kapitlen är intressanta, men frågan 
är om inte boken hade vunnit på att istället ha 
en rejäl slutdiskussion om vad kultursociologi 
är och om dessa framtid som kunskapskälla 
till dagens samhällsutveckling.

Det är lovvärt att samla så många bra tex-
ter i en volym med rubriken kultursociologi. 
Samtidigt känns detta projekt alldeles för 
viktigt för att man ska nöja sig med detta. Jag 
hade önskat att inledningen till boken hade 
kunde ge oss fler nycklar till hur vi kan närma 
oss detta spännande fält. Det är en brist att 
inte boken placeras mycket tydligare inom 
den breda diskussion om kultur och samhälle 
som förts inom en rad närliggande områden, 
inte minst då Cultural Studies, men även post-
kolonial teori, posthumanistisk forskning och 
brittisk kultursociologi (Mike Featherstone, 
Bryan S. Turner, Scott Lash etc,). Trots dessa 
invändningar vill jag ändå rekommendera 
boken. Den utgör ett led i att nu påbörja dis-
kussioner om hur en samtida kultursociologi 
ska utvecklas och kunna få ett inflytande över 
våra diskussioner om kultur, samhälle och me-
ningsskapande. 


