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Abstract: The purpose of this thesis is to study the relationship between the 

definition and bibliographical classification of a certain academic 
subject; social anthropology. The theoretical framework consists of 
views held in Information Science regarding the definition and 
classification of subjects.  

 
The methodological onset is based on hermeneutical concepts that 
allow an extended analysis of abstract structures of thought. This 
analysis comprises of two parts; a descriptive analysis and a 
comparative analysis. The result of the descriptive analysis, whose 
aim is to describe the academic subject social anthropology, shows 
that this is not easy to define, instead it is nowadays almost the 
same as cultural anthropology. The comparative analysis results 
partly in a definition of the academic subject social anthropology, 
partly it shows that there are pronounced differences in how the 
SAB and the Dewey bibliographical schemes classify social 
anthropology. My interpretation is that the social anthropological 
research more or less vanishes in the classification. In the SAB 
social anthropology has no division of its own, in the Dewey it has 
its own division but it is not clearly defined. Therefore it can seem 
like that the SAB is better adjusted to the research of today than the 
Dewey is. My theoretical framework provides me with valuable 
viewpoints, because they make me aware of the difficulties with 
subject definition. The methods recommended show me that there 
is a conflict between a changing academic discipline and the 
representation of it. I also found out that there are risks of using 
predetermined terms and divisions during indexing, they might 
restrict the subject contents. My final conclusion is that further 
studies about how documents dealing with cultural- and social 
anthropology are indexed, might explain more about the 
relationship between the bibliographic schemes and the research in 
these areas. 
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1. Inledning med syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och problematisera förhållandet mellan definitionen av 
ett akademiskt ämne och den bibliografiska klassifikationen av detta akademiska ämne. Som 
utgångspunkt för studien har jag valt universitetsämnet socialantropologi, vilket jag själv har 
studerat. Den teoretiska grunden för uppsatsen utgörs av de synsätt på ämnesbestämning och 
klassifikation som förmedlas inom informationsvetenskap. Den metodologiska ansatsen, det 
vill säga hur jag gör min analys, vilar på hermeneutiska begrepp om vetenskaplig analys och 
tänkande. Mitt mål är att kunna genomföra en jämförande analys mellan definitioner av ett 
akademiskt ämne och bibliografiska klassifikationer, därför låter jag ett antal frågeställningar 
strukturera min undersökning; 
 
Hur ser man på klassifikation och ämnesbegreppet inom informationsvetenskapen? Denna 
fråga kommer att få betydelse för mina senare slutsatser. 
 
Vad är antropologi?  Det avsnitt som följer på denna fråga finns med för att reda ut 
begreppen eftersom antropologi inte nödvändigtvis är detsamma som socialantropologi.  
 
Hur avgränsas och definieras socialantropologi inom själva disciplinen? Här söker jag svaret 
i de strukturer som framgår av uppslagsverk i ämnet samt i kursplaner för grundutbildningar i 
ämnet. Detta redovisas dels i en genomgång av forskningsriktningar inom antropologin, dels 
genom två exempel, sammanställda utifrån information som har inhämtats från två olika 
universitet i två olika nordiska länder. 
 
Hur klassificeras socialantropologi i SAB- och Dewey-systemen? Detta åskådliggörs genom 
utdrag ur systemen. 
 
Efter att ha redogjort för möjliga innebörder av klassifikation och socialantropologi samt 
definitioner av den senare utifrån uppslagsverk, kursplaner och bibliografiska system, är det 
dags att knyta ihop alla trådar och resonemang:  
 
Hur överensstämmer klassifikationen av socialantropologi i de bibliografiska systemen med 
socialantropologins definition av sig själv?  
 
Denna fråga har genererat en följdfråga, nämligen: Vart tar den socialantropologiska 
forskningen vägen i de bibliografiska systemen? Detta betyder att jag gör ett urval av 
definierade aktuella forskningsområden inom socialantropologin och söker efter deras 
placeringar i de bibliografiska systemen. 
 
Dessa avslutande frågor leder förhoppningsvis fram till att jag kan dra några slutsatser. 
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2. Teori och tidigare forskning  
 

2.1 Klassifikations- och ämnesbegreppet  
 
Den teoretiska grunden till min uppsats är alltså de synsätt på ämnesbestämning och 
klassifikation som förmedlas inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Jag väljer att inte 
fördjupa mig i historiska detaljer kring SAB- och Dewey-systemen, inte heller vill jag 
fördjupa mig i frågan om eventuella allmänmänskliga behov av att klassificera. Det som 
intresserar mig är hur man definierar ett ämne, det som så att säga utgör utgångspunkten för 
bibliografisk klassifikation. Två författare som berör ämnesdefinition är Elaine Svenonius, 
The Intellectual Foundation of Information Organization (2000) och D.W. Langridge, Subject 
Analysis: Principles and Procedures (1989). De presenterar något skilda synsätt på begreppen 
ämne och klassifikation.  
 
 
2.1.1 Det intellektuella fundamentet  
 
Svenonius hävdar att effektiviteten hos ett system, vars syfte är att göra information 
tillgänglig, är en direkt funktion av den intelligens som används för att organisera systemet. 
Designen av ett återvinningsystem vilar på en intellektuell grundval, ett fundament skapat av 
en systematiserad samling kunskap. De finns principer som har använts och används för att 
vägleda vid designen av systemen. Svenonius syftar till att skapa en diskurs på en nivå där det 
är möjligt att föra samman de olika disciplinerna deskriptiv katalogisering, 
ämneskatalogisering, indexering och klassifikation. Hon introducerar en begreppsmässig ram 
som utgår ifrån att organisationen av information är en process vilken uttrycks i användandet 
av ett speciellt språk för att beskriva, ett bibliografiskt språk. Den begreppsmässiga ramen har 
sitt ursprung i nästan hundra år av teoretiska försök till att uppnå stränghet, enande och 
allmängiltighet inom organisationen av information (Svenonius 2000:IXff).  
 
Svenonius menar att det är relevant för organisationen av information hur vissa filosofiska 
riktningar påverkat det vetenskapliga tänkandet. Som exempel på relevanta riktningar tar hon 
upp; systemteori, vetenskapsfilosofi, och språkfilosofi. Hon ger också exempel på forskare i 
ämnet som tillämpat ovan nämnda filosofiska riktningar.  
 
Systemteorin var när den introducerades under 1900-talet menad att möta ett behov av att 
motverka en som man uppfattade det en ökande fragmentisering av kunskap. Alla fenomen i 
världen skulle enligt detta sätt att tänka vara organiserade eller strukturerade efter generella 
lagar och  principer. Ett system ansågs vidare bestå av delar som tillsammans utgjorde ett 
sammanhängande helt, vars syfte var att uppnå bestämda mål. Den som först använde sig av 
systemteorin inom organisationen av information var Charles A. Cutter. 1876 definierade han 
formella kriterier för hur en bibliotekskatalog borde se ut för att fylla sina syften. 
 
Den del av vetenskapsfilosofin som enligt Svenonius har påverkat organisationen av 
information är logisk positivism. Detta tänkesätt skulle grundas på principen att ett påstående 
bara är meningsfullt om det går att verifiera. Ett verifierbart påstående måste innehå lla 
begrepp vilka är användbara, det vill säga möjliga att tolka som variabler, vilka i sin tur kan 
kvantifieras. Att verifiera, kvantifiera och prestera tydliga definitioner är att ägna sig åt 
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vetenskap menar Svenonius. Ett typexempel på logisk positivism skulle vara precision-
recallmåttet som skapades av Cyril Cleverdon i mitten av 1950-talet .  
 
De språkfilosofiska teorier som har betytt något för organisationen av information är de som 
Ludwig Wittgenstein har utarbetat. Dessa teorier handlar om hur innebörden av orden i 
språket styrs av regler som liknar ”spelregler”. Språk kan användas i olika syften och därför 
antas det att det förekommer flera olika ”språkspel”. Inom organisation av information skulle, 
enligt Svenonius, Julius Otto Kaiser vara den förste att tillämpa Wittgenstein. I början av 
1900-talet utvecklade Kaiser ett systematiskt indexeringsspråk, i vilket enkla termer ordnades 
i semantiska kategorier vars syntaktiska regler möjliggjorde bildandet av sammansatta termer 
(Svenonius 2000:3ff). 
 
Med utgångspunkt i en digital miljö där dokument inte nödvändigtvis behöver vara fysiska 
böcker, modifierar Svenonius de mål för de bibliografiska systemen som presenterades av 
IFLA (International Federation of Library Associations) 1997. För ett fullständigt 
bibliografiskt system skulle målen enligt Svenonius vara följande: 
 
§ Lokalisering av ett objekt i filer eller databaser. 
§ Identifikation av ett objekt som det sökta. 
§ Urval av objekt så att dessa överensstämmer med användarens behov. 
§ Anskaffning av det sökta objektet. 
§ Navigation i en bibliografisk databas i akt att finna objekt relaterade till ett annat. 
 
Målen fastställer vad användaren kan förvänta sig av ett bibliografiskt system (Svenonius 
2000:16,20,67). 
 
Svenonius presenterar vidare de principer som fungerar som direktiv i designen av de 
bibliografiska språk vilka ligger till grund för bibliografiska system. På ett generellt plan i 
systemdesign gäller först och främst två principer; principen om tillräckliga skäl, det vill säga 
att alla beslut i designprocessen ska vara försvarbara och inte godtyckliga, samt  principen om 
överdriven sparsamhet, vilken innebär att det alternativ som är mest ekonomiskt för systemet 
bör väljas. De specifika principerna för design av bibliografiska system är: 
 
§ Användarvänlighet bör eftersträvas, det betyder att om möjligt göra ett val av vokabulär 

som är i allmänt bruk hos majoriteten av användarna. 
 
§ Representation bör baseras på den information objektet själv erbjuder, samt strävan efter 

exakthet i beskrivningen av ett objekt. 
 
§ Tillräckliga och nödvändiga beskrivningar bör göras för att uppfylla målen med det 

bibliografiska systemet, samt att i beskrivningarna bara ta med element av bibliografisk 
betydelse. 

 
§ Standardisering av beskrivningarna så långt det är möjligt. 
 
§ Integration, det vill säga att alla typer av material bör om möjligt beskrivas efter samma 

uppsättning regler (Svenonius 2000:67f). 
 
Den information som ska organiseras måste beskrivas och till detta används flera 
bibliografiska språk. Svenonius delar in dessa språk i två huvudkategorier. I den första 
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kategorin finns de språk som berör ett verk, eller som hon uttrycker det en informationsenhets 
intellektuella attribut: Författare, Titel, Utgåva samt Ämnesspråk där Klassifikation och 
Indexering ingår. Den andra kategorin språk, vars syften är att beskriva de fysiska attributen 
hos informationsenheterna, det vill säga dokumenten är: Produktion, Distribution och 
Placering. 
 
Alla de språk som beskriver intellektuella attribut använder sig av semantik i någon form. 
Syntax används av båda kategorierna språk, mest av ämnesspråken och minst av 
dokumentspråken. Det mest praktiska och tänjbara språket är ett klassifikationsspråk 
(Svenonius 2000:53f,123f). 
 
Ett ämnesspråk är till för att beskriva innehållet i ett dokument. Dess främsta syfte är, menar 
Svenonius, att se till att placeringen av informationsenheterna stämmer med uppgifterna 
användaren får när den möter enheten i den bibliografiska katalogen. Det finns två sorters 
ämnesspråk; alfabetiskt ämnesspråk och klassificerande ämnesspråk. De alfabetiska språken 
använder thesaurer och ämnesordlistor samt sorterar ämnen i alfabetisk ordning. De 
klassificerande språken använder klassifikationssystem och ordnar ämnen först efter 
discipliner, sedan inom discipliner, och slutligen hierarkiskt utifrån fenomen (Svenonius 
2000:127f). 
 
En ämnesdisciplins terminologi uppnås genom att utveckla ord och fraser i naturligt språk. 
Syftet är att standardisera ett uttryck för att göra det mer precist. Det finns svårigheter med att 
avgöra vad som utgör en terminologisk enhet, och om en sådan ska beskrivas i sammansatta 
termer eller i termer bestående av ett enda ord. Problematiskt är också definiera vissa 
discipliners terminologi, som till exempel inom humaniora och samhällsvetenskaperna, där 
begrepp konstant förändras.  
 
Till hjälp vid urvalet av termer kan man försöka göra en domändefinition, det vill säga 
använda sig av:  
 
§ Literary Warrant, vilket betyder att termerna hämtas från disciplinens litteratur, vilken i 

sig definieras med utgångspunkt ifrån disciplinens centrala och normgivande texter.  
 
§ Use Warrrant, som betyder att man för informationssökarnas skull bland termerna 

inkluderar alla benämningar som ett begrepp är känt under.  
 
§ Structural Warrant, som innebär ett urval av termer baserat på att de passar in i de 

bibliografiska systemens strukturella uppbyggnad (Svenonius 2000:132ff). 
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2.1.2 Ämnesanalys  
 
D.W. Langridge hävdar att den viktigaste enskilda aktiviteten i arbetet med information är 
ämnesanalys, som utgår från kunskapen som finns i dokument.. Denna är också den viktigaste 
och svåraste delen av all klassifikation och indexering. Inget system för återvinning av 
information är bättre än den ämnesanalys det är baserat på (Langridge 1989:1).  
  
Ämnesanalysen är en del av indexeringen,  vilken sker i tre steg;   
1) De betydelsefulla kännetecken hos ett dokument måste först definieras, detta är detsamma 

som ämnesanalys (tidigare innehållsanalys - content analysis).  
 
2) Översättning av det uppfattade ämnet till indexeringstermer, vilka utgör de rätta 

benämningarna i ett klassifikationssystem eller en ämnesordlista.  
 
3) Skapandet av en passande ingång i index som leder till dokumentet.  
 
Alla indexeringssystem har den dubbla uppgiften att bestämma enskilda ämnen och visa deras 
relationer till varandra (Langridge 1989:5f). 
 
Ämnesanalys relaterar till ett specifikt dokument och inte till något enskilt system. Begreppet 
ämne skulle, menar Langridge, bestå av två delar; fenomen, det vill säga något vi uppfattar 
(topic), samt vår uppfattning av fenomen, det vill säga våra sätt att se på världen (forms of 
knowledge). Det finns ett fåtal grundläggande former av kunskap och det förespråkas en 
ämnesanalys utifrån en elementär indelning i tolv olika former av kunskap. Denna indelning 
syftar inte till ett permanent ordnande av dokument utan fungerar endast som ett 
analysredskap (Langridge 1989:23f,31). 
 
1. Prolegomena: the instruments of knowledge 
2. Philosophy 
3. Natural science 
4. Technology (or Useful Arts) 
5. Human (behavioural or social) science 
6. Social practice 
7. History 
8. Moral knowledge 
9. Religion 
10. Art 
11. Criticism 
12. Personal experience 
(Langridge 1989:24) 
 
Utgångspunkt för Langridge´s resonemang om ämnesanalys, är målen och metoderna för de 
olika sätten att se på världen. Som exempel ges filosofins klargörande genom att undersöka 
uppfattningar, naturvetenskapens intresse av att uppdaga naturlagar, kritikens försök till 
utvärdering och teknologins strävan efter förenklingar av produktionen. 
 
Den viktiga distinktionen mellan sätt att se världen och de fenomen man studerar, upprätthålls 
inte alltid. Detta har, anser Langridge, resulterat i en sammansättning av synsätt och fenomen 
i ett. Till exempel så skulle etik vara en filosofi (synsätt) om moral (fenomen), zoologi en 
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naturvetenskap (synsätt) om djur (fenomen) samt psykologi en naturvetenskap (synsätt) om 
mänskligt beteende (fenomen). 
 
Sammansättningen av synsätt och fenomen som de ovan, kallar Langridge discipliner eller 
specialiseringar. Dessa är många, blir flera och överlappar varandra. Han menar att discipliner 
utgör en instabil bas för generella klassifikationssystem, medan de olika synsätten eller 
kunskapsformerna är stabila. (Langridge använder ordet (fundamental) disciplin även om 
kunskapsformerna) (Langridge 1989:31f). 
 
I ämnesanalys talar inte fenomenet (topic) automatiskt om vilket synsätt (form) det hör till. 
Till exempel så kan fenomenet ”mjölk” hänföras till naturvetenskap, teknologi, social historia 
eller social praxis. Eftersom kopplingarna mellan fenomenen och synsätten på dem inte är 
alldeles lättdefinierade, så använder man sig i indexering och klassifikation av relativt 
generella begrepp som kategorier och relationer . I Deweysystemet utgörs exempelvis den 
fastställda citeringsordningen av följande kategorier; ting och dylikt, delar, material, 
egenskaper, processer, verksamheter, aktörer samt plats och tid (Langridge 1989:37,39). 
 
De grundläggande formerna av kunskap eller sätten att se på världen, deras specialiseringar 
(discipliner) och fenomenen som de diskuterar, utgör ämnesinnehållet i ett dokument. 
Ämnesanalys innebär dock lite till, ett antal mycket viktiga karakteristika återstår att 
identifiera. Det vill säga: från vilka ståndpunkter, utöver och bortanför författarens privata och 
individuella ståndpunkter, har dokumentet skrivits? Detta går att utröna om ett dokument 
uppenbart visar sig diskutera ett ämne mot bakgrund av givna förutsättningar, till exempel en 
världsreligion (kristendom), en filosofisk riktning (empirism) eller en teori om sociala 
förhållanden (marxism) (Langridge 1989:45f).  
 
Det är viktigt att veta textens struktur (bibliografiska form), till exempel om det är en 
monografi, avhandling, essä, föreläsning eller intervju, och i vilket medium texten framställts, 
det vill säga på vilket språk, om det är översatt och om texten består av bilder eller symboler 
(Langridge 1989:54f). 
 
Langridge frågar sig om man kan vara objektiv när man klassificerar och indexerar. Han 
konstaterar att ingen kultur, under någon tidsålder, har lyckats med att skapa en uttömmande 
och neutral klassifikation. Den västerländska synen på klassifikation är och förblir 
västerländsk. Allt utanför denna kulturella ram måste anpassas på olika sätt. Ett exempel på 
ämnen som faller utanför västerländsk vetenskapssyn men som bör ges en egen kod är 
folkmedicin (huskurer och dylikt), därför att  den delvis har verifierats vetenskapligt 
(Langridge 1989: 48).  
 
