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"Sociology and art do not make 
good bedfellows”. Detta citat av 
Pierre Bourdieu inleder Tanners 
bok The Sociology of A r t— A  Reader. 
Av relationen mellan disciplinerna 
idag kan man inte tänka sig att den 
tidiga konsthistorian hade en klar 
sociologisk orientering. Detta är 
dock något vi får lära oss av Tanner. 
A tt på olika sätt förklara varför 
förhållandet mellan sociologi och 
konst är ansträngt och samtidigt 
beskriva dess sammanbundna röt
ter och utveckling, lägger ramen för 
bokens utformning, som på många 
sätt beskriver en sociologins histo
ria via konsten. Utöver att beskriva 
ämnenas gemensamma grund be
skriver författaren hur de avgränsar 
sig mot varandra. Han gör även en 
kritisk undersökning av försök att 
överbrygga det gap som skapats, 
och kommer med egna förslag till 
en korsbefruktning.

Konst har sedan upplysningstiden

använts i staters nationella identi- 
tetsbygge. Enligt Hegel blev den 
konsthistoriska utvecklingens olika 
steg och periodstilar nödvändiga 
för utvecklingen av världsanden. 
Tanner beskriver hur produktion 
och konsumtion av konst blir alltmer 
autonom. Utvecklingen av moder
niteten innebar att konstvärlden 
differentierades från politiska och 
religiösa institutioner (kyrkan och 
staten) vilket gjorde den självständig, 
med egna reglerande institutioner. 
Samtidigt skedde en differentie
ring mellan den sociala respektive 
kulturella sfären, som innebar en 
uppdelning mellan å ena sidan eko
nomi, politik och familj/släktband 
och å andra sidan konst, religion 
och vetenskap. Disciplinerna socio
logi och konsthistoria utvecklades 
som diskurser som studerade hur 
den kulturella sfären allt mer kom 
att domineras av marknadens och 
kapitalets logik.

Trots sina gemensamma rötter 
kom de olika disciplinerna att ut
veckla motstridiga intressen, i och 
med universitetens utbredning på 
18oo-talet. Skillnaden mellan disci
plinerna kan förenklat beskrivas som 
så att sociologer kom att studera 
handling, eller objekt som produkter 
av handling, medan konsthistoriker 
istället ville uttolka den estetiskt 
”givna” betydelsen av objekten. 
Sammanlänkningen av konst och 
sociologi är därmed enligt författar
en något av en paradox, vilket gör 
att konstsociologin rymmer en del 
intressanta spänningar, framför allt 
mellan individ och kollektiv.

De teoretiska bidragen i boken 
är sammanställda i form av utdrag 
ur texter av nyckelförfattare inom 
konstsociologin. Boken består av 
fem tematiskt skilda delar:

1. ”Classical sociological theory and 
the sociology of art”, med texter 
av Karl Marx, Max Weber, Georg 
Simmel och Emile Dürkheim.

2. ”The social production of art”, 
med Raymond Williams, Howard 
S. Becker och Pierre Bourdieu.

3. ”The Sociology of the artist”, med 
Arnold Hauser, Natalie Heinich, 
Norbert Elias och David Brain.

4. ”Museums and the social con
struction of high culture”, med 
Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu 
(igen), Paul DiMaggio och Vera L. 
Zolberg.

5. ”Sociology, aesthetic form and 
the specificity of art”, med Karl
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Mannheim, Robert W itkin och 
Talcott Parsons.

Varje del inleds med en introduk
tion som sätter textbidragen i ett 
sammanhang. Tanner menar att vi 
kan urskilja tre diskursnivåer inom 
sociologisk teori: ”ren”, ”generell” 
och ”dynamisk”. Dessa begrepp är 
tagna från Karl Mannheim och 
bokens textbidrag ska ses som 
exempel på teoretiska strategier 
på dessa nivåer. Därmed ska den 
erbjuda olika tillvägagångssätt för 
studier av ämnet. Tanner vill även 
försöka överbrygga gapet mellan 
konsthistoria och sociologi. Inte 
minst för att få konsthistoriker 
att ta till sig de sociologiska insik
terna om konstvärlden, men också 
för att sociologer med intresse för 
konstvärlden inte ska missa den 
egna disciplinens viktiga bidrag 
på området.

Att studera konst inom sociologin 
handlar i många fall, som exem
pelvis hos Pierre Bourdieu, om att 
avglorifiera konstnärsgeniet: att av
koda det förgivettagna och den ”tro” 
som produceras i konstvärlden och 
utnämner vissa personer till konst
närer och exklusiva upphovsmän. I 
linje med detta vill sociologer, som 
Howard Becker, visa att konst är en 
kollektiv produkt genom att analy
sera hela det nätverk av aktörer som 
utgör konstvärlden och producerar 
dess sociala värden. Konstnärens 
status professionaliserades i över
gången från medeltid till modernitet. 
Ideologin om konstnären som

geni kom att institutionaliseras 
via utbildningsinstitutioner, som 
rationaliserade och formade det 
konstnärliga agentskapet. I och 
med detta fick konstnärerna ökad 
självständighet.