Sammanfattningsvis så verkar Langridge och Svenonius vara överens om att vad som utgör 
ett ämne är beroende av en indelning och systematisering enligt i förväg uppgjorda scheman 
eller klassifikationssystem, och att ett ämne formas i enlighet med det system för återvinning 
av information som i stort tillämpas.  
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3. Metodologisk ansats 
 
Hittills har jag funnit att vad som i informationsvetenskap betraktas som ett ämne är beroende 
av klassifikationssystemet och det system för informationsåtervinning vilket det ingår i. Ett 
ämne blir ett ämne i relation till de ämnen som redan har avgränsats. Ett klassifikationssystem 
är en struktur av relationer och ett ämne bestäms av sina relationer i detta system. Med all 
säkerhet gäller detta även definitionerna av socialantropologin, vilken endast kan urskiljas i 
förhållande till den struktur av antropologier den ingår i, mer om detta längre fram i 
uppsatsen.  
 
För att då kunna behandla mitt material, det vill säga definitionerna av socialantropologi och 
de bibliografiska klassifikationerna av socialantropologi, behöver jag analytiska begrepp. 
Dessa väljer jag att hämta från hermeneutiken därför att min undersökning inte syftar till 
mätbar exakthet, utan den syftar till subjektiva tolkningar av verkligheten. De analytiska 
begreppen och den vetenskapsteoretiska kontext i vilken de hör hemma presenteras i 
uppsatsens metodologiska ansats, vilken består av tre delar: en kortare historisk översikt, 
grundläggande hermeneutiska begrepp, samt en beskrivning av min tillämpning av 
hermeneutik.  
 
 
3.1 Hermeneutik - kort historik 
 
Hermeneutik (gr. hermeneuein, tolka), tolkningskonst, förståelselära (Filosofilexikonet 
1998:227).  
 
Omkring år 1500 e.Kr. enligt västerländsk tideräkning, får hermeneutiken till uppgift att ange 
metodregler för hur teologiska och klassisk-humanistiska texter rätt ska tolkas.  
 
Med Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) utvidgas hermeneutikens område till 
att omfatta alla texter eller mänskliga tankeprodukter och inte bara utvalda klassiska, 
auktoritativa eller heliga skrifter. Texterna ses inte längre som förmedlare av sanningar utan 
som uttryck för författarens psyke, liv och historiska epok. Förståelse av texter identifieras 
med en inlevelse och återupplevelse av det psyke, liv och historiska epok som texterna är 
uttryck för. Möjligheten för en läsare att förstå en författare som levde i en annan tid beror på 
att både läsare och författare skulle vara uttryck för ett och samma överindividuella liv (ande) 
och som utvecklar sig genom världshistorien. Denna metafysiska teori om ett överindividuellt 
liv överges under 1800-talets andra hälft. Inom historicism uppfattas vid denna tid 
hermeneutiken som ett sätt att säkra riktigheten i återupplevelsen av andras psykologiska 
tillstånd, vilka kom till uttryck objektivt föreliggande texter (källor).  
 
William Dilthey (1833-1911) bygger vidare på historicismens uppfattning av hermeneutiken 
som en universell metodlära för humanvetenskaperna samt läran om förståelse som inlevelse. 
Han arbetar för att motverka historicismens relativisering genom att försöka upprätta en 
strukturlära för alla psyken och en världsåskådningarnas typologi. 
 
Martin Heidegger (1889-1976) och senare Hans-Georg Gadamer (1900-2002) ger 
hermeneutiken ännu bredare betydelse när de hävdar att allt vårt vetande bygger på en 
förförståelse som utformas (artikuleras) i en tolkning av det vi vet något om. De menar att 
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filosofin måste ha sin utgångspunkt i detta och så har de formulerat hermeneutisk filosofi. 
Utvidgningen av begreppet hermeneutik gör att det åter får ett förhållande till vad sanning är. 
Tillägnandet av förståelse blir ett tillägnande av sanningen om det som vi förstår oss på, och 
eftersom vi redan befinner oss i sanningen kan vi någon gång ha fel. Hermeneutisk filosofi 
blir en lära om människors historicitet, om människan som ett vara i världen, alltid redan 
befinnande sig i förståelsesituationer. Genom en historisk förståelseprocess kan människan 
förklara och korrigera och på det sättet komma fram till sanningen. 
 
Paul Ricœur (1913-) för den hermeneutiska filosofin vidare som en lära vilken betonar den 
språkliga och historiska karaktären av människans vara i världen. Han utvidgar detta genom 
att framhäva objektiveringen, det vill säga den process i vilken människor distansieras från sig 
själva genom att de uttrycker sig i ett yttre sammanhang. För att människan ska kunna förstå 
sig själv och sina egna produkter måste hon förstå de kulturella symboler och sociala 
institutioner hon lever i. Den förmedlade förståelsen som omvägen över de yttre uttrycken och 
sammanhangen innebär kallas tolkning. Relationen mellan den hermeneutiska filosofin och 
vetenskapsläran betonas genom ett fokus på textproblemet.  
  
Emilio Betti (1890-1968) hyser en uppfattning om hermeneutik som till vissa delar följer på 
Schleiermacher och Dilthey. En korrekt tolkning skulle enligt Betti vara möjlig när det gäller 
andliga produkter, såsom framställningar av konstnärlig, teologisk, psykologisk, historisk, 
juridisk eller teknisk natur. Med denna syn hamnar Betti i ett motsatsförhållande till både 
Heidegger och Gadamer (Filosofilexikonet 1988:68, 116, 184, 219,227f, 231f,470,495).  
 
 
3.2 Hermeneutiska begrepp  
 
Att tolka är hermeneutikens huvudsakliga sysselsättning och den har både filosofiska och 
praktiska dimensioner. Meningarna går isär i fråga om tolkningens natur och dess relation till 
förståelse. Somliga forskare menar att det finns ett i beroende varierande dialektiskt samband 
mellan tolkning och fö rståelse; tolkning är både en förutsättning för förståelse och en följd av 
förståelse. Andra teoretiker intresserar sig för huruvida människors sätt att förhålla sig till 
företeelser i sin omvärld påverkas av deras förförståelse av själva företeelsen. Ytterligare en 
aspekt av relationen mellan tolkning och förståelse innebär att vi förstår saker även när vi inte 
tror att vi förstår, när vi möter nya problem eller får i uppgift av någon att tolka något. Vi 
tolkar för att förstå bättre, inte bara för att förstå. Generellt sett verkar man dock vara överens 
om att begreppen tolkning och förståelse är sammanhängande, men att de är inte samma sak 
(Helenius 1990:69). 
 
Vanligast är att man tolkar spår av händelser, inte saker som verkligen har hänt, och då mest i 
form av texter. Man försöker tyda författarnas tankar, meningar, avsikter, beskrivningar osv. 
Hermeneutiken som metod innebär att pröva hur en händelse (eller text) skulle kunna tolkas. 
Man söker inte efter ”de rätta” eller ”de goda” tolkningarna utan efter rimliga 
tolkningsalternativ (Helenius 1990:70). 
 
Det talas om olika tolkningstraditioner inom hermeneutiken; en mjuk och en hård. Den mjuka 
företräds av tänkare som Gadamer och Heidegger. Inom denna riktning är den som forskar 
tvungen att ständigt revidera sin ståndpunkt, tolkningen ändras alltid från tid till annan. I 
tolkningen lever alltid språket som ändras historiskt men också hos tolkaren själv och hans 
objekt. Tolkningen är historisk och språket är historiskt (Helenius 1990:71). 
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Den hårda tolkningstraditionen intresserar sig för möjligheten att tränga in i objektets 
främlingsskap eller ”andraskap”. Tänkare såsom Betti försöker kombinera en metodorienterad 
ansats med idealistisk-romantisk teori. Enligt denna riktning förekommer det en konflikt 
mellan subjektiva element i den spontana förståelsen (det tolkande subjektet) och ”det andra”, 
(tolkningens objekt) vars särprägel och mening man ska tolka. Betti har upprättat ett antal 
tolkningsregler varav en behandlar objektets autonomi och innebär en frigörelse av tolkaren 
från hans/hennes historia. Den tolkades meningsskapande ska uppfattas med utgångspunkt i 
den tolkades egen logik. En annan regel gäller en totalitetsprincip, det tolkade måste ses i ett 
större sammanhang. Vidare menar Betti att den som tolkar bör ägna sig åt en analog och 
utvidgad tolkning samt att göra jämförelser. Det räcker inte med att bara registrera 
information eftersom det blir för endimensionellt. Tolkaren behöver också ta hänsyn till 
förståelsens aktualitet, det vill säga att själv reflektera över objektet, försöka sätta sig i 
objektets ställe samt använda sin egen livserfarenhet för att förstå objektet (Helenius 
1990:72).  
 
Utgångspunkten för hermeneutiken, det vida begreppet förståelse, inbjuder till en omfattande 
filosofisk analys. Gadamer menar att förståelse kan vara detsamma som en dialog. Ett samtal 
mellan två aktiva subjekt (personer) innebär att de bägge subjekten tolkar varandra som 
texter. Målet för tolkningen (samtalet) skulle vara att ta reda på den fråga (frågor) som en text 
(person) ger svaret på. En framgångsrik konversation mellan de två aktiva subjekten 
(personerna) förändrar dem och de finner samhörighet i ömsesidig förståelse (Helenius 
1990:73f).  
 
Förståelsen som process problematiseras inom hermeneutiken och man strävar efter en vidare, 
djupare och mer meningsfull förståelse. Det går inte att skilja förståelse från tolkning som kan 
ses som ett redskap för förståelsen. Denna kan heller inte separeras från den förförståelse som 
den grundas på. Förförståelsen utgörs av omständigheter som påverkar människornas 
varseblivning av sig själva och världen, några av dessa är; historien, materiella villkor, 
ideologiska mönster och språk. Det dialektiska sambandet mellan tolkning och förståelse; att 
tolkning är både en förutsättning för förståelse och en följd av förståelse, kan beskrivas som 
en hermeneutisk cirkel. Sätten att betrakta denna hermeneutiska cirkel är många; helhet-del-
helhet, förförståelse-tolkning-förförståelse, fråga-svar- fråga. 
 
Alla de underförstådda begrepp och teorier som föregår ens personliga tolkning av allt som 
existerar kallas horisont, denna är relativ och kan överskridas. Gadamer menar att förståelsen 
har en möjlighet att öka om man erkänner sin förförståelse (sina fördomar). Den som tolkar 
har inte alltid samma världsbild som den som har författat en text. För att bättre kunna förstå 
andra och deras intentioner behöver man också förstå sig själv och sina egna intentioner 
(Filosofilexikonet 1988: 237; Helenius 1990:74f).  
 
När det gäller arbetssätt förekommer det generella förväntningar på den som använder sig av 
hermeneutik. Man ska vara noga med att redovisa sitt källmaterial och att ha en kritisk 
inställning till det. Man ska försöka reda ut sin egen utgångspunkt, uppmärksamma tillgänglig 
och icke tillgänglig information och öppet erkänna att undersökningen kan påverkas av 
ideologier, kunskaper och förhandsuppfattningar. Samt vara medveten om att det senare kan 
medföra konflikter både inom en själv som individ och med utomstående auktoriteter. Det är 
slutligen viktigt att vara systematisk och självkritisk i sitt arbete och utgå ifrån en preciserad 
arbetsplan (Helenius 1990:85).  
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Kan man bevisa att en hermeneutisk tolkning är riktig? Eftersom människorna själva deltar i 
historien, språket och världen går det inte att använda dessa som instrument för att komma 
fram till ett entydigt svar. Man måste beakta hur dialektiken mellan objektivitet-
intersubjektivitet kommer till synes i förmågan hos hermeneutikern  att uttrycka verkligheten 
genom språket. En meningsfull tolkning kan nås om den horisont som en text utgör placeras i 
sin historia och sammanlänkas med den horisont som tolkarens historia är (Helenius 
1990:71). 
 
 
3.3 Tillämpad hermeneutik  
 
Avsikten med uppsatsen är som sagt att undersöka och problematisera förhållandet mellan 
den inomdisciplinära definitionen av socialantropologi och den bibliografiska klassifikationen 
av socialantropologi. I mitt arbete har jag inspirerats av Emilio Bettis tolkningsregler (se 
avsnitt 3.1 och 3.2), men tror i motsats till honom inte att det går att göra en korrekt tolkning. 
Till viss del erkänner jag mina studieobjekt som autonoma, det vill säga att de existerar 
fristående från mig själv och min personliga historia. Med det menar jag att definitionerna och 
klassifikationerna finns i människors medvetanden som vedertagna och allmänt accepterade 
tankestrukturer, även om jag (hypotetiskt sett) inte skulle erkänna dem. Jag vill betrakta 
tankestrukturerna med utgångspunkt i deras egen logik, samtidigt som jag vill försöka 
betrakta dem i ett större sammanhang. Min hermeneutiska tolkningsanalys innebär att jag 
söker likheter mellan definitioner samt gör jämförelser mellan klassifikationer och 
definitioner. När det gäller aktualiteten i min förståelse, så är det ironiskt nog mina tidigare 
studier i socialantropologi som har gjort mig intresserad av att försöka få en tydligare bild av 
ämnet.   
 
Rent praktiskt så följer jag Bettis rekommendation att genomföra en vidgad analys och har  
därför delat in min analys i två delar; en deskriptiv analys och en komparativ analys. Den 
deskriptiva analysen innebär en redovisning av universitetsämnet socialantropologi genom 
tillgängliga uppslagsverk. Innebörden av den komparativa analysen är att söka efter 
placeringen av ett urval av aktuella forskningsområden inom socialantropologi, i SAB- och 
Dewey-systemen. Forskningsområdena söker jag i kursplaner för grundutbildningar i ämnet, 
SAB- och Dewey-systemens klassifikation av socialantropologi presenteras i form av bilagor. 
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4. Deskriptiv analys – definition av socialantropologi 
genom uppslagsverk 

 
Detta är alltså den första delen av den vidgade analysen, den deskriptiva, som innebär en 
redovisning av universitetsämnet socialantropologi genom tillgängliga uppslagsverk. Min 
föresats att definiera endast universitetsämnet socialantropologi visade sig vara omöjlig att 
genomföra utan att först ge en något sånär täckande bakgrundsbild av vad begreppet 
antropologi kan tänkas innebära. Att antropologi är ett vidare begrepp än socialantropologi är 
något som under arbetet med uppsatsen har blivit allt tydligare, och det har därför också blivit 
viktigt att utveckla detta. Som en introduktion till det omfattande begreppet antropologi kan 
sägas att termen ofta används som liktydig med socialantropologi eller kulturantropologi, 
något jag återkommer till, men att det även har andra betydelser av vilka jag väljer att 
inledningsvis presentera två; fysisk antropologi och filosofisk antropologi. 
 
Fysisk antropologi kan i sig indelas i två huvudområden; utvecklingsbiologi och 
humanbiologi. Utvecklingsbiologin omfattar paleoantropologi, det vill säga människosläktets 
utveckling, och primatologi, vilken innebär människosläktets förhållande till andra djur av 
samma däggdjursordning som till exempel chimpanser och gorillor. Humanbio login i sin tur 
inbegriper antropologisk genetik (human populationsgenetik) och anpassningsstudier 
(humanekologi). Antropologisk genetik syftar till att bestämma den genetiska variabiliteten 
hos människosläktet och dennas orsaker. Anpassningsstudier behand lar mänskliga gruppers 
biologiska anpassning till den fysiska omgivningen. Bland annat intresserar man sig för hur 
klimat, näringsfång och olika sjukdomar påverkar människors biologiska variation. 
 
Filosofisk antropologi innebär det filosofiska studiet av människan. Frågor som behandlas rör 
uppfattningar om människans väsen och natur, till exempel så har sedan lång tid tillbaka den 
dominerande bilden av människan i västerlandet varit dualistisk. Detta betyder att människor i 
stort sett har ansetts bestå av en kropp eller de biologiska funktionerna samt av en själ eller 
högre själsförmögenheter som går utöver biologin. Antagandet att människan har en själ har 
fått tänkare som Descartes och Platon att tillskriva människan en särställning bland djuren, 
och placerat henne nära föreställningar om det gudomliga, eviga, oföränderliga och sköna. 
 
En annan traditionell människobild utgår ifrån att människan är medveten, fri, moraliskt 
ansvarig och kunskapssökande. Denna bild försvaras av företrädare för existentialism och 
fenomenologi, men ifrågasätts av behaviouristiska psykologer och biologiska 
evolutionsteoretiker vilka ser människan som ett programmerat och orsaksbestämt biologiskt 
system. Någonstans mellan dessa ytterligheter befinner sig psykoanalysens bild av människan 
vilken pekar på hennes ofta omedvetna inre drivkrafter, som både kan berika hennes liv och 
göra det svårt. 
 
Filosofisk antropologi är också en speciell riktning inom främst fransk och tysk filosofi, vars 
företrädare sedan 1920-talet uppfattat antropologi som den grundläggande filosofiska 
disciplinen. Syftet med denna antropologi är att definiera människans väsen och den berör 
därmed de filosofiska riktningarna existentialism och fenomenologi. Ambitionen att 
sammanföra uppfattningen om människan som en tänkande och handlande varelse med den 
naturvetenskapliga uppfattningen om människan inom till exempel psykologi och biologi, ger 
den filosofiska antropologin dess specifika karaktär. Man talar för människans särställning i 
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förhållande till andra levande varelser, samtidigt som man i människans biologiska natur 
försöker befästa hennes särart (Björklund & Hannerz 1983:4;NE 1991:253;NE 1992:128f). 
  
Som jag tidigare har nämnt så används ofta begreppet antropologi för att beteckna de 
akademiska disciplinerna socialantropologi och kulturantropologi, det vill säga det 
vetenskapliga studiet av kultur- och samhällstyper samt av människan som kultur- och 
samhällsvarelse. Socialantropologi grundar sig på brittiska teorier, i huvudsak vissa former av 
funktionalism och strukturalism, men utövas över hela Europa. Kulturantropologi däremot 
bygger på amerikanska teorier och är en av de fyra discipliner som tillsammans utgör 
nordamerikansk antropologi; lingvistik, arkeologi, kulturantropologi samt fysisk antropologi. 
De skillnader som förekommit mellan socialantropologi och kulturantropologi, med sina 
specifika fokus på begreppen ”social” respektive ”kultur”, var antagligen störst under tiden 
mellan 1940- och 1950-talet. Sedan 1970-talet så har intresseområdena, disciplinerna emellan, 
alltmer sammanfallit med varandra. Avgränsningen mellan social- och kulturantropologi har 
därmed blivit allt mindre viktig. Vissa forskare hävdar till och med att de numera ägnar sig åt 
något de benämner socio-kulturell antropologi (Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology 1996:600,622;NE 1993:511). 
 
Att beskriva den stora bredd som antropologin som studieområde uppvisar kan bitvis vara 
svårt. Jag har så långt det är möjligt i tidsordning presenterat de paradigm som influerat 
antropologin. När det gäller de forskningsområden jag ger exempel på så blev strukturen på 
presentationen inte lika självklar, områdena låter sig inte enkelt indelas efter ett enda 
paradigm. Under den tidsrymd som ett forskningsområde har utvecklats kan det mycket väl ha 
påverkats av flera och sinsemellan stridande paradigm samtidigt. I den mån det har låtit sig 
göras har jag därför lämnat korsreferenser mellan de författare som nämns i de olika 
paradigmen och i de nämnda forskningsområdena, just för att åskådliggöra dessas komplexa 
förhållanden till varandra. Relationerna mellan paradigm och forskningsområden är svåra att 
förstå. Mina källor till definitionerna av antropologi är Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology (1996), Nyckelbegrepp i socialantropologin (1983) Cultural Anthropology – A 
Contemporary Perspective (1981) samt Nationalencyklopedien (1991;1992;1993;1995).  
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4.1 Paradigm i social- och kulturantropologi  
 
Fram till 1970-talet präglades antropologin av ett antal konkurrerande ismer eller 
övergripande paradigm som till exempel evolutionism, diffusionism, funktionalism, 
strukturalism och marxism. Gränserna har gradvis lösts upp och dagens antropologer har en 
mer öppen attityd i fråga om teoretisk inriktning. Forskningsintressena har breddats i och med 
att man nu även studerar den egna, västerländska kulturen i större utsträckning. Denna 
forskning har resulterat i att antropologin har närmat sig etnologin, vilken i Sverige ägnar sig 
åt att studera nordiska kultur- och samhällsföreteelser. Dock är studierna av utomeuropeiska 
småskaliga och lågtekniska samhällen samt europeiska bondekulturer fortfarande viktiga 
intresseområden inom ämnet.  
 
Min beskrivning av paradigm inom antropologin baserar sig i huvudsak på uppslagsverket 
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (1996). I denna spåras det intellektuella 
fundamentet till antropologi tillbaka till 1700-talet, därför får min beskrivning ta sin början 
där. 
 
 
4.1.1 Upplysningstiden  
 
Upplysningstiden (ca 1700-1789) anses utgöra en intellektuell grund för uppkomsten av både 
social- och kulturantropologi. Vid tiden för upplysningen ansåg man att ”mänsklighet”  inte 
var något givet av någon gud, utan något som utvecklades över tid, en produkt av framför allt 
historien. Samhällets utveckling var värd att studeras. I samband med kolonisation och 
forskningsresor över hela jordklotet kom européerna alltmer i kontakt med andra folk utanför 
inflytandet från den västerländska kulturen.  
 
Mötena med de exotiska ”andra” väckte frågor om europeisk identitet. Amerikanska indianer 
jämfördes gärna med människor ur Europas tidiga historia. Ett exempel på detta är Lafitau´s 
Customs of the American Indians Compared with the Customs of Primitive Times (1724). 
”Vildar” fick stor plats i teorierna om samhällets utveckling, till exempel i teorin om hur det 
mänskliga samhället i fyra steg utvecklades från jägare, herdar, jordbrukare till köpmän. 
Denna teori presenterades för första gången av A.R.J. Turgot 1750 och användes av J.-J. 
Rosseau  i boken Discourse on the Origins and Foundations of Inequality among Men (1755).  
 
Filosofer intresserade sig för vad de ansåg vara ”nationers ande”, som exempel kan nämnas 
Montesqieu: The Spirit of the Laws (1748) och Voltaire: Essai sur les moeurs et l´esprit des 
nations (1756). Andra filosofer ägnade sig åt människornas moral och lät de ”primitiva 
vildarna” tjäna som en ”bakåtblickande spegel” för framstegsinriktade européerna. I det här 
sammanhanget kan nämnas D. Hume och A. Smith.  
 
Det uppstod en människovetenskap (Völkerkunde) som istället för begreppet ”kultur” använde 
sig av begreppet ”ande” (Geist). Denna vetenskap var deskriptiv, historisk och universell. 
Under 1760- till 1780-talen formulerades och utövades en disciplin som kallades 
ethnographia (1767) eller Ethnographie (1771) efter ett nyskapat grekiskt ord (ethnos folk 
och graphein skriva). Från och med 1770-talet utvecklades etnografin i relation till historia, 
geografi, naturhistoria, fysisk antropologi, lingvistik och statistik. Ytterligare upptäcksresor 
ledde till att förstärka romantiseringen av ”vildarna i naturen”. Det stora intresset för dessa 
gjorde att forskare över hela Europa och USA under slutet att 1700-talet kom att tillämpa 
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etnologiska begrepp. Antropologin under 1700-talet var skiftande och diffus men strävan efter 
antropologi som en generell studie av mänskligheten, dess historia och mångfald, hade 
påbörjats. (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:183ff; Filosofilexikonet 
1988:560) 
 
 
4.1.2 Evolutionism  
 
I antropologi innebär ordet evolution en process som beskriver en gradvis, strukturell och 
kvalitativ förändring av mänsklig kultur över tid och evolutionism innebär i sin tur en 
handling vars syfte är att beskriva, förstå och förklara denna process. De antropologer som 
intresserar sig för detta kallas för evolutionister. Under 1800-talet upptäckte den större delen 
av de akademiska forskarna i västvärlden att mänskligheten existerat under mycket längre tid 
än man tidigare trott och att mänsklig kultur under denna långa tidsrymd genomgått 
betydande förändringar. Evolutionsteori skapades för att svara mot behovet hos de 
akademiska forskarna av en metod för att strukturera och klassificera stora mängder ny 
information om både samtida och förhistoriska människor. Med utgångspunkt i det 
evolutionistiska paradigmet skrevs det under 1800-talet ett antal viktiga arbeten om ämnen 
inom antropologi och andra närliggande områden. Några av dessa ämnen är; 
 
Särskiljande kriterier mellan grupper av människor, som till exempel grupper bildade utifrån 
släktskapsförhållanden eller grupper avgränsade efter territoriell tillhörighet  (Ancient Law 
(1861) av Sir Henry Maine). 
 
Analyser av myter och etnografiska data utifrån hypotesen att kvinnor, inte män, för länge 
sedan varit de dominerande i mänskliga samhällen (Das Mutterecht (1861) av Johan Jacob 
Bachofen). 
 
Beskrivning och analys av religionens utveckling samt den första längre behandlingen av 
begreppet kultur (Primitive Culture (1871) av Edward B. Taylor) (se Diffusionism). 
 
Den mänskliga kulturens utveckling med en viss betoning på klassifikation av data  
(Ancient Society (1877) av Lewis Henry Morgan) (se Diffusionism, Marxism och Politisk 
antropologi). 
 
Allmänt kan sägas att ju längre tillbaka i tiden studiet av den mänskliga kulturens utveckling 
sträcker sig desto närmare kommer antropologin till arkeologin, men också biologin. Därför 
innebär en djupare förståelse av evolutionsprocessen ett oundvikligt möte med Charles 
Darwin. Under slutet av 1800-talet koncentrerade han sin forskning på utvecklingen av 
biologiska former, och detta har helt naturligt haft en stor inverkan också på teoribildningen 
inom den kulturella och sociala antropologin. Så trots att Darwin inte är antropolog så bör han 
nämnas i relation till diskussionerna kring evolution. Darwin menade att den biologiska 
utvecklingen inte har ett klart mål, utan att det som utvecklas gör så på grund av tillfälligheter. 
Vad som befinns vara det bäst anpassade är något som uppstår slumpmässigt. Hur det 
naturliga urvalet, enligt Darwin evolutionens viktigaste princip, fungerar och styr 
utvecklandet av det biologiska livet, skulle således inte kunna vara möjligt att säkert 
bestämma (se Funktionalism). 
 
Herbert Spencer däremot, menar att evolutionsprocessen har ett klart definierat mål, den 
syftar till större komplexitet. Han sökte svar i mängden och variationen av samhällsformer 
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men också i betoningen av skillnader mellan industrialiserade stadssamhällen och enklare, 
mindre tekniska samhällen. 
 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet förlorade antropologerna intresse för 
evolutionismen och började söka efter andra forskningsmodeller. Härmed uppstod en period 
av anti-evolutionism. Vissa vetgiriga antropologer reste ut och besökte de ”primitiva” 
människorna. Detta ledde till att ”fältarbetet” som begrepp etablerades och med det en 
diskussion hur det borde utföras. Forskare som Bronislaw Malinowski och A.R. Radcliffe-
Brown förespråkade långvariga fältarbeten (se Funktionalism och Urban antropologi). 
 
På 1930-talet uppstod det ett förnyat intresse för evolutionism. Leslie A. White  (1949) var 
intresserad av vida och universella utvecklingsmönster. Han menade att kultur är något som 
vidmakthålls genom kommunikation och som utvecklas genom sina egna lagar och principer. 
Mänskliga kulturer är dynamiska och konsumerar energi och ju mer energi per år varje person 
utnyttjar i ett samhälle desto mer utvecklat är det. Dock erbjuder inte White någon förklaring 
på varför komplexitet uppstår på vissa ställen, men inte andra. Julian H. Steward fokuserade i 
Theory of Culture Change (1955) på mindre och specifika utvecklingstendenser. Enligt 
honom var det möjligt att enskilda kulturella företeelser kan föras vidare, men bara under 
speciella omständigheter. M.D. Sahlins och E.R. Service försöker i Evolution and Culture 
(1960) kombinera synsätten hos White och Steward. De gör skillnad mellan en generell och 
en specifik utveckling (se Symbolik-antropologi).  
 
Uppfattningen har varit att en generell evolution kan beskrivas antingen som en trappa eller 
ett sluttande plan. E.R. Service i Primitive Social Organization (1963) samt  Morton H. Fried 
i The Evolution of Political Society (1967) menar att den sociala evolutionen är en stegvis 
utveckling från lägre till högre nivåer. E. Boserup i The Conditions of Agricultural Growth 
(1965) anser tillsammans med J. Friedman och M. Rowlands i Notes towards an Epigenic 
Model of Evolution of Civilisation (1977) att den sociala evolutionen består av en följd av 
flera kumulativa utvecklingssteg, vilka är arrangerade i en långsamt stigande kurva. 
 
R. L. Carneiro (1973) skriver i artikeln The Four Faces of Evolution att det inte föreligger 
någon motsättning mellan unilinjär och multilinjär utveckling hos mänskliga samhällen. Den 
samtida förekomsten av en enkla och mer sammansatta kulturer skulle visa på att stagnation 
är ett lika vanligt fenomen som utveckling (se Ekologisk antropologi). 
 
Teorierna om evolutionen av mänskliga samhällen har förändrats sedan de introducerades 
under 1800-talet. Dagens evolutionister och deras företrädare delar dock det centrala 
argumentet att den mänskliga kulturen har utvecklats ur en mycket enkel början och sedan till 
stora komplexa system. (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:213ff). 
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4.1.3 Diffusionism  
 
Under slutet av 1800-talet uppfattade antropologer det som en grundprincip att försöka 
förklara de likheter mellan ”primitiva” människors (det vill säga människor levande i 
lågtekniska samhällen och från andra områden i världen än Europa och Nordamerika, min 
anm.) vanor och trosföreställningar, som man hade tyckt sig ha observerat.  Man funderade på 
om alla människor på jorden i grunden var likadana, förenade i någon form av ”fysik enhet”. 
Om så var fallet, kunde människor enskilt och självständigt, utan kontakt med andra lägga 
grunden till en social organisation? Var det så att gemensamma seder betydde ett gemensamt 
ursprung, och att ett sådant antydde att en spridning (diffusion) av seder hade ägt rum?  
 
Intresset för diffusion måste ses mot bakgrund av forskningen om mänsklighetens utveckling i 
stort, i fall denna kunde ses som en framstegsprocess som gick från ett ursprungstillstånd till 
stora statsbildningar. Man var angelägen om att hitta bevis. Forskare som hävdat idéer om 
diffusionism är till exempel Lewis Henry Morgan och Edvard B. Taylor (se Evolutionism, 
Marxism och Politisk antropologi) (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 
1996:160ff). 
 
 
4.1.4 Funktionalism  
 
Funktionalism är egentligen en mängd samhällsvetenskapliga teorier, som försöker förklara 
existensen av fenomen med hänvisning till deras funktioner eller syften. Dessa teorier var mer 
eller mindre dominerande i samhällsvetenskapen från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-
talet. Det som faktiskt initierade funktionalismen var Darwins evolutionsteori (se 
Evolutionism).Denna uppvisade dock möjligheter till olika tolkningar vilket resulterade i 
uppkomsten av flera varianter av funktionalism. Inom psykologin studerade man individer 
och deras handlingar och såg dessa som återkommande försök till anpassning till evolutionen. 
Inom den funktionalistiska antropologin betraktade man, liksom inom sociologin, grupper av 
människor och inte individer. Mänskliga samhällen uppfattades som levande och sociala 
organismer.  
 
Målet för den funktionalistiska antropologin har varit att utröna vilka normaliserade vanor 
som upprätthöll den sociala organismen. Man antog vidare att samhällen strävade efter ett 
jämviktsläge, om än ett dynamiskt sådant. Denna strävan efter jämvikt uttryckte det 
mänskliga samhällets anpassning till den fysiska miljön. Samhällets mer eller mindre stabila 
inre organisation reglerade individernas förhållande till varandra och detta svarade samtidigt 
mot anpassningen till den yttre miljön. Man var intresserad av att finna generella lagar för hur 
samhällen fungerade i samtiden, och tillmätte inte dessa samhällens tidigare historia någon 
större betydelse.  
 
De flesta funktionalisterna inom samhällsvetenskaperna har låtit sig falla tillbaka på The 
Rules of Sociological Method (1895), i vilken E. Durkheim hävdade att helheten alltid är 
större än summan av sina delar. Inom antropologin gäller detta i synnerhet för  B. 
Malinowski, känd för sin bok Argonauts of the Western Pacific (1922) och A.R. Radcliffe-
Brown, som har skrivit The Andaman Islanders (1922) (se Evolutionism och Urban 
Antropologi). Andra kända funktionalistiska antropologer är; E.E. Evans-Pritchard (se 
Medicinsk och Politisk antropologi), Meyer Fortes, Max Gluckman, Raymond Firth och 
Edmund Leach (se Politisk antropologi och Strukturalism). 
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Under sent 1940-tal ansågs det fel av att anta att ett samhälle var en funktionell enhet, men 
integration (sammansmältning av delar till en helhet) sågs som en variabel vilken kunde mätas 
empiriskt. Man antog att vissa vanor som förekom i ett samhälle kunde vara funktionella för 
vissa individer, oanvändbara för andra och vissa till och med meningslösa för samhället som 
helhet. Insikten om vanors skilda betydelser för olika sociala aktörer gjorde att forskarna 
började ana att det kunde förekomma konflikter inom samhällen. Dessa rön var dock inte 
menade som angrepp på funktionalismen som analysmetod.  
 
På 1950-talet började man studera det brittiska klassamhället, vilket på sätt och vis var att 
förekomma det kraftiga ifrågasättandet av funktionalismens konsensusmodell som skedde 
under 1960- och 1970-talen. Kritiken växte sig stark i och med den ökande medvetenheten om 
ideologiska skillnader i samhället, vilka bland annat baserades på klasser, etnicitet och 
generationer. De stora auktoritetskriserna i västerländska demokratier och en pågående 
dekolonisering underlättade för samhällsforskarna att se konflikter. Dessa fanns även i de av 
funktionalisterna ansedda som de stabilaste av samhällen, i de icke läskunniga och tekniskt 
outvecklade samhällena. 
 
På 1980- och 1990-talen utsattes funktiona lismen för ytterligare kritik. Denna gång var det 
själva idén om en integrerande social ordning som misstroddes. Forskarna på området menade 
att människor inte är överens i sina tolkningar av händelser. Det är en bestående oförenlighet 
mellan individer, snarare än delade normer och avsikter, som får dem att agera. Den sociala 
ordningens utseende påverkas av formerna på individernas interaktion. Vidare lever personer 
med olika social ställning i olika, socialt konstruerade världar. Enhetliga begrepp har 
ifrågasatts, att till exempel beskriva vad en ”person” är har blivit svårt. Samhällsvetarna 
studerar idag historiska tillfälligheter, säregna omständigheter och begreppsmässig förvirring. 
Detta är inte något som främjar en allomfattande teori som funktionalismen, vilken ska kunna 
förklara allt (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:246f;Keesing 
1981:348;Olsen 1997:132ff). 
 
 
4.1.5 Strukturalism 
 
För att kunna förstå strukturalismen inom antropologin så bör man först titta närmare på den 
lingvistiska strukturalismen. Den uppstod i opposition den historiska och komparativa 
språkvetenskapen, vilken under 1800- och tidigt 1900-tal dominerat språkforskningen. De 
mest kända representanterna för den strukturella lingvistiken är; schweizaren Ferdinand de 
Saussure, Köpenhamnsskolans Louis Hjelmslev, Pragskolans Nikolaj Trubetskoj och Roman 
Jakobsson, svensken Bertil Malmberg samt de i USA verksamma Leonard Bloomfield, 
Kenneth Pike, Eugene Nida och Zellig S. Harris. 
 
Språk betraktas av den lingvistiska strukturalismen som ett system av enheter eller strukturer 
på olika nivåer. Enheterna eller tecknen befinner sig i ett system av inre olikheter eller 
beroendeförhållanden mellan språkens element. Det enskilda tecknet är inte något i självt utan 
skapas genom olikheten i förhållande till andra tecken i språket. Språket utgör därför en 
sammanhängande helhet eller system (de Saussure).  
 
I den lingvistiska strukturalismen skiljer man på diakronisk språkvetenskap (gällande olika 
tider eller ett längre tidsskede) och synkronisk språkvetenskap (samtidig). Den historiska 
språkvetenskapen ägnar sig åt isolerade ords eller ljuds utveckling genom tiderna i olika språk 
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eller språkgrupper. Den lingvistiska strukturalismen däremot studerar ett språks ljudsystem, 
dess grammatiska och semantiska system samt dess ordförråd utan hänsyn till hur de har 
utvecklats historiskt sett. Intresset ligger i hur samtida språkbrukare kommunicerar. 
 
Det faktum att enheter (som till exempel ljud) har en inneboende möjlighet att kombineras 
regelmässigt och på det sättet överföra meddelanden, har kommit att utgöra grunden till all 
strukturalism.  
 
Den lingvistiska strukturalismen påverkades i sig själv av cybernetik, en generell teori om 
kommunikation, kontroll och styrning hos maskiner och levande organismer. Denna teori 
hävdar att eftersom språk skapas i den mänskliga hjärnan så är språk strukturerat efter hur 
hjärnan arbetar. Cybernetikerna ansåg att den mänskliga hjärnan var sysselsatt med att skapa 
ändlösa mängder kombinationer utifrån binära motsatspar. Detta var något som de lingvistiska 
strukturalisterna tog till sig.  
 
Antropologer i sin tur anammade både teorierna från lingvistisk strukturalism och cybernetik. 
Man resonerade att mänsklig kultur, liksom språk, framför allt är ett psykologiskt fenomen 
och därför borde också den vara organiserad i strukturer. Målet för den strukturalistiska 
antropologin blev att påvisa att cybernetikens generella principer även gällde för mänsklig 
kultur. 
 
Den mest kände strukturalistiske antropologen är Claude Lévi-Strauss, som i studier av bland 
annat släktskapssystem och myter sökte efter strukturer som följde cybernetikens principer. 
Hans två böcker Le totémisme aujord´hui (1962) och La Pensée Sauvage (1962) anses vara de 
böcker som bäst uttrycker det strukturalistiska tänkandet inom antropologi. Båda böckerna 
behandlar totemism som är ett socialt och religiöst system hos flera olika folk. Systemet 
grundas på att släkter (eller klaner) har ett totem. Detta är oftast är ett djur, som är tabu, det 
vill säga betraktas som heligt och dyrkas. Att ha samma totem skapar en stark lojalitet inom 
gruppen. 
 
I Le totémisme aujord´hui argumenterar Lévi-Strauss för att totemism är strukturer, ett 
exempel på grupper av begrepp som bildar mönster, skapade av människor att tänka med 
inom sitt sociala liv och i relation till sin naturliga omgivning.  
 
I La Pensée Sauvage hävdar han att både psykiska och praktiska experiment blir möjliga om 
man har ett strukturerat klassifikationssystem. De första försöken i historien att odla växter 
och hålla boskap skulle vara resultatet av ett tidigt experiment i klassifikation. Ordnandet av 
växter och djur i kategorier som metod för att undersöka och lösa problem kallar Lévi-Strauss 
"the science of the concrete”. Han resonerar vidare om totemismen att den skulle kunna vara 
ett sätt att uttrycka analogier. Klanernas totem, namnen på djur och växter, skulle relatera till 
skillnader i gruppidentitet. Namnen placerar klanerna i en gemensam tankestruktur som 
beskriver den verkliga världens komplexitet, obestämbarhet och oåtkomlighet. 
 
Förutom de två böckerna ovan skrev Lévi-Strauss även andra tänkvärda saker, till exempel att 
människor strävar efter att deras värld ska vara begriplig och strukturerar den därför, på det 
ena eller andra sättet, eftersom det är så deras hjärnor fungerar. Driften att strukturera kan 
aldrig helt tillfredsställas eller avslutas eftersom världen i sin helhet inte kan uppfattas med 
mänsklig tankeförmåga.  
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När det gäller strukturer hos så stora enheter som samhällen skriver han att i de relativt stabila 
miljöer som isolerade samhällen utgör behöver strukturerna bara lite modifikation. Detta 
eftersom det sällan händer något i dessa samhällen som kräver en omtolkning av strukturerna. 
I samhällen som däremot får erfara många kontakter med omvärlden och dessutom är 
uppdelat i till exempel klasser, kan strukturerna förändras mycket. Strukturerna anpassas, 
återanpassas och transformeras. Transformationerna av strukturerna driver fram nya händelser 
som kräver ytterligare transformationer, vilka skapar en pågående rörelse och förnyelse. 
 
Mer eller mindre erkänt strukturalisktiska antropologer i Lévi-Strauss efterföljd är; 
 
F. Héritier som med L´exercise de la parenté (1981) utvecklade vissa av aspekterna hos Lévi-
Strauss tidigare arbeten om släktskap. 
 
M. Izard och P. Smith (red.) som i Between Belief and Transgression: Structuralist Essays in 
Religion, History and Myth (1982) presenterar vidareutvecklade analyser av myter och 
symbolik, baserade på Lévi-Strauss. 
 
I Marxist Analys in Anthropology (1973) gör M. Godelier en tillämpning av strukturalism 
inom ramen för den marxistiska uppfattningen om samhällens uppbyggnad (se Marxism). 
 
Edmund Leach och D.A. Aycock går i Structuralist Interpretations of Biblical Myth (1983) 
närmre in på strukturer och förändringar i skriftligt material och dessas sociala betydelser (se 
Funktionalism och Politisk antropologi). 
 
Slutligen bör nämnas Rodney Needham med Structure and Sentiment (1962) som menar att 
det i samhällen finns genomgående tankemönster vilka delas av samhällsmedlemmarna och 
styr deras generella uppfattningsförmåga (Bonniers Compact Lexikon 1995:186,1123; 
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:530ff; NE 1995:345).  
 
 
4.1.6  Marxism och antropologi 
 
Karl Marx själv var först och främst en socialistisk revolutionär och hans eget huvudsakliga 
intresse var att förstå sig på och helst omstörta den industriella kapitalismen. Hans mest 
framstående verk Kapitalet handlar nästan uteslutande om politisk ekonomi. Det finns relativt 
lite att hämta i den som rör antropologiska frågeställningar. Det är istället Friedrich Engels 
bok The origin of the Family, Private property and the State (1884) som utgör den främsta 
källan för den officiella marxistiska antropologin.  
 
Marx och Engels funderingar kring antropologiska frågor var påverkade av evolutionisten 
Lewis Henry Morgan (se Diffusionism, Evolutionism och Politisk antropologi). Deras syn på 
social evolution följde i stort sett den modell som var dominerande under slutet av 1800-talet, 
men med hade ett mer uttalat fokus på människornas produktion av livsförnödenheter. De såg 
utvecklingen av den mänskliga kulturen (samhället) som något som hade skett stegvis. De 
olika stadierna som dittills hade uppnåtts var; ett primitivt ursprungstillstånd, det antika 
samhället, det feodala samhället och det kapitalistiska samhället. Marx och Engels stannade 
dock inte där i sina resonemang, de konstaterade som sagt att de mänskliga samhällena hade 
utvecklats, men de ansåg också att samhällena var bestämda att utvecklas bortom 
kapitalismen. Stadierna bortom kapitalismen kallade de kommunism respektive socialism.  
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Marx och Engels modell av samhället grundades på en tudelning; i botten finns den 
ekonomiska basen (alternativt infrastrukturen), och över basen befinner sig en ideologisk 
överbyggnad. Den ekonomiska basen är en kombination av två strukturer; produktivkrafter 
och produktionsförhållanden. Produktivkrafter är de materiella villkoren för samhällets 
produktion; resurser, teknologi och arbetskraft samt arbetets organisation och de 
samarbetsformer teknologin kräver. Produktionsförhållanden utgörs av produktionens sociala 
organisation och omfattar förhållanden som äganderätt till jord och redskap, 
produktionsfördelning och arbetsdelning (till exempel mellan könen). 
Produktionsförhållandena beskriver människors sociala relationer i produktionslivet och om 
dessa relationer kan betraktas som jämlika eller hierarkiska.  
 
Ett samhälles uppkomst är samtidigt upplösningen av ett annat, tidigare samhällssystem. Alla 
samhällen bär inom sig fröet till sin egen omvandling, detta frö är de inneboende 
motsättningar som finns i den ekonomiska basen, i och mellan produktionssätten. Ett exempel 
på motsättningar inom produktionsförhållandena kan vara en lönekonflikt mellan arbetare och 
fabriksägare. En sådan motsättning räcker dock inte för att orsaka en samhällsomvandling. 
Det är när produktivkrafterna har utvecklats så att de blir oförenliga med 
produktionsförhållandena som samhället förändras.  
 
I centrum för Marx och Engels historiesyn står alltså samhällets materiella produktion av 
livsförnödenheter, den ekonomiska basen. Den ideologiska överbyggnaden, vilken definieras 
som ett samhälles religiösa, filosofiska och politiska idéer, anses vara sekundära produkter av 
den ekonomiska utvecklingen och orsakar inte själva samhällsförändringar. Tvärtom så skulle 
ideologi vara det som hindrar människor från att bli medvetna om att de i sin sociala 
verklighet blir exploaterade för att uppfylla de härskandes behov. Med en stark och effektiv 
ideologisk produktion skapas en ”falsk medvetenhet” hos människor som innebär att dessa 
passiviseras i tron att allt är bra i samhället, eftersom man aldrig diskuterar förekomsten av 
konflikter. Ideologin fungerar som ett socialt ”klister” vars syfte är att bevara den sociala 
ordningen. 
 
Kinesiska och sovjetiska antropologer har under större delen av 1900-talet baserat sina 
arbeten på Marx och Engels tankar, antropologerna i Europa och Nordamerika har varit 
betydligt mer kallsinniga mot marxistiska idéer. Inom den amerikanska arkeologin har man 
dock varit mer entusiastisk, eftersom allehanda teorier om produktionen och det materiella 
livet där är en nödvändighet för forskningen. 
 
Hos antropologerna i väst minskade så småningom intresset för schematiska framställningar 
av det mänskliga samhällets evolution (se Evolutionism). Det visade sig också att enkla 
tolkningar av förhållandet mellan bas och överbyggnad, inte räckte till för att beskriva och 
bearbeta det empiriska material som inhämtats, främst under 1930-1950-talens fältarbeten. 
 
Det som numera kallas strukturmarxism baserades till en början på filosofen Louis Althussers 
tolkningar av Marx. Kända strukturmarxister är Claude Meillassoux, Emmanuel Terray och 
Maurice Godelier (se Ekonomisk antropologi). 
 
Man intresserade sig för begreppet infrastruktur och reviderade det. Man menade att språk, 
symboler och ritualer i ett samhälle inte bara används i syfte att dominera utan också i syfte 
att integrera. Det fördes diskussioner kring förhållandena mellan släktskap, andra sociala 
klassifikationer (till exempel ålder och genus) samt socioekonomisk klass. Frågan restes om 
hur man kunde bestämma vilket produktionssätt en grupp människor ägnade sig åt. När Marx 
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kategorier inte stämde med vad som observerades i det antropologiska fältarbetet uppstod det 
nämligen smärre klassifikationsproblem. Strukturmarxisterna började fundera över världen i 
termer av proportioner och integration. Man formulerade en beroende- och världsystemteori. 
Politiska och ekonomiska problem var inte längre begränsade till att resultera i klasskonflikter 
inom ett samhälle, utan var också en motsättning mellan samhällen, som kunde befinna sig i 
”kärnan” av världsekonomin eller i dess ”periferi”.  
 
Filosoferna Antonio Gramsci, Theodor Adorno och Walter Benjamin var några av de främsta 
under 1900-talet att diskutera frågor om kultur och medvetenhet, eller vad som har kommit att 
kallas kulturmarxism. Antropologer som berör området är Michael Taussig och Jean 
Comaroff, och de skriver om hur resurser i lokalsamhällen kan utnyttjas i ett motstånd mot 
kapitalistiska arbetsmetoder. I böckerna Devil and Commodity Fetishism in South America 
(1980) av Taussig, och Body of Power, Spirit of Resistance (1985) av Comaroff, redogörs för  
de ”osynliga” tillfällen i människors religiösa eller symboliska liv då de kan göra motstånd. 
 
Andra som har utövat inflytande på teoribildningen inom området är litteraturkritikerna och 
historikerna Raymond Williams och E.P. Thompson, med den blandning av marxism, 
sociologi, etnografi och poststrukturell teori som går under namnet cultural studies. I detta 
sammanhang kommer man inte förbi Pierre Bourdieu, som trots att han är sociolog också han 
har ett haft en stor inverkan på antropologin. Han influerades själv i boken Outline of a 
Theory of Practice (1977) av Marx, Claude Lévi-Strauss samt av filosoferna Max Weber och 
Ludwig Wittgenstein. Boken behandlar bland annat reproduktionen av dominerande 
strukturer i det sociala livet (se Psykologisk och Symbolik-antropologi) (Encyclopedia of 
Social and Cultural Anthropology 1996:352ff;Olsen 1997:146ff). 
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4.2 Forskningsområden i social- och kulturantropologi 
 
Av förklarliga skäl kan denna uppsats inte redogöra för alla de forskningsområden som finns, 
eller för all del skulle kunna finnas. Jag har gjort ett urval efter innehållsförteckningen i 
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (1996) och utgått från forskningsområden 
som där fått epitetet antropologi. Detta gäller inte Genus, men eftersom detta område är av 
stor betydelse för människors uppfattningar av sig själva och varandra, så tar jag med det. 
Som det kommer att visa sig så har de olika paradigmen haft olika stor betydelse inom olika 
forskningsområden. För vissa områden är kopplingarna till ett visst paradigm tydligare än för 
andra.  
 
 
4.2.1 Ekologisk antropologi  
 
Som forskningsområde etablerades ekologisk antropologi under 1960-talet och dess 
intresseområde är de komplexa relationerna mellan människorna och den omgivande naturliga 
miljön. Mänskliga populationer ses som socialt organiserade i kulturer vilka utövar påverkan 
på och samtidigt själva påverkas av jordmånen, klimatet, växterna, djuren och andra 
människor i sin omgivning. Inom ekologisk antropologi studerar man hur mänskliga kulturer 
medvetet eller omedvetet formar naturmiljön, och hur relationerna till naturmiljön formar 
kulturernas politiska, ekonomiska och sociala liv.  
 
De ekologiska antropologerna utgår ifrån att varje enskild mänsklig population inte engagerar 
sig i hela den omgivande naturmiljön utan i vissa utvalda aspekter eller element av den. Dessa 
utvalda aspekter eller element utgör populationens  habitat. Utrymmet som populationen 
upptar i den naturliga miljön är dess nisch. En population anpassar sig till naturmiljön på sitt 
eget specifika sätt, vilket visas i ett institutionaliserande av en kultur. Det märks tydligast i 
populationens teknologi som bland annat innefattar erkänd kunskap om växter och djur, väder 
och mineraler, metoder för födoanskaffande, beklädnad och bosättning. Formen av 
anpassning hos en population påverkas ofta av en sociokulturell miljö, det vill säga andra 
populationers anpassningssätt. 
 
Anpassningen till naturmiljön beror på hur denna är förskaffad. Generella etiketter som 
”jägare” och ”herdar” kan vara missvisande eftersom människor jagar och håller djur olika i 
till exempel afrikanska öknar eller på arktisk tundra. Dessutom så innebär oftast ett 
levnadssätt mer än en enda aktivitet; ”jägarfolk” kan också utöva handel, gruvbrytning, hålla 
djur och odla växter, medan ”herdefolk” också kan ägna sig åt odling, jakt, samlande och 
handel. 
 
Populationers förflyttningsmönster i landskapet ses som gensvar på oförutsägbara 
förändringar i klimat och växtlighet. Rörligheten i det fysiska rummet påverkar ekonomiska, 
politiska, religiösa och sociala relationer inom populationer. Nomaders rörlighet till exempel 
verkar göra det svårt att utöva tvång och behålla ett monopol på resurser hos dessa grupper. 
Politiskt styre och beslutsfattande tenderar därför att grundas på samstämmighet. Större 
populationer som till exempel de samlande befolkningarna i nordvästra Nordamerika skulle 
däremot med stöd i den rika och förutsägbara naturmiljön där, ha kunnat stabilisera sig i 
utvecklade rituella system och hövdingaskap. 
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Man talar om etniska gruppers ekologiska nischer och hur relationerna mellan grupper snarare 
bestäms av deras ekonomiska och politiska anpassningsförmåga än deras fysiska utrymme i 
den naturliga miljön. 
 
Medvetenhet om globala miljöproblem har engagerat ekologiska antropologer i 
multidisciplinära debatter om en ”hållbar utveckling”. I detta sammanhang har man studerat 
småskaliga odlare och deras jordbruksmetoder, hushållssammansättning och organisation av 
samhällsgemenskap. Man har försökt att belysa de ekonomiska, politiska och sociala följderna 
av statlig jordbrukspolitik. Detta har speciellt gällt krav på privatisering, bevattningsfrågor 
och uppförandet vattenkraftsanläggningar. Lokala motrörelser mot ingrepp i naturmiljön har 
blivit ett annat intresseområde för ekologiska antropologer.  
 
Till de ekologiskt orienterade antropologerna räknas;  
 
R.L. Carneiro som i Slash and Burn Cultivation among the Kiukuru and Its Implications for 
Cultural Development in the Amazon Basin (1961) ser på den sociala evolutionen ur ett 
ekologiskt perspektiv (se Evolutionism). 
 
R. Guha som i The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the 
Himalaya (1989) behandlar lokalt motstånd mot storskalig kommersiell skogsavverkning. 
 
R.B. Lee som i The Dobe Ju / ´hoansi (1993) beskriver en grupp jagande och samlande 
människors anpassningsstrategier i Kalahariöknen, Botswana. 
  
R. Rappaport som i Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea People 
(1968) diskuterar hur kulturella övertygelser kan främja eller hindra människors anpassning 
till sin natur liga omgivning (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:169ff; 
Keesing 1981:145ff). 
.  
 
4.2.2 Ekonomisk antropologi  
 
Inom ekonomisk antropologi anser man att människor använder sin materiella värld för att 
upprätthålla och uttrycka sig själva i sociala grupper. Människor lever av vad de producerar 
eller så producerar de för att byta till sig förnödenheter. Alla världens ekonomier består av 
någon form av kombination mellan dessa handlingssätt. Forskningsfältet utvecklades under 
1900-talet och det omfattar förutom ett samtida perspektiv också ett historiskt. 
Teoribildningen inom området vilar på fyra olika synsätt på ekonomi; neo-klassisk ekonomi, 
politisk ekonomi, institutionalism och kulturell ekonomi.  
 
Antropologer påverkade av neo-klassisk ekonomi antar att människor styrs av egennytta och 
rationellt tänkande. Människors livsuppehållande aktiviteter jämställs med att kalkylera 
marginella avkastningar, bedöma riskvariationer och mätningar av  proportionerna mellan 
förtjänst och omkostnad. Man hyser en uppfattning om att jord, arbetskraft och kapital är de 
produktiva men otillräckliga komponenterna i en ekonomi. Economic Anthropology (1989) av 
S. Plattner (red.) är ett exempel på neo-klassisk ekonomisk antropologi. 
 
De antropologer som intresserar sig för politisk ekonomi använder begrepp hämtade från 
marxismen. Man gör tydliga kopplingar mellan makt och materiella aktiviteter. Arbete menar 
man är den drivande kraften i många samhällen och man studerar därför hur arbete används 
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och värderas. Inom politisk ekonomi har man utvidgat teorin om produktionssätt; produktion 
skulle även kunna vara baserad på till exempel släktskap, härkomst (ätt), hushåll (familj) eller 
skattskyldighet. Produktionssätten sätts i förhållande till större ekonomiska formationer som 
till exempel en världsekonomi. Undersökningar har gjorts kring företeelsen varufetischism, 
och man ser denna som ett sätt att symboliskt göra motstånd mot förändrade 
produktionsförhållanden. M. Godelier ger i Perspectives in Marxist Anthropology (1977) sin 
syn på ekonomisk antropologi (se Marxism). 
 
Den institutionalistiska riktningen inom ekonomisk antropologi fokuserar på det sociala 
ramverk inom vilket de ekonomiska verksamheterna pågår. Jord och arbete är universella 
komponenter hos alla ekonomier och utgör basen för mänskliga samhällen. Med utgångspunkt 
i ett historiskt perspektiv hävdar man att innan marknadsekonomin uppstod så kontrollerades 
jord och arbete genom beständiga sociala relationer, det vill säga att det materiella livet var 
inbäddat i samhället. I många samhällen idag beror ens livsuppehälle fortfarande på de 
relationer man har genom släktskap, religiöst utövande, bosättning eller politiska kontakter. 
Relationer som inte alltid går att separera från varandra. I ett sådant samhälle är det svårt att 
se ekonomi som något avgränsat och reglerat av egna lagar. Ett exempel på institutionalismen 
i ekonomisk antropologi är K. Polanyi´s bok The Great Transformation: The Political and 
Economic Origins of Our Time (2001). 
 
Antropologer med inriktning mot kulturell ekonomi intresserar sig för hur människor 
kommunicerar genom de varor och tjänster de producerar och använder. Studier har gjorts om 
hur värdeföremål förflyttas och byts längs socialt definierade rutter. Man har funnit att 
föremålens rörelser är avhängiga människors strategier för att säkra sin sociala ställning. 
Genom att noggrant planera vem man ska byta vad med hoppas människor öka sin prestige. 
En viktig inspirationskälla för forskningen kring varucirkulation är M. Mauss och hans bok 
The Gift (1990). Påverkade av marknadsekonomer hävdar vissa av de kulturekonomiska 
antropologerna att alla människor skapar modeller för att säkra sig om sitt uppehälle. 
Samhällen som inte har marknadsekonomi har lokala ekonomiska modeller. Dessa har ofta en 
metaforisk kvalitet, formade efter delar och funktioner hos kroppen eller efter familje- och 
släktrelationer. Neo-klassiska och marxistiska modeller kritiseras av kulturekonomiska 
antropologer för att vara otillräckliga som förklaringar av ekonomier, vare sig de är 
marknadsekonomier eller inte. Modellernas abstraktioner skulle enbart utgå ifrån erfarenheter 
av samhällen med marknadsekonomier och leder därför till feltolkningar av andra livssätt hos 
människor i andra sorters samhällen. Till de kulturellt inriktade i ekonomisk antropologi kan 
S. Gudeman med boken Economics as Culture: Models and Metaphors of Livelihood (1986) 
räknas.  
 
I beskrivningen av den ekonomiska antropologin presenteras vidden av begreppet ekonomi. 
Studier har visat att det i världen finns en obruten följd (kontinuum) av ekonomier som alla 
befinner sig någonstans mellan en produktion för det egna jaget och den egna gruppen till en 
produktion som syftar till ett utbyte med andra. I var sin ände av kontinuumet och i opposition 
till varandra står idealmodellerna marknadsekonomi och samhällsekonomi (community 
economy). 
 
Den perfekta marknadsekonomin baserar sig på konkurrens mellan anonyma individer, säljare 
som konkurrerar om köpare och köpare som konkurrerar om säljare. Målet för både säljare 
och köpare är att ackumulera egendom och göra vinster. Relationerna mellan aktörerna på 
marknaden sker genom upprättandet av kontrakt och präglas av vaksamhet, varsamhet och 
försiktighet. Ökad effektivitet uppfattas som en dygd och används ofta som argument för att 
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begränsa samhällsekonomiers inflytande på marknaden. Handeln och marknaden den pågår på 
kan inte bindas till en speciell plats, sökandet efter vinstackumulation respekterar inga sociala 
eller samhälleliga gränser. Aktörerna i marknadsekonomi strävar efter att skaffa sig egendom. 
Deras framgångar demonstreras ofta genom spektakulär konsumtion och i ett utövande makt 
genom finansiell kontroll. Resurserna i marknadsekonomin kallas för produktionsfaktorer och 
består av jord, arbetskraft och kapital, vilka uppfattas som privat egendom. Denna kan 
handlas med och värderas i förhållande till annan privat egendom genom den homogena 
enheten pengar. Finansiellt kapital som är tidigare ackumulerade vinster, tjänar först och 
främst som medel att göra ännu större vinster. 
 
I en samhällsekonomi är de ekonomiska processerna cykliska eller reproducerande, det sker 
inga utbyten utanför samhället. Målet är inte bara ett förvärvande av uppehälle utan att 
bibehålla ett levnadssätt. Det förekommer sociala regleringar av produktion, distribution, 
konsumtion och utbyte. Ett fåtal samhällsekonomier strävar efter att sörja för alla sina 
medlemmar. En samhällsekonomi är alltid bunden till en plats i det fysiska rummet. Samhället 
i sig kan utgöras av hushåll, utvidgade släktgrupper, lokala ätter och religiösa organisationer. 
Samhällsekonomin kan vara en del av en större struktur som till exempel ett hövdingadöme, 
ett feodalsystem eller en marknadsekonomi. Personer får sin lokala identitet genom sitt 
deltagande i samhället. Resurserna i samhällsekonomin utgörs av omätbara ting som är 
samhällets gemensamma arv. Ofta består detta arv av jord, men också av vattenrättigheter, 
fiskerättigheter, skördar, verktyg, förfäder, ceremoniella framträdanden och till och 
samhällsmedlemmarnas arbetsvanor. Förmågor som att dela med sig, ta hand om och ha tillit 
till andra anses i en samhällsekonomi vara kvalitéer, därför att ansvar och fostran är något 
som alla samhällsmedlemmar berörs av; människorna, förfäderna, djuren och jorden.  
 
I praktiken brukar alltså ekonomier vara kombinationer av marknads- och samhällsekonomier. 
De flesta teorier är baserade på den ena eller andra formen av ekonomi, men antropologerna 
har kommit fram till att ekonomiska verksamheter i realiteten är blandade, kompletterande 
och dialektiska. En marknadsekonomi står enligt antropologerna i förhållande till en 
samhällsekonomi på ett eller annat sätt. Fenomen som frivilliga gåvor, välgörenhet och 
altruism förekommer även inom affärsvärlden. Vidare konstateras det att marknaden inte 
skulle existera om det inte fanns ett samhälle som tillhandahöll pensioner, hälsovård, 
socialvård, bostäder, folkundervisning och materiell infrastruktur. De ekonomiska 
antropologerna intresserar sig vidare för vilka konsekvenser den globala marknadsekonomin 
har på andra former av ekonomi. De undersöker hur de två ytterligheterna samhällsekonomi 
och marknadsekonomi förenas och separeras på nya sätt. De studerar hur det kan formas en 
samhällsekonomi inom en marknadsekonomi, som kan motstå marknaden och dess 
förändringar av samhällsekonomin. (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 
1996:172ff) 
 
 
4.2.3  Genus   
 
Under 1970-talet försökte man etablera en ”kvinnornas antropologi”, en feministisk 
antropologi, eftersom man ansåg att antropologin styrdes av manliga fördomar. Åsikten var 
att professionella antropologer oftast var män, det var manscentrerade samhällsmodeller som 
dominerade teoribildningen och de som intervjuades under fältarbetena var mest män. 
”Kvinnornas antropologi” koncentrerade sig på vad kvinnor gjorde och sa, samt lade större 
vikt vid kvinnornas aktiviteter och områden. Man brydde sig också om hur kategorierna 
kvinnligt och manligt representerades. Två riktningar inom den feministiska antropologin 
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gjorde sig gällande under denna tid; den ena riktningen menade att förtrycket av kvinnan inte 
var universellt, så inte heller den manliga dominansen, medan den andra riktningen ansåg att 
förtrycket av kvinnan var universellt och med det följde att den manliga dominansen också 
var universell. 
 
Till den första riktningen hör E. Leacock och K. Sachs som med stöd av Friedrich Engels 
teorier (se Marxism) hävdade att förtrycket av kvinnan var ett specifikt historiskt fenomen, 
som hade sitt ursprung i  organisationen av produktionen, synen på privat egendom, den 
kapitalistiska ekonomin eller kolonialism. Detta förtryck skulle ha föregåtts av en egalitär 
social ordning, där kvinnor och män värderades lika men utförde olika sysslor.  
 
Antropologerna Lamphere och Friedl ifrågasatte också de ett universellt förtryck av kvinnor, 
men betonade betydelsen av individuella handlingar och mellanmänskliga relationer istället 
för historiska, politiska och ekonomiska aspekter. De tyckte sig se en uppdelning mellan en 
kvinnlig/privat sfär och en manlig/offentlig, men denna uppdelning ledde, menade de, inte till 
kvinnans underordning. Kvinnan kanske saknade offentlig makt men hemma fick hon 
bestämma. 
 
Till den andra riktningen hör M. Rosaldo, som ansåg att orsakerna till förtrycket av kvinnan 
berodde just på uppdelningen i en offentlig och en privat sfär, samt en undervärdering av den 
senare som kretsade kring roller och aktiviteter som rörde kvinnor och barn. 
 
S.B. Ortner menade att orsaken till kvinnans underordning stod att finna i de kulturella 
förklaringarna av biologiska skillnader. Hon menade att binära oppositioner definierade 
kvinnor som stående närmare natur medan män stod närmare kultur (se Strukturalism och 
Psykologisk antropologi). Ortner påpekade att denna dikotomi var en kulturell konstruktion.  
 
Under slutet av 1970-talet utmanades bilden av kvinnor som universellt förtryckta, och det av 
akademiker och politiska aktivister från den tredje världen, färgade kvinnor i Europa och 
Nordamerika samt postmodernistiskt influerade teoretiker. Under tidigt 1980-tal började 
kultur- och socialantropologer använda begreppet genus (gender). Begreppet innebär att det 
manliga och kvinnliga är konstruerade sociala kategorier liksom relationerna dem emellan. 
Distinktionen mellan kvinnor och män förekommer i alla kända mänskliga kulturer, men vad 
skillnaderna mellan dem, vilka kulturella attribut de tillskrivs och dessas betydelser, varierar 
enormt från kultur till kultur. Genusforskningen ägnar sig åt frågor som tvärkulturell 
översättning, universalitet, relationen mellan tankesystem, eller system för klassifikation, och 
individuell handling samt ideologi och materiella villkor. 
 
Forskare som har anammat genusperspektivet är till exempel; M. och J.H. Bloch, L.J. 
Jordanova, Olivia Harris och M. Strathern. 
 
M. och J.H. Bloch samt L.J. Jordanova fann att uppdelningen mellan natur och kultur 
skapades i en specifik europeisk filosofisk diskurs, upplysningen under 1700-talet. Dikotomin 
mellan natur och kultur är således historiskt och kulturellt konstruerad.  
 
Olivia Harris upptäckte efter studier i de bolivianska Anderna att genus, ålder och 
släktskapsstatus kunde tjäna som begrepp i klassifikationen av både män och kvinnor i 
relation till det tama och det vilda. 
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M. Strathern konstaterade efter forskning i Papua Nya Guinea att kvinnor och män fanns 
representerade i de båda kategorierna tam och vild, samt att dessa kategorier inte behövde stå 
i ett hierarkiskt förhållande till varandra. 
 
Intresset inom genusforskningen har nu delvis förskjutits från kvinnor till män, vilkas 
sexualitet, kroppar och sociala interaktioner noga studeras. Män och kvinnor betraktas  som 
lika komplexa och föränderliga symboliska kategorier. Maskulininitet betraktas som lika 
problematiskt som femininitet. Få om några områden inom den sociala forskningen har ännu 
inte blivit föremål för ett genusperspektiv. Inom antropologin ingår genusperspektivet i teorier 
om fenomen som till exempel; identitet, moral, samhällsutveckling, migration och biologi 
(Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:254ff) 
 
 
4.2.4 Medicinsk antropologi  
 
Begreppet medicinsk antropologi avser studierna av de kulturella och sociala dimensionerna 
hos hälsa, sjukdom och medicin. Utgångspunkten har oundvikligen kommit att bli det 
paradigm som västerländsk medicin utgör. Den medicin som grundas på icke-västerländska 
begrepp och föreställningar gick länge under benämningen ”primitiv”, i motsats till den 
”moderna” västerländska. Dessa har ansetts vara omöjliga att jämföra med varandra, då den 
tidigare skulle vara baserad på ett magiskt-religiöst tänkande och den senare på ett 
vetenskapligt tänkande. Den ”primitiva” medicinen har dock sedermera uppfattats som en 
social institution vilken skulle kunna studeras med samma metoder och principer som andra 
kulturella och sociala fenomen.  
 
På 1930-talet gjordes försök inom ramen för studiet av sjukdomars orsaker (etiologi), att 
identifiera universella förklaringskategorier. 
 
Under 1940-talet blev den ”primitiva” medicinens och kirurgins komparativa aspekter 
föremål för ett antal funktionalistiskt färgade publikationer, vilka utövade ett stort inflytande 
på forskningen. 
 
Från 1950-talet och framåt har en betydande andel antropologiska undersökningar om hälsa 
rört sig inom samma område som social epidemiologi, det vill säga läran om sjukdomars 
spridning, utbredning och samband med olika yttre faktorer.  
 
1960-talet och 1970-talet karakteriserades av debatter om möjligheterna att objektivt beskriva 
icke-västerländsk medicins traditioner och begrepp. Det innebar problem att dessa oftast inte 
gick att särskilja från religion eller ritual. Insikter om att den västerländska medicinen i sig är 
socialt konstruerad och historisk till sin natur, har inneburit en gradvis ersättning av termer 
som ”västerländsk”, ”modern” och ”vetenskaplig”, till det mer neutrala ”biomedicin”.  
 
I början av 1980-talet  uppnådde medicinsk antropologi något av ett generellt erkännande 
inom antropologin som helhet. När AIDS drabbade världen blev den medicinska antropologin 
ett forskningsområde att räkna med. Antropologer gav sig i kast med studier av föreställningar 
om sjukdomens orsaker och hur detta kunde bidra till det förebyggande arbetet. Man skrev 
etnografier om sexarbetare, kritiserade epidemiologiska antaganden och undersökte hur bilden 
av ”avvikare” skapades i samspel mellan medicinska och sociala föreställningar. 
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En annan vanligt förekommande benämning på studier av icke-västerländska 
sjukdomsbestämningar och former av botande är annars etnomedicin. Medicinsk antropologi  
som ett sammanhängande begrepp etablerades inte förrän på 1960-talet. Antropologer som 
Victor Turner (se Politisk och Symbolik-antropologi) och E.E. Evans-Pritchard (se 
Funktionalism och Politisk antropologi) gjorde etnomedicinska undersökningar och analyser, 
dock i avsikt att belysa bredare och mer omfattande kulturella teman än just medicin. De 
beskriver medicin i termer av sociala kontrollmekanismer, som delar av religiösa system eller 
aspekter av kosmologi i bestämda kulturer.  
 
Forskning i icke-västerländska miljöer har kommit att inriktas på förekomsten av medicinsk 
pluralism, det vill säga att det inom en utvald kontext samtidigt kan finnas flera olika 
medicinska traditioner. Studier ägnas numera åt hur kolonialism och inomstatlig lagstiftning 
har påverkat och förändrat relationerna mellan icke-västerländska och  biomedicinska 
traditioner samt åt alternativmedicinens behandlingsformer i västerlandet.  
 
Tillämpning av medicinsk antropologi kan innebära en belysning av praktiska problem inom 
folkhälsa, klinisk medicin och psykiatri. Misslyckade hälsosatsningar i utvecklingsländer och 
dålig effektivitet hos sjukvården i multietniska, västerländska samhällen har framtvingat en 
större medvetenhet om hälsovårdens kulturella och sociala aspekter. Antropologens roll har 
ibland betytt att identifiera kulturella barriärer mot modern västerländsk hälsovård och föreslå 
formuleringar och metoder för att överkomma motståndet. Health, Culture and Community: 
Case Studies of Public Reactions to Health Programmes (1955) av B. Paul (red.) är en bok 
som beskriver detta problemområde. Samtida antropologer på hälsoområdet kan ägna sig åt 
samhällsbaserad forskning. Detta innebär att de undersöker föreställningar om medicin och 
dessas eventuella brist på överensstämmelse med biomedicinska begrepp som kan förekomma 
inom ett samhälle.  
 
Det har varit vanligt att fördjupa sig i innebörder av sjukdom i avgränsade kulturella kontexter 
och i symboliska aspekter hos botandet. Något som har förändrat fokus något är tillämpningen 
av ett mer tolkande perspektiv. Detta utgår ifrån att hälsovård och sjukdom också är begrepp 
och föreställningar. Dessa kan ses som kulturella konstruktioner vilka skapas av 
maktrelationer och strukturella krafter. Framgångsrika studier som på detta sätt integrerar ett 
materialistiskt och tolkande synsätt på medicin förekommer i genusrelaterade studier. Som ett 
exempel kan nämnas The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction av E. 
Martin (1987). 
 
Den medicinska antropologin utgörs av en stor mångfald forskningsområden som gör att det 
är egentligen är svårt att karakterisera den som ett eget sammanhängande forskningsfält. Det 
berör områden som länge varit föremål för studier inom antropologin i övrigt; idéer om 
förorening-renhet när det gäller mat, relationen mellan natur och kultur samt föreställningar 
om personlighet (se Psykologisk antropologi). (Bonniers Compactlexikon 1995:254, 
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:358ff) 
 
 
4.2.5  Politisk antropologi  
 
Under 1800-talet utförde de flesta antropologer sina fältarbeten i skuggan av det mäktiga 
brittiska imperiet, och för all del även i skuggan av det amerikanska. Det skulle dröja långt in 
på 1900-talet innan antropologer öppet började diskutera kolonialismen och intressera sig för 
dess följder. Politik var länge detsamma som ett samhälles dominerande maktstrukturer och 
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studierna av dessa var baserade på funktionalistisk samhällsteori. Antropologins nutida 
definition av politik innebär att den är utövandet av makt, detta betyder att politik kan 
förekomma överallt, inte minst i själva antropologin.  
 
Den politiska antropologin kan grovt indelas i tre faser. Från mitten och slutet av 1800-talet 
till 1939 betraktade antropologerna politik som ett sidospår till sin övriga forskning. Under 
perioden mellan 1940-1966 utvecklades en specifik politisk antropologi med en 
självmedveten diskurs. Tiden efter 1966 präglas av nya forskningsriktningar och ett 
ifrågasättande av den tidigare diskursen.  
 
Lewis Henry Morgans The League of the Ho-de-ne-sau-nee, or Iroquois (1851) har kallats 
den första politiska etnografin. Den beskriver Irokes- indianernas politiska organisation i 
relation till dess sociala, rituella och ekonomiska aspekter. Hans senare bok Ancient Society 
(1877) kom att utgöra den evolutionistiska grundvalen för politiska studier (se Diffusionism, 
Evolutionism och Marxism). 
 
De första professionella studierna av politisk organisation utfördes av Smithsonian 
Institution´s Bureau of American Ethnology, etablerad 1879. Dessa gjordes på uppdrag av den 
amerikanska regeringen som var intresserad av frågor som rörde styret av indianreservaten. 
Byråns publikationer innehöll rekonstruktioner av politiska organisationer, rapporter om 
stamorganisationer och lagpraxis samt redogörelser för avtal mellan regeringen och 
indianerna. 
 
L.T. Hobhouse, G.C. Wheeler och M. Ginsberg, gjorde ett försök i Material Culture and 
Social Institutions of the Simpler Peoples (1915), att statistiskt sätta styrelsesätt, ekonomi, 
rättskipning, krigföring och social struktur hos 600 av världens folk, i förhållande till 
varandra. Arbetet vilade på fyrastegsteorin om det mänskliga samhällets utveckling (se 
Upplysningstiden). Detta arbete kom att utgöra en sorts standard för hur politisk antropologi 
skulle utföras. Författarna använde en sociologisk komparativ metod som krävde avgränsade 
analysenheter, som till exempel ”samhällen” eller ”stammar”. Boken kom att förstärka de 
tendenser till primitivism som redan fanns, och minska intresset för antika samhällen och den 
islamska världen. En funktionalistisk holism fick sitt grepp om den politiska antropologin. 
Detta skedde när det hävdades att det var skillnaderna i materiell kultur mellan jägare och 
samlare, herdar och jordbrukare som utgjorde den ekonomiska grunden på vilka andra sociala, 
politiska och religiösa områden vilade.  
 
På begäran av den amerikanska regeringen skrev Roy Franklin Barton  Ifugao Law (1919). 
Den studien var speciell såtillvida att människorna betraktades som interagerande individer. 
Bartons beskrivningar var fylliga och mångfacetterade för sin tid och hans etnografi betraktas 
som en klassiker inom politisk antropologi. 
 
William Christie MacLeod skrev The American Indian Frontier (1928) vilken behandlade 
relationer och möten mellan indianer och européer, deras respektive politiska och ekonomiska 
intressen. En liknande infallsvinkel hade även Monica Hunter i Reaction to Conquest: Effects 
of Contact with Europeans on the Pondo of South Africa (1936). Intresset hos merparten av 
dåtidens antropologer låg dock inte i politiska relationer och förändringar över tid utan i 
funktionalistiska analyser av samtiden.  
 
Ett exempel på detta är African Political Systems (1940) som var ett antal essäer utgivna av 
Meyer Fortes och E.E. Evans-Pritchard (se Funktionalism och Medicinsk antropologi). Deras 
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fokus låg på politiska institutioner, ämbeten, rättigheter, skyldigheter och bestämmelser. 
Endast lite uppmärksamhet ägnades åt individuella initiativ, strategier, processer och kamp för 
makt och politisk förändring. 
 
Edmund Leach uttrycker i Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social 
Structure (1954) intern kritik mot systemtänkandet. Han menade att människor kunde uppnå 
politiska alternativ genom beslut fattade av både individer och grupper. Individers val var ett 
resultat av medvetna eller omedvetna strävanden efter makt, och detta skulle vara ett 
universellt förekommande mänskligt drag (se Funktionalism och Strukturalism). 
 
Påverkade av andra samhällsvetenskaper började antropologerna fältarbeta i nyligen 
självständiga stater i den tredje världen (1953-1966). Man förkastade en strävan efter 
rekonstruktioner och typologier. Intresset gällde istället de politiska strukturer som befann sig 
i mellanrummen mellan de etablerade formella, de strukturer som var parallella och 
kompletterande till de formella. Man studerade etnicitet och eliter i nya nationella stater som 
var utsatta för snabba institutionella förändringar. Fokus kom att läggas på sociala rörelser, 
ledarskap, motsägelser, konkurrens och konflikt. Man använde sig av handlingsteori och 
politiken sågs som utövad av individuella aktörer med strategier och beslutsfattandet skedde 
på politiska arenor. Begrepp från andra vetenskaper såsom transaktionalism, spelteori och 
symbolisk interaktionism, kom att gälla även för de antropologiska studierna av politik. Ett 
nytt vokabulär utvecklades, med termer som fält, kontext, arena, tröskel, rörelse och fas, för 
att analytiskt kunna uttrycka rum och process. De nya sätten att se på politik kritiserades dock 
av Victor Turner i Political Anthropology (1966) (se Medicinsk och Symbolik-antropologi). 
 
Från mitten av 1960-talet utsattes politisk antropologi som specialisering för en svår 
utmaning. Det Brittiska imperiet föll och USA led ett stort politiskt nederlag i Vietnam. Den 
akademiska världen rörde sig från modernism till postmodernism. Den politiska antropologin 
befann sig först decentrerad och sedan dekonstruerad. Intresset var stort för förhållandet 
mellan makt och maktlöshet mellan människor, detta kom till slut också att beröra 
antropologerna själva i deras värv. Det blev nödvändigt att betrakta sina egna intellektuella 
resurser kritiskt. Mot bakgrund av tredje världens politiska turbulens restes frågor om 
imperialism, neo-imperialism, dekolonisering, revolutioner och kontrarevolutioner. 
Relationen mellan antropologi och brittisk kolonialism problematiserades av Talal Asad i 
Anthropology and the Colonial Encounter (1973). Den ortodoxa marxismens teorier om 
politisk ekonomi blev betydelsefulla för analyserna av  tredje världen, och en mer 
revisionistisk, strukturell, marxism riktade uppmärksamheten på olika politiska former. Dessa 
former omfattade allt från hushåll och härstamning till koloniala och postkoloniala världar 
med ojämlika utbyten, beroendeförhållanden och underutveckling (se Marxism). 
 
Antropologin började närma sig historia och det märktes bland annat i att det blev ett projekt 
att analysera kolonial historieskrivning för att kunna rekonstruera förtryckta gruppers 
politiska aktivism. Bernard Cohn var en antropolog som ivrade för att på detta sätt utföra 
djupare studier av imperialism, nationalism, bonderevolter, klass och genus. Ett historiskt 
perspektiv på global, politisk ekonomi, gavs i boken Europe and the People without History 
(1982) av Eric Wolf. Engagemanget i flydda tiders kolonialismer berodde på att det blev svårt 
att utföra fältarbeten i stater där det pågick mycket våldsamheter. De politiska antropologerna 
uttryckte kritik mot statliga övergrepp men bidrog desto mer med lokala och partikulära 
fallstudier kring berättelser om motstånd och anpassning. Det var beskrivningar av motstånd 
mot överheter genom till exempel muntliga berättelser, folksagor, varukulter och 
trumfestivaler. 
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En kritik av antropologin står Edward Said och hans bok Orientalism (1978) för. Den ökade 
intresset för att syna den politik som styrde etiken i beskrivningar av underkuvade folk. 
Gensvaret på boken var svalt, generellt menade antropologerna att den västerländska 
imperialismens diskurser inte kunde betraktas som så mäktiga, inskränkta eller oföränderliga 
som Said ville göra gällande. Diskussionen kring antropologiska beskrivningar (etnografi) 
öppnade dock upp ett analytiskt utrymme i vilket man lyckades kombinera tolkande 
antropologi och politisk ekonomi. Studier på Hawaii, Fiji och Samoa visade att symboliskt 
kapital  kan vara en mekanism hos statlig makt och auktoritet men också en mekanism som 
möjliggör olydnad. 
 
Välkända begrepp som makt, historia, kultur och klass har blivit problematiska på grund av 
globala tvärdiscipinära rörelser i form av studier utförda av underkuvade folk, färgade och 
feminister. De postmoderna antropologerna är medvetna om fältarbetenas politiska kontext 
och hur politik som påverkar formande och reproduktion av en politisk antropologi. Man är 
intresserad av att kritiskt analysera hela disciplinen antropologis politiska program. I studierna 
av maktens mekanismer har man blivit starkt influerade av filosofen Michel Focault (1926 -
1984) (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:428ff: Filosofilexikonet 
1988:167). 
 
 
4.2.6  Psykologisk antropologi  
 
Psykologisk antropologi kan sägas vara studierna av det mänskliga medvetandet (mind), som 
människornas varande i världen, och de processer som konstituerar det mänskliga 
medvetandet. Dessa studier påverkas än idag av den åtskillnad mellan medvetande och 
materia som gjordes av filosofen Réne Descartes (1596-1650). Inom antropologin återfinns 
denna åtskillnad i binära motsatspar som till exempel; kultur - biologi, samhälle - individ, 
medvetande - kropp,  struktur - process,  rationalitet – känsla (se Genus och Strukturalism). 
Det uttryckliga syftet med psykologisk antropologi var att förena antropologins fokus på 
kultur och samhälle med psykologins fokus på individen. Den generella åsikten bland 
psykologiskt inriktade antropologer är att psykologi och kultur är fenomen som återfinns på 
olika teoretiska ”nivåer”. Försök har gjorts för att finna antropologiska teorier om 
medvetandet som medger sin egen historicitet, även i generella analyser av det fundamentala i 
mänskligt medvetande. Psykologisk antropologi innefattar teorier om socialisation, 
psykoanalytiska tillvägagångssätt, etnosemantik, etnopsykiatri och kognitiv antropologi. 
 
Betydelsefull för bildandet av den psykologiska antropologin var Franz Boas som i The Mind 
of Primitive Man (1911) argumenterar för ett enhetligt mänskligt medvetande. Sociologen 
Émile Durkheim lämnade också han ett tidigt bidrag till  forskningsområdet genom 
Elementary Forms of Religious Life (1915) i vilken han undersöker ursprungen till religion 
och logiska kategorier. Viktigast inom området idag verkar dock vara sociologen Pierre 
Bourdieu vara (se Marxism och Symbolik-antropologi), som i boken Outline of a Theory of 
Practice (1977) presenterar begreppet ”habitus”. Detta skulle vara en uppsättning beteenden 
som inpräglats i människornas medvetenden och kroppar under deras socialisation. Begreppet 
”habitus” har varit det som har varit närmast att upphäva den ”cartesianska” dikotomin mellan 
kropp och medvetande. Teorin om ”habitus” har fått antropologer att inse att människors 
medvetanden skapas genom att de relaterar till varandra som aktiva subjekt. De sätt 
människor går, äter, talar, känner och i allmänhet förhåller sig till varandra på, förkroppsligar 
dem själva och utgör ”vad de är”. 
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Kritiska röster har höjts mot det psykologiska perspektive t inom antropologi eftersom 
västerländsk psykologi har sitt ursprung i västerländska kulturella traditioner, undermedvetna 
värderingar, fördomar och tankevanor. Att tillämpa så uppenbart västerländska synsätt på 
andra samhällen utan ett självkritiskt förhå llningssätt skulle enligt kritikerna vara grovt 
etnocentriskt. (Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996: 456ff; 
Filosofilexikonet 1988:106) 
 
 
4.2.7  Symbolik- antropologi  
 
Termen symbolik-antropologi täcker vanligen in en tendens som var inflytelserik under det 
sena 1960-talet samt under 1970-talet. Kulturer ansågs vara relativt självständiga enheter och 
meningssystem vilka antropologen skulle försöka reda ut genom att tolka nyckelsymboler och 
ritualer. Kultur betraktades som liktydigt med språk och det är något man delade med den 
strukturalistiska antropologin. En tyngdpunkt låg dock på kulturell partikularism istället för, 
som hos Lévi-Strauss, på symbolstrukturer som delades av alla människor på jorden. 
Antropologer som främst brukar förknippas med symbolik är Clifford Geertz, David 
Schneider, Victor Turner, och Marshal Sahlins. Nämnas i sammanhanget bör också Pierre 
Bourdieu, som dock var sociolog.  
 
Clifford Geertz gjorde fältarbeten på Java och Bali, samt i Marocko. Hans arbeten berör 
jordbruksutvecklingen och den tvådelade ekonomin på Java, den förmoderna statens ritualer 
på Bali samt islam, släktskap och det etnografiska skrivandet. Geertz kunde se religion som 
ett separat ”meningssystem”, som när det ensamt har tolkats, på sina egna villkor, kan ses i 
relation till psykologi och social struktur. Vidare menar han att antropologer behandlar 
framförallt tolkningar och tolkningar av tolkningar. Att förstå en annan kultur skulle vara som 
att läsa och tolka en text. Etnografin, det vill säga sätten att skriva om kulturer, är det centrala 
i utövningen av antropologi. Istället för att göra generella jämförelser så skulle den 
antropologiska tolkningen fokusera på en belysning av minsta detalj i mänskligt liv, eftersom 
dessa ingår i en betydelsebärande kontext. En sådan detaljbeskrivning går under benämningen 
”thick description”. En inflytelserik bok av Geertz är The Interpretation of Cultures (1973). 
 
David Schneider intresserade sig i American Kinship: A Cultural Account (1980) för hur vit 
medelklass i Chicago ansåg om vad som menas med släktskap. Han intervjuade folk om deras 
uppfattningar om vad som konstituerar en person och vad en släkting är. Schneider menade att 
det var möjligt att definiera ”ett kulturellt system” utifrån påståenden och beteenden, samt att 
återge det på ett tydligt och analytiskt sätt som visade att kulturen var systematiskt ordnad. 
Han ansåg att ett kulturellt system är ett system av symboler och en symbol är någonting som 
representerar något annat. Symboler utgör ett självs tändigt system, inom detta system finns 
det symboler som är centrala orienteringspunkter (core symbols) på vilka allt annat beror. 
 
Victor Turner studerade ritualer och symboler hos en grupp människor i Zambia som kallas 
Ndembu. Turner presenterar i The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual (1967) 
detaljerade beskrivningar av betydelserna hos specifika symboler och relaterade dessa till ett 
analytiskt ramverk (se Medicinsk och Politisk antropologi).  
 
Marshal Sahlins var från början inriktad på ekonomisk antropologi men intresserade sig 
senare för symbolik. Han tillämpade både strukturalism och marxism i sitt arbete. Sahlins 
ifrågasatte att kulturella fenomen bara kunde ges sociala förklaringar. Han menade att 
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västerländska uppfattningar om materiella behov och ekonomisk rationalitet styrde den 
antropologiska forskningen om icke-västerländska samhällen. En av Sahlins mer kända 
publikationer på detta område är Culture and Practical Reason (1976) (se Evolutionism).  
 
Inom symbolik-antropologi separerades studierna av symbolerna från kulturernas eller 
samhällenas sociala aktivitet och detta resulterade i en konservativ världsbild. Synen på 
symboliska system gav intrycket av att de var opåverkade av tiden och historien. Detta gäller 
även Pierre Bourdieu, som med boken Outline of Theory of Practice (1977) har påverkat 
antropologin (se Marxism och Psykologisk antropologi) (Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology 1996:535ff). 
 
 
4.2.8  Urban antropologi  
 
Studiet av städer, eller som det kallas urbana lokaler, började under 1930- och 1940-talen. 
Inspirerade av A.R. Radcliffe-Brown och Bronislaw Malinowski (se Evolutionism och 
Funktionalism) ägnade sig ett flertal antropologer åt fältarbete i amerikanska och afrikanska 
städer. Begreppet urban antropologi användes första gången 1963.  
 
På grund av städers storlek och de förhållanden under vilka många av deras invånare lever 
under har den urbana antropologin varit tvungen gå bortom de begrepp som tillämpats på 
mindre samhällsorganisationer. För att förstå hur människor relaterar till varandra i en 
stadsmiljö har föreställningar om släktskap visat sig vara otillräckliga. Forskningen inom 
området baserar sig på en metodologi som medger dels ett ”nerifrån-upp” perspektiv, dels ett 
”uppifrån-ner” perspektiv.  
 
R. Fox skriver i  Urban Anthropology: Cities in their Cultural Context (1977) om de 
teoretiska och metodologiska idéer som gjorde sig gällande inom den urbana antropologin 
under 1960- 0ch 1970-talen. Fox´ redogörelse innefattar grundläggande begrepp som 
urbanism, urbana subkulturer och urbanisering.  
 
Urbanism, som  innebär ett ”uppifrån-ner” perspektiv, handlar om  undersökningar  av 
stadscentrerade samhällsprocesser, scheman över rolldifferentiering och interpersonella 
relationer samt historiska typologier över städer. Ett exempel på typologi skulle vara att indela 
städer i kungliga-rituella, administrativa, handels-, kolonial- eller industriella städer.  
 
Urbana subkulturer, som representerar ”nerifrån-upp” perspektiv, betyder rent principiellt 
studier i västerländska städer av fattiga och diskriminerade grupper (som till exempel 
invandrare), etnografiska beskrivningar av tätt sammanhållna grannskap samt relationen 
mellan klass och kultur.  
 
Urbanisering som studieområde behandlar flytten till städer och bosättningssätt. Inom om 
detta område tittar man också på hur släktskap och frivillgorganisationer kan tjäna som 
funktioner för anpassning samt hur fortbeståndet och skapandet av etniska identiteter och 
politiska organisationer går till. Omkring 1990 kompletterades studierna av fattiga och 
invandrare med studier av etablerade arbetarklasser och medelklasser, eliter och politiker. 
Viktigt att tillägga är att det också forskades om marginaliserade grupper såsom hemlösa, 
äldre och hemarbetande. 
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Två betydelsefulla forskare inom området är U. Hannerz i Exploring the City: Inquiries 
Toward an Urban Anthropology (1980) som har ett ”nerifrån-upp” perspektiv och A. Leeds i 
Cities, Classes and the Social Order (1994) med ett ”uppifrån-ner” perspektiv. 
 
Efter de socialistiska staternas sammanbrott intresserar sig antropologerna för frågor som rör 
hur städer styrs under planekonomi respektive marknadsekonomi. Man studerar också den 
pågående expansionen av städer överhuvudtaget och de psykologiska, symboliska och 
politiska processer som är i rörelse när städerna expanderar. Antropologerna studerar 
människornas anpassning av och till stadsmiljöer, det som kallas kulturation och dekulturation 
av rum och plats. Stadslivet, det vill säga livet på gatorna är ytterligare ett studieområde 
(Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology 1996:556ff) 
 
I arbetet med inledningen till detta avsnitt, om definition av socialantropologi, kunde jag 
konstatera att en klar avgränsning mellan socialantropologi och kulturantropologi inte längre 
är meningsfull. Disciplinernas tidigare sinsemellan separerade intresseområden sammanfaller 
numera alltmera. Trots detta kan en uppdelning mellan dessa båda antropologiska riktningar 
vara användbar i mitt syfte att jämföra bibliografisk klassifikation med interdisciplinära 
definitioner. Jag kommer nedan utgå ifrån begreppet socialantropologi för att kunna utföra en 
jämförelse mellan klassifikationer och definitioner. 
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5. Komparativ analys av definitioner och 
klassifikationer 
 
5.1 Definition av socialantropologi genom kursplaner  
 
Under arbetets gång har jag funnit att antropologi är mycket mer än socialantropologi och att 
en klar avgränsning mellan socialantropologi och kulturantropologi inte längre är så relevant 
(se avsnitt 4.). Trots detta kan separationen mellan dessa båda riktningar vara användbar för 
mitt ursprungliga syfte att jämföra bibliografisk klassifikation med interdisciplinära 
definitioner av universitetsämnet socialantropologi. Därför kommer jag nedan att utgå ifrån 
begreppet socialantropologi för att kunna utföra en jämförelse mellan klassifikationer och 
definitioner. 
 
Denna del, den komparativa analysens första del, har till syfte att låta kursplaner för 
grundutbildning i ämnet socialantropologi utgöra ett underlag för ett urval av 
forskningsområden. Eftersom jag studerar klassifikationssystem ur ett hermeneutiskt 
perspektiv efter Bettis rekommendation, ansåg jag att det var viktigt att vidga min analys till 
att omfatta mer än ett system. Jag har därför valt två olika socialantropologiska institutioner i 
två olika nordiska länder, vilkas universitetsbibliotek utnyttjar två olika klassifikationssystem. 
Den ena institutionen finns vid Göteborgs universitet som använder SAB-systemet, den andra 
vid Oslo universitet som använder Dewey-systemet. 
 
När det gäller den inomdisciplinära definitionen av socialantropologin så kan man säga att 
institutionerna i Göteborg och Oslo definierar den på liknande sätt. Bägge institutionerna 
lägger sitt fokus på kurser som behandlar ekologisk, ekonomisk och politisk antropologi samt 
symbolik-antropologi. Ordningen på presentationen av forskningsområdena skiljer sig dock 
något åt mellan institutionerna. Så som jag ser det så kan kurserna motsvara specifika 
forskningsområden inom socialantropologi på följande sätt: 
 
Kurser i Göteborg Forsknings-

område 
Kurser i Oslo Forsknings-

område 
    
Miljö, försörjning, 
makt och 
ojämlikhet 

Ekologi 
Ekonomi 
Politik 

Regional etnografi – Jordens folk och 
kulturella mångfald 

Ekologi 

  Antropologiska perspektiv på ekonomi 
och materiellt liv 

Ekonomi 

  Former för olikhet – sociala hierarkier 
och maktförhållanden 

Politik 

    
Världsbilder och 
symbolsystem 

Symbolik Symbolbruk och kunskapsformer Symbolik 

(http://www.sant.gu.se/Elektroniskatexter/kursplanB1.pdf 2004-12-21 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1100/ 2004-03-09 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1200/ 2004-03-09 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1300/ 2004-03-09 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/ 2004-03-09) 
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Nu när jag utifrån kursplaner så att säga har definierat socialantropologi genom ett urval av 
forskningsområden i ämnet, går jag vidare i min undersökning. Nästa fråga blir hur 
socialantropologi klassificeras i de bibliografiska systemen SAB och Dewey, det vill säga: 
Vart tar den socialantropologiska forskningen vägen i de bibliografiska systemen? 
 
 
5.2 Klassifikation av socialantropologi  
 
Denna andra del av den komparativa analysen utgörs av utdrag ur de bibliografiska systemen, 
vilka visar systemens klassifikation av socialantropologi. Utdragen redovisas i avsnitt 9. 
Bilagor. Dessa är endast menade att tjäna som en form av referensram för mig själv i arbetet 
med min analys. Läsaren uppmanas att inte fastna i klassifikationskoderna, utan läsa vidare.
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5.3 Jämförelse av definitioner och klassifikationer  
 
Innebörden av den komparativa analysens tredje del är att jämföra inomdisciplinära 
definitioner av socialantropologi med bibliografiska klassifikationer av socialantropologi. 
Jämförelsen utförs genom att ta det urval av aktuella forskningsområden från universitetens 
kursplaner, som jag anser representera socialantropologin (se avsnitt 5.1) och sedan söka efter 
dessas placering i SAB- och Dewey-systemen. Detta för att kunna svara på frågan om vart i 
de bibliografiska systemen den socialantropologiska forskningen tar vägen.  
 
De forskningsområden jag utgår ifrån är; ekologisk, ekonomisk och politisk antropologi samt 
symbolik-antropologi. Då dessa områden så att säga knyter ihop ämnet socialantropologi så 
vill jag börja med söka efter dem. Vid en närmare studie av SAB-systemet finner jag att inga 
avdelningar svarar direkt mot områdena ekologi, politik och symbolik. Konsulterar man det 
alfabetiska ämnesordregistret för SAB finner man att ekonomisk antropologi överensstämmer 
med avdelningen Näringsliv och arbetsliv (Mx) (se bilaga 9.1). Dewey-systemet innehar klart 
avgränsade avdelningar för ekonomisk antropologi (306.3) och politisk antropologi (306.2). 
Däremot går det inte att hitta ekologisk antropologi eller symbolik-antropologi som egna och 
klart urskiljbara avdelningar (se bilaga 9.2).  
 
Eftersom detta inte leder vidare långt i arbetet med att finna ut var den socialantropologiska 
forskningen tar vägen i de bibliografiska systemen, så gör jag ytterligare ett urval. Från den 
deskriptiva analysens första del där jag beskriver forskningsområden inom antropologi, 
hämtar jag författare och titlar där detta förekommer (se 4.2). För att reda ut relationerna 
mellan forskningsområden och klassifikation har jag gjort en sammanställning, baserad på 
utvalda författare, titlar och dessas koder i SAB- respektive Dewey-systemet. Uppgifterna om 
koderna har jag hämtat från onlinekatalogerna vid universitetsbiblioteken i Göteborg och 
Oslo, där uppgifter har saknats har jag konsulterat LIBRIS, det nationella 
biblioteksdatasystemet i Sverige. 
 
Författare 
och form av 
antropologi  

Titel  SAB-kod Dewey-kod 

    
Ekologisk 
antropologi  

(se 4.2.1)   

    
Guha, R. The Unquiet Woods: Ecological Change 

and Peasant Resistance in the Himalaya 
(1991) 

Uh-oba 
Ocla-oba 
Qf-oba 

323.322409542 
333.7509542 
954.2 

Lee, R.B. The Dobe Ju / ´hoansi (2001) 306.089961 
(LIBRIS) 
 

306.09688 
968.83 
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Rappaport,R. Pigs for the Ancestors: Ritual in the 

Ecology of a New Guinea People (1968) 
Mrd 306.099573 

306.099565 
    
Ekonomisk 
antropologi  

(se 4.2.2)   

    
Godelier, M. Perspectives in Marxist Anthropology 

(1977) 
M:d 
Qaac 

306.01 

Gudeman, S. Economics as Culture: Models and 
Metaphors of Livelihood (1986) 

Mx 306.03 

Mauss, M. The Gift (1990) Mz,  M 305 (LIBRIS) 
Plattner, S. Economic Anthropology (1989) Mx, M 306.03(LIBRIS) 
    
Polanyi, K. The Great Transformation: The Political 

and Economic Origins of Our Time (2001) 
Kv 
Ku 

303.44 
330.94 

    
Politisk 
antropologi  

(se 4.2.5)   

    
Asad, T. Anthropology and the Colonial Encounter 

(1973) 
M 306.01 

Wolf, E. Euorope and the People without History 
(1982) 

Ma 
Kv 
Ku 

303.4824 
306.094 
940.2 

Leach, E. Political Systems of Highland Burma: a 
study of Kachin social structure (1954) 

Moca 
Ocf-oca 

306.09591 
321.12009591 

    
Symbolik- 
antropologi  

(se 4.2.7)   

    
Schneider, D. American Kinship: A Cultural Account 

(1980) 
My-qa 306.830973 

306.83 
Turner, V. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu 

Ritual (1967) 
Mpecb 390.096894 

306.096894 
299.64 
306 

Sahlins, M. Culture and Practical Reason (1976) M:d, Ocgd 306 
Geertz, C. The Interpretation of Cultures (1973) M:d 

M 
306.092 
306.01 
306 
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I arbetet med sammanställningen ovan såg jag att det fanns vissa förhållanden mellan 
författare-titlar och klassifikationskoder som jag ville studera närmare. För att åskådliggöra 
dessa förhållanden låter jag därför varje forskningområde representeras i ytterligare en tabell, 
nu av två utvalda titlar vardera. 
 
Ekologisk  
antropologi  

   

Guha, R. The Unquiet Woods: Ecological 
Change and Peasant Resistance in the 
Himalaya (1991) 

Uha-oba 
Ocla-oba 
Qf-oba 

323.322409542 
333.7509542 
954.2 

Rappaport, R. Pigs for the Ancestors: Ritual in the 
Ecology of a New Guinea People 
(1968) 

Mrd 306.099573 
306.099565 

    
Ekonomisk 
antropologi  

   

Godelier, M. Perspectives in Marxist Anthropology 
(1977) 

M:d 
Qaac 

306.01 

Gudeman, S. Economics as Culture : Models and 
Metaphors of Livelihood (1986) 

Mx 306.03 

    
Politisk 
antropologi  

   

Leach, E. Political Systems of Highland Burma: 
a study of Kachin social structure 
(1954) 

Moca 
Ocf-oca 

306.09591 
321.1209591 

Wolf, E. Euorope and the People without 
History (1982) 

Ma 
Kv 
Ku 
 

303.4824 
306.094 
940.2 

    
Symbolik- 
antropologi  

   

Sahlins, M. Culture and Practical Reason (1976) M:d 
Ocgd 

306 

Schneider, D. American Kinship: A Cultural 
Account (1980) 

My-qa 306.830973 
306.83 
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Det jag noterade var att de titlar som kunde knytas till respektive forskningsområde, 
sinsemellan hade erhållit så skilda klassifikationskoder. För att så gå ett steg vidare, vad 
betyder då de klassifikationskoder titlarna har blivit tilldelade? Här använder jag mig av SAB-
systemet i bokform från 1997, samt de uppgifter om ämnesord i Dewey-systemet jag har 
lyckats finna i Oslo universitetsbiblioteks online-katalog. 
 
Författare 
och form 
av 
antropolo
gi 

Titel  SAB-kod och avdelning Dewey-kod Ämnesord i 
Dewey 

     
Ekologi     
Guha The Unquiet 

Woods: 
Ecological 
Change and 
Peasant 
Resistance in 
the Himalaya 
(1991) 

Uha-oba – Miljöekonomi: 
samhällsvetenskapliga aspekter på 
miljöfrågor och föroreningar – 
Indien. 
Ocla-oba – Utomparlamentariska 
metoder av fredlig art med syfte att 
påverka opioner och politiska 
skeden – Indien. 
Qf-oba – Skogsbruk, skogspolitik – 
Indien. 

323.322409542 
333.7509542 
954.2 

Historia 
Pradesh 
Chipko 
Skogsbruk 
Uttar  
Khand 
Indien 
Ekologi 
Uppror 
Skogar 
Bönder 
Himalaya 
Politik 

Rappaport Pigs for the 
Ancestors: 
Ritual in the 
Ecology of a 
New Guinea 
People 
(1968) 

Mrd – Etnografi, socialantropologi, 
etnologi (kulturantropologi) – Nya 
Guinea. 

306.099573 
306.099565 

Antropologi 
Ekologi 
Ritual 
Papua 
Melanesien 
Maring 
Madang 

     
Ekonomi     
Godelier Perspectives 

in Marxist 
Anthropology 
(1977) 

M:d – Etnografi, socialantropologi, 
etnologi (kulturantropologi) – teori, 
filosofi. 
Qaac – Ekonomisk teori – speciella 
frågor. 

306.01 Marxistisk 
antropologi 
Socialantro-
pologi 
Social 
Etnografi 
Marxism 
Teori 

Gudeman Economics as 
Culture: 
Models and 
Metaphors of 
Livelihood 
(1986) 
 

Mx – Näringsliv och arbetsliv, ur 
övervägande etnografisk (etc) 
synpunkt. 

306.03 Ekonomi 
Historia 
Ekonomisk 
Antropologi 
Fysiokrati 
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Politik     
Leach. Political 

Systems of 
Highland 
Burma: a 
study of 
Kachin social 
structure 
(1954) 

Moca – Etnografi, 
socialantropologi, etnologi 
(kulturantropologi) – Myanmar 
(f.d. Burma). 
Ocf-oca – Främmande länders 
statskunskap och politik – 
Myanmar (f.d. Burma). 

306.09591 
321.1209591 

Antropologi 
Politisk 
Etnografi 
Burma 
Socialantro-
pologi 
Social 
Struktur 

Wolf, E. Europe and 
the People 
without 
History 
(1982) 

Ma – Etnografi, socialantropologi, 
etnologi (kulturantropologi) – 
Europa – allmänt. 
Kv – Allmän ekonomisk historia. 
Ku – Allmän socialhistoria. 
 

303.4824 
306.094 
940.2 

Kulturkontakt 
Antropologi 
Historia 
Europa  

     
Symbolik     
Sahlins Culture and 

Practical 
Reason 
(1976) 

 M:d – Etnografi, 
socialantropologi, etnologi 
(kulturantropologi) – teori, filosofi. 
Ocgd – Politiska begrepp och 
åskådningar, socialism. 

306 Social 
Antropologi 
Strukturell 
Etnografi 
Socialantro-
pologi 
Marxism 

Schneider American 
Kinship: A 
Cultural 
Account 
(1980) 

My-qa – Samhällsliv och familjeliv, 
ur övervägande etnografisk (etc) 
synpunkt – Förenta Staterna, 
Nordamerika i allmänhet. 

306.830973 
306.83 

Släktskap 
Amerika 
Antropologi 
Förenta 
Stater 

(www.ub.gu.se 2004-06-27);(www.libris.kb.se 2004-06-27);(www.uio.no 2004-07-03); 
(www.libris.kb.se 2004-07-03); (www.uio.no 2004-07-06) 
 
Jag har nu gjort en jämförelse mellan ett urval titlar, som har satts att tjäna som definition på 
ämnet socialantropologi, därmed också som exempel på forskning inom socialantropologi. 
Jämförelsen syftar till att avgöra huruvida de bibliografiska systemen har samma uppfattning 
om vad som är socialantropologi, det vill säga hur systemen klassificerar titlarna. Resultatet 
av jämförelsen kommer att diskuteras i den avslutande diskussionen som följer i nästa avsnitt. 
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6. Resultatdiskussion och slutsatser 
 
Jag har kommit fram till slutet av uppsatsen och ska nu försöka besvara frågan om hur den 
bibliografiska klassifikationen av socialantropologi överensstämmer med socialantropologins 
definition av sig själv. Därmed försöker jag också finna svar på följdfrågan om vart den 
socialantropologiska forskningen tar vägen i de bibliografiska systemen. 
 
För att kunna genomföra min komparativa analys mellan klassifikationer och definitioner 
vände jag mig till kursplaner från grundutbildningar i socialantropologi, vilka försåg mig med 
ett antal forskningsområden som jag anser kan representera disciplinen (se avsnitt 5.1). Dessa 
områden är ekologisk, ekonomisk och politisk antropologi, samt symbolik-antropologi. Med 
detta menar jag att jag har funnit socialantropologins definition av sig själv. Det jag sedan 
gjorde var att söka efter definitionen (forskningsområdena) i SAB och Dewey-systemen, för 
att se om denna ledde mig fram till socialantropologi. 
 
En närmare studie av SAB-systemet visade att inga avdelningar där svarar direkt mot de 
socialantropologiska forskningsområdena ekologi, politik och symbolik. Konsulterar man det 
alfabetiska ämnesordsregistret för SAB finner man dock att avdelningen Näringsliv och 
arbetsliv (Mx) överensstämmer med ekonomisk antropologi (se bilaga 9.1). Dewey-systemet i 
sin tur har klart avgränsade avdelningar för ekonomisk antropologi (306.3) och politisk 
antropologi (306.2). Det går däremot inte att hitta ekologisk antropologi eller symbolik-
antropologi som egna avdelningar (se bilaga 9.2). 
 
Så vitt jag kan se så gör inte SAB någon synlig åtskillnad mellan huvudriktningarna social- 
och kulturantropologi. Huvudavdelningen M omfattar i sin helhet riktningarna etnografi, 
socialantropologi, etnologi och kulturantropologi (se bilaga 9.1). Dewey däremot använder 
sig av flera antropologibegrepp i sin indelning; antropologi (301), socialantropologi (301-
307) samt kulturantropologi (306). Trots denna uppdelning är det svårt att förstå hur 
ekonomisk antropologi (306.3) och politisk antropologi (306.2) kan hamna under 
kulturantropologi (306), som i sin tur befinner sig någonstans inom socialantropologi (301-
307) (se bilaga 9.2).  
 
Så här långt fann jag inte någon överensstämmelse mellan definition och klassifikation av 
socialantropologi utifrån utvalda forskningsområden, hämtade ur kursplaner från 
grundutbildning i ämnet. Jag återvände därför till beskrivningarna av socialantropologins 
förhållande till andra antropologier och antropologibegrepp, vilket gav mig en fördjupad bild 
av de utvalda forskningsområdena (se avsnitt 4.2). Från dessa hämtade jag sedan några 
exempel på författare och dokumenttitlar. Problematiskt blev det när jag insåg att de författare 
och dokumenttitlar jag hade valt ut, inte nödvändigtvis behövde representera 
socialantropologi. De hade bara omnämnts i samband med aktuella forskningsområden. För 
att komma vidare i analysen bestämde jag mig dock för att göra jämförelsen mellan de 
klassifikationskoder som SAB- och Dewey-systemen hade tilldelat de utvalda titlarna.  
 
Samtliga titlar, utom en (Guha – ekologi), placeras i SAB-systemet på huvudavdelningen M 
och dess underavdelningar. Huruvida någon av dem specifikt behandlar socialantropologi 
framgår inte. Dewey-systemet placerar fyra titlar under antropologi (Rappaport – ekologi, 
Gudeman – ekonomi, Wolf – politik, Schneider – symbolik), två titlar under antropologi och 
socialantropologi (Leach – politik, Sahlins – symbolik), en titel under socialantropologi 
(Godelier – ekonomi), samt en (Guha – ekologi) någon helt annanstans (se avsnitt 5.3). 
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Genom fördjupningen i de utvalda forskningsområdena (se avsnitt 4.2) fick jag tag i titlar, 
vars klassifikationskoder i Dewey ledde mig fram till socialantropologi. Dessutom resulterade 
jämförelsen i en intressant omständighet; nämligen att skillnaderna i hur SAB och Dewey 
klassificerar de utvalda titlarna är markant.  
 
Det gick att definiera socialantropologi utifrån kursplaner för grundutbildning i ämnet, men i 
en jämförelse mellan den inomdisciplinära definitionen och de bibliografiska systemens 
klassifikation  så är överenstämmelsen liten. Den socialantropologiska forskningen försvinner 
mer eller mindre i klassifikationen. I SAB är inte socialantropologi en egen avdelning, i 
Dewey finns den som en egen avdelning men den är inte tydligt avgränsad. 
 
Som jag konstaterade i inledningen till definition av socialantropologi (se avsnitt 4.) så har 
avgränsningen mellan social- och kulturantropologi blivit allt mindre viktig. Detta eftersom 
intresseområdena, disciplinerna emellan, sedan 1970-talet alltmer har sammanfallit med 
varandra. Min uppfattning är att det verkar, oavsett om detta avsiktligt eller inte, som om 
SAB-systemet är anpassat till denna utveckling av den social- och kulturantropologiska 
forskningen. Detta för att systemet inte speciellt anger antropologisk huvudriktning i sina 
klassifikationskoder. Dewey-systemet däremot uppvisar en annan bild, som kan tyda på att 
förhållandet till forskningen är mer komplicerat, och därmed ännu inte är  anpassat till en ny 
teoretisk miljö, där begreppen har förändrats.  
 
För att anknyta till uppfattningarna om vad som betraktas som ett ämne inom 
informationsvetenskapen, så kom jag fram till att vad som är ett ämne generellt sett är 
beroende av det klassifikationssystem som tillämpas och det system för 
informationsåtervinning som detta ingår i. Ett ämne blir ett ämne i relation till de ämnen som 
redan har avgränsats. Ett klassifikationssystem är en struktur av relationer och ett ämne 
bestäms av sina relationer i detta system. Med all säkerhet gäller detta även definitionerna av 
socialantropologi, som endast kan urskiljas i förhållande till den struktur av antropologier den 
ingår i (se avsnitt 2. och inledningen till avsnitt 3.). 
 
Den framställning av praxis angående ämnesbestämning inom informationsvetenskapen som 
Svenonius presenterar, uppfattar jag som alltför abstrakt. Vare sig det rör sig om elektroniska 
eller fysiska dokument som ska representeras, lokaliseras och identifieras, sker det utifrån 
standardiserade procedurer på en mycket generell nivå. Svenonius nämner dock svårigheterna 
med att definiera terminologin hos discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora, 
eftersom begrepp där konstant förändras. Tyvärr ger hon inga exempel som kan illustrera hur 
man i praktiken kan förhålla sig när man möter dessa förändringar av definitioner inom 
discipliner som kultur- och socialantropologi. För att ytterligare belysa problemet vill jag 
hänvisa till de urvalsmetoder Svenonius anser att man kan använda sig av när man definierar 
en ämnesdisciplins terminologi; 
 
§ Literary Warrant, vilket betyder att termerna hämtas från disciplinens litteratur, vilken i 

sig definieras med utgångspunkt ifrån en disciplinens centrala och normgivande texter.  
 
§ Use Warrrant, som betyder att man för informationssökarnas skull bland termerna 

inkluderar alla benämningar som ett begrepp är känt under.  
 
§ Structural Warrant, som innebär ett urval av termer baserat på att de passar in i de 

bibliografiska systemens strukturella uppbyggnad (se avsnitt 2.1.1). 
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När jag ser dessa urvalsmetoder tänker jag direkt att vad som saknas är sätt att hantera 
tidsaspekten i definierandet av en ämnesdisciplins terminologi. Vad som uppfattas vara 
centrala och normgivande texter för disciplinen förändras över tid. Begrepp förändras över 
tid, förlorar innebörd och upphör att finnas. Jag får också intrycket av att disciplinerna 
förväntas följa de bibliografiska systemens strukturella uppbyggnad, istället för tvärtom, så 
som jag tycker att det borde vara. Enligt min mening så uttrycker de ovan nämnda 
urvalsmetoderna en konflikt, en konflikt mellan de metoder som medger förändring av  
discipliner såsom kultur- och socialantropologi, och den metod som ser discipliner som något 
färdigdefinierat. 
 
Langridge närmar sig ämnesanalys på ett annat sätt, när han utgår från en indelning i 
grundläggande kunskapsformer och dessas förhållande till de fenomen som studeras. Han 
menar att sammansättningar av fenomen och kunskapsformer resulterar i discipliner. Inom 
kultur- och socialantropologi är det fenomenen kultur- och samhällstyper, samt människan 
som kultur- och samhällsvarelse som studeras. När det kommer till att avgöra vilken 
kunskapsform som kultur- och socialantropologi tillhör, menar jag att det inte blir lika lätt.  
 
Följer man den indelning i kunskapsformer som Langridge föreslår, så anser jag det sannolikt 
att det drag av tvärvetenskaplighet som kultur- och socialantropologi uppvisar, kommer att 
försvinna. Forskningsområden som till exempel; ekologi, ekonomi, medicin, politik, 
psykologi och symbolik skulle hos Langridge antagligen hamna enbart inom 
kunskapsformerna humaniora och samhällsvetenskap. Den tvärvetenskapliga dimensionen 
skulle däremot bättre kunna synliggöras om disciplinerna utifrån forskningsområdena 
indelades i kunskapsformerna naturvetenskap (ekologi, medicin, psykologi) samt i humaniora 
och samhällsvetenskap (ekonomi, politik, symbolik).  
 
Langridge anser vidare att kunskapsformerna är mer stabila än discipliner som grund för 
generella klassifikationssystem. Jag tror nu inte att detta alltid stämmer, eftersom det inte är 
självklart vilken kunskapsform kultur- och socialantropologi representerar. I det här speciella 
fallet, är kunskapsformerna lika instabila som bas för tillämpningen av ett generellt 
klassifikationssystem, som de föränderliga disciplinerna kultur- och socialantropologi är det 
(se avsnitt 2.1.2). 
 
Jag anser att både Svenonius och Langridge lämnar värdefulla synpunkter på 
ämnesbestämning. Svenonius har gjort mig uppmärksam på svårigheterna i att ge generella 
råd i hur man definierar en disciplins terminologi. De metoder hon rekommenderar för ett 
urval av termer tycker jag pekar på att det finns en konflikt mellan en disciplin i förändring 
och representationen av denna i ett bibliografiskt system. Langridge har i sin tur klarlagt för 
mig hur betydelsefulla de vedertagna vetenskapliga kategorierna är för ämnesbestämning, och 
hur dessa kan riskera att begränsa ett ämnesinnehåll. 
 
Idén om en indelning efter olika tankesätt har varit mig till hjälp i min beskrivning av 
antropologi. Jag har tillämpat en indelning efter paradigm och forskningsområden, därför att 
jag ville visa de komplexa relationerna mellan begreppen inom antropologi. Antropologin ser 
annorlunda ut än vad jag förväntade mig, men det gäller också de bibliografiska systemens 
förhållande till antropologin.   
 
Min slutsats blir att en fördjupning i hur man ämnesindexerar dokument som behandlar 
kultur- och socialantropologi, kanske ytterligare skulle kunna klargöra de bibliografiska 
systemens förhållande till forskningen inom dessa områden. 
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och problematisera förhållandet mellan 
definitionen av ett akademiskt ämne och den bibliografiska klassifikationen av detta 
akademiska ämne. Som utgångspunkt för studien valde jag universitetsämnet 
socialantropologi, vilket jag själv har studerat. Målet har varit att kunna genomföra en 
jämförande analys mellan definitioner av ett akademisk ämne och bibliografiska 
klassifikationer. Den teoretiska grunden för uppsatsen har utgjorts av de synsätt på 
ämnesbestämning och klassifikation som förmedlas inom informationsvetenskap. Efter arbetet 
med dessa synsätt kom jag fram till att vad som är ett ämne generellt sett är beroende av det 
klassifikationssystem som tillämpas och det system för informationsåtervinning det ingår i. 
Ett ämne blir ett ämne i relation till de ämnen som redan har avgränsats. Ett 
klassifikationssystem är en struktur av relationer och ett ämne bestäms av sina relationer i 
detta system (se avsnitt 2. samt inledningen till avsnitt 3.). 
 
Den metodologiska ansatsen, det vill säga hur jag gjort min analys, har vilat på hermeneutiska 
begrepp om vetenskaplig analys och tänkande. För att behandla mitt material, det vill säga 
definitionerna av socialantropologi och de bibliografiska klassifikationerna av 
socialantropologi, behövde jag analytiska begrepp. Dessa hämtade jag från hermeneutiken 
därför att min undersökning inte syftade till mätbar exakthet som i till exempel partikelfysik, 
utan syftade till subjektiva tolkningar av verkligheten. De analytiska begreppen och den 
vetenskapsteoretiska kontext i vilken de hör hemma presenterades i uppsatsens metodologiska 
ansats, vilken bestod av tre delar: en kortare historisk översikt, grundläggande hermeneutiska 
begrepp, samt en beskrivning av min tillämpning av hermeneutik. Denna tillämpning har 
inneburit en vidgad analys, bestående av två delar; en deskriptiv analys samt en komparativ 
analys. Resultatet av den deskriptiva analysen, vars syfte var att redovisa universitetsämnet 
socialantropologi, visade att detta inte var lättdefinierat utan numera är nästan detsamma som 
kulturantropologi. Den komparativa analysen gav som resultat dels en definition av 
universitetsämnet socialantropologi (se 5.1) och dels visade den att skillnaderna i hur SAB 
och Dewey klassificerar socialantropologi är markant (se 5.3). Min tolkning är att den 
socialantropologiska forskningen mer eller mindre försvinner i klassifikationen. I SAB är inte 
socialantropologi en egen avdelning, i Dewey finns den som egen avdelning men den är inte 
tydligt avgränsad. Det kan därför verka som om SAB är bättre anpassat till dagens forskning 
än vad Dewey är. 
 
När det kommer till mina teoretiska referenser angående ämnesbestämning, anser jag att både 
Svenonius och Langridge lämnar värdefulla synpunkter på området. Svenonius gjorde mig 
uppmärksam på svårigheterna i att ge generella råd i hur man definierar en disciplins 
terminologi. De metoder hon rekommenderade för ett urval av termer tycker jag pekade på en 
konflikt mellan en disciplin i förändring och representationen av denna i ett bibliografiskt 
system. Langridge i sin tur klarlade för mig hur betydelsefulla de vedertagna vetenskapliga 
kategorierna är för ämnesbestämning, och hur dessa kan riskera att begränsa ett 
ämnesinnehåll. Min slutsats blir att en fördjupning i hur man ämnesindexerar dokument som 
behandlar kultur- och socialantropologi, kanske ytterligare skulle kunna klargöra de 
bibliografiska systemens förhållande till forskningen inom dessa områden. 
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9. Bilagor 
 
 
9.1 Klassifikation av socialantropologi i SAB-systemet 
 
M Etnografi, socialantropologi och etnologi  

(hit kulturantropologi) 
Ma - - Mn Europa 
Ma Europa: allmänt 
Mak Kelterna 
Mat Romernas folkkultur 
Mb - - Md Norden 
Mb Norden: allmänt 
Mc Sverige 
Mcs Samer 
Mcx Svensk folkkultur i utlandet 
Md Övriga Norden 
Mda Danmark 
Mdb Norge 
Mdc Island  
Mdcf Färöarna 
Mdd Finland 
Mddå Åland 
Me Brittiska öarna 
Mea England 
Mer Wales 
Mes Skottland 
Met Irland 
Meta Irland (republiken) 
Metb Nordirland 
Mf Mellaneuropa 
Mfa Tyskland 
Mfb Österrike  
Mfc Ungern 
Mfd Tjeckien och Slovakien 
Mfda Tjeckien 
Mfdb Slovakien 
Mg Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Mga Nederländerna 
Mgb Belgien 
Mgc Luxemburg 
Mh Schweiz 
Mi Italien 
Miv Malta 
Mj Frankrike 
Mk - - Ml Iberiska halvön 
Mk Spanien 
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Mkf Baskerna 
Mki Andorra 
Ml Portugal 
Mm Östeuropa 
Mma Ryssland 
Mmad Ukraina 
Mmae Vitryssland 
Mmaf Moldavien 
Mmb Polen 
Mmc Estland, Lettland och Litauen 
Mmca Estland 
Mmcb Lettland 
Mmcc Litauen 
Mn Balkanländerna 
Mna Rumänien 
Mnb Jugoslavien 
Mnc Bulgarien 
Mnd Grekland 
Mnf Albanien 
Mo Asien 
Moa Främre Asien 
Moaa Turkiet 
Moab Cypern 
Moac Kaukasien 
Moae Syrien och Libanon 
Moaf Palestina 
Moag Jordanien 
Moah Arabiska halvön 
Moai Irak 
Moaj Kurderna 
Moak Iran (Persien) 
Moal Afghanistan 
Moam Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgisistan. 

Tadzjikistan (f d Sovjetiska centralasien) 
Moas Syrianerna 
Mob Främre Indien 
Moba Indien 
Mobb Pakistan och Bangladesh 
Mobc Bhutan 
Mobd Nepal 
Mobe Sri Lanka 
Mobf Maldiverna 
Moc - - Mod Sydostasien 
Moc Bortre Indien 
Moca Myanmar (f d Burma) 
Mocb Thailand 
Mocc Malaysia, Singapore och Brunei 
Mocd Indokina 
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Mod Ostindiska öarna 
Moda Indonesien 
Modc Filippinerna 
Moe Östasien 
Moea Kina 
Moeb Korea 
Moec Japan 
Moek Hongkong och Macau 
Mof Centralasien 
Mofc Mongoliet 
Mog Sibirien 
Mp Afrika 
Mpa Nordafrika utom Egypten 
Mpaa Marocko 
Mpab Algeriet 
Mpac Tunisien 
Mpad Libyen 
Mpb Egypten och Sudan 
Mpba Egypten 
Mpbb Sudan 
Mpc Västafrika 
Mpd Centralafrika 
Mpe Södra Afrika 
Mpf Östafrika 
Mpg Nordöstafrika 
Mq Amerika 
Mqa Förenta staterna 
Mqaa - - Mqaf Förenta staterna: regioner och stater 
Mqat Indianerna i Nordamerika 
Mqb Kanada 
Mqc Mexiko, Centralamerika och Västindien 
Mqca Mexico 
Mqcb Guatemala 
Mqcc Belize och Honduras 
Mqcd El Salvador 
Mqce Nicaragua 
Mqcf Costa Rica 
Mqcg Panama 
Mqch Västindien 
Mqct Indianerna i Mexiko, Centralamerika och Västindien 
Mqd Sydamerika 
Mqda Colombia 
Mqdb Venezuela 
Mqdc Guyanastaterna 
Mqdd Brasilien 
Mqde Paraguay 
Mqdf Uruguay 
Mqdg Argentina 
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Mqdh Chile 
Mqdi Bolivia 
Mqdk Peru 
Mqdl Ecuador 
Mqdt Indianerna i Sydamerika 
Mr Oceanien 
Mra Australien 
Mrb Nya Zeeland 
Mrc Melanesien, Polynesien, Mikronesien 
Mrd Nya Guinea 
Ms Polarländerna 
Mu Bebyggelse och byggnader 
Mua Bebyggelse 
Mub Byggnader 
Muba Boningshus 
Mubb Ekonomibyggnader 
Mv Föremål 
Mx Näringsliv och arbetsliv 
Mxk Kosthåll 
My Samhälls- och familjeliv 
Mz Folktro och folkseder 
Mza Högtider och fester 
Mzaj Julseder 
Mzb Folkmedicin 
Mzd Övertro och magi 
(BTJ 1997:116ff; http://kb.se/Bus/SAB/sabkorrM.htm 2004-06-10). 
 
 
Ur Ämnesordsregistret till SAB – Alfabetisk del 
Antropologi se (M)  
-ekonomi se Ekonomisk antropologi (Mx)  
-filosofi se Filosofisk antropologi (Dh)  
-medicin se Medicinsk antropologi (Mzb)  
-teologi se Teologisk antropologi (Ceea)  
Fysisk antropologi se (Ueb)  
Etnografi se (M)  
Kulturantropologi se (M)  
Socialantropologi se (M)  
(BTJ 1997:14,76,83,91,105,183,214,307,338) 
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9.2 Klassifikation av socialantropologi i Dewey-systemet 
 
 
Form av antropologi Klassifikationskod i Dewey-systemet 
  
Antropologi 301 
Kulturantropologi 306 
Socialantropologi 301-307 
  
Afrika: Socialantropologi 306.096 
Latinamerika: Socialantropologi 306.098 
Nordamerika: Socialantropologi 306.097 
Asien : Socialantropologi 306.095 
Oceanien: Socialantropologi 306.099 
Europa : Socialantropologi 306.094 
  
Arkeologi : Socialantropologi 306.09301 
Ekonomisk antropologi 306.3 
Filosofisk antropologi 128 
Fysisk antropologi 573 (DDC20), 599.9 (DDC21) 
Juridisk antropologi 306.25 
Kognitiv antropologi 153.4 
Litterär antropologi 398.042 
Medicinsk antropologi 306.461 
Pedagogisk antropologi 306.43 
Politisk antropologi 306.2 
Religion och antropologi 291.175 
Strukturalism : socialantropologi 306 
Teologisk antropologi 233 
Tillämpad antropologi : social förändring 303.482 
Urbanisering : Socialantropologi 307.76 
Visuell antropologi 306.0208 
 
(http:// wgate.bibsys.no/gate1/FIND?base=USVDEMNE&F0=antropologi&felt0=os&type 
=S%F8k 2004-03-29) 
(http:// wgate.bibsys.no/gate1/FIND?base=…0=kulturantropologi&felt0=os&type=S%F8k 
2004-03-29) 
(http:// wgate.bibsys.no/gate1/FIND?base=…sosialantropologi&felt0=os&type=S%F8k 
2004-03-29) 



 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