Denna utveckling förde även 
med sig en ökad klasstrukturering 
mellan konstnärer och andra aktörer 
på det konstnärliga fältet. Länge 
studerades främst produktionen 
av kultur inom konstsociologin. 
i960- och 70-talets konsumtions
studier av det kulturella fältet var 
enligt Tanner i mångt och mycket 
ett svar på att det statliga stödet till 
konstproduktionen ökade. I och med 
detta uppmärksammades betrakt
arens sociala bakgrund, liksom det 
sammanhang i vilket konsumtionen 
ägde rum, de etiketter och praktiker 
som skapas kring hur betraktandet 
av kulturella produkter ska gå till, 
liksom de varierande sociala och 
kulturella värden som dessa praktiker 
får. Teoretiker, som i boken repre
senteras av Habermas, tog många 
gånger för givet det som andra ser 
som konstruktioner; Bourdieu och 
DiMaggio ser exempelvis praktiker 
inom det kulturella fältet som ideo
logiska och analyserar dem utifrån 
deras funktion att reproducera 
klasshierarkier.

Tanner hävdar dock att det som 
fortfarande saknas är en undersök
ning av hur nöjet och njutningen 
av att konsumera konst konstrueras 
socialt, utan att enbart reducera det 
till statussökande. Vidare menar han 
att sociologer i mångt och mycket

har stängt denna dörr, genom sin 
sedan 70-talet starkt konstrukti- 
vistiska position. Tanner pekar har 
på Parsons tankar som en lösning, 
eftersom Parsons menar att vi inte 
enbart ska se produktionen och 
konsumtionen av konst som ett sätt 
att hierarkiskt differentiera oss från 
andra, utan att vi ska se det som en 
funktionell effekt av att samhället 
blir alltmer komplext, vilket gör att 
vi måste uppgradera och förfina våra 
uttrycks- och perceptionssätt.

Syftet med att studera konst 
skiljer sig mellan sociologer och 
konsthistoriker. Konsthistoriker 
är framför allt intresserade av kon
stens estetiska värde och estetiska 
värderingar av konst. Sociologiska 
studier angriper ämnet från ett annat 
håll. Detta förhållande beror, enligt 
Tanner, dels på att sociologer inte 
på samma sätt som konsthistoriker 
är en del av de värdehierarkier som 
utgör grunden för konstvärlden. Det 
kan vara svårt för en konsthistori
ker att studera verk eller enskilda 
konstnärer som inte anses betydel
sefulla i den konstvärld som hon 
tillhör, eftersom hennes forskning 
då kanske inte uppmärksammas. 
Detta är dock irrelevant för socio
loger, som istället för att studera 
verk eller konstnärer i sig, studerar 
arbetet som leder fram till ett verk 
och de processer som leder till ka- 
tegoriseringar av konstnärer.

Medan konsthistoriker intresserar 
sig för konstnären som individ och 
som individuell skapare av konkreta 
konstverk, är sociologen intresserad
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av de sociala relationerna mellan 
konstnärer och andra aktörer i 
konstvärlden. För att överbrygga 
gapet mellan sociologi och konst
historia, ett av målen med boken, 
måste man, enligt Tanner, inse att 
de olika disciplinerna kommit att 
stå för olika perspektiv på konst. 
Därmed kan de endast belysa delar 
av ”sanningen” och måste därför ses 
i förhållande till sina respektive dis
ciplinära kontexter. Konsthistoriker 
som kritiserar sociologer för att vara 
generaliserande missar poängen, 
menar Tanner. Han menar att vi 
ska se de olika disciplinerna som 
unika bidrag, utan att därmed se 
något som bättre än det andra.

Exempel på sociologer som för
sökt integrera konsthistoria och 
sociologi är Pierre Bourdieu och 
Robert W itkin, som utöver det 
sociala även ser på det estetiska och 
försöker transcendera motsättningen 
mellan intentionalism (subjektivism) 
och externalism (objektivism).

Ett huvudargument hos dessa teo
retiker är att konstnärliga estetiska 
strukturer och sociala strukturer är 
homologa. Det innebär att den este
tiska logiken följer det sociala livets 
mönster, som exempelvis i Bourdieus 
analys av smak i Distinction (1984). 
Dessa teorier kritiseras av Tanner 
av olika skäl. Witkins syn är skild 
från Bourdieus eftersom den är 
mer funktionalistisk, semiotisk och 
evolutionistisk. Tanner menar att 
funktionalistisk analys av samhälls
kritisk konst inte fungerar eftersom 
publiken inte alltid reagerar som

konstnären har tänkt sig. D et 
bakomliggande budskapet som 
semiotiken vill peka på är därmed 
också satt i fråga. Bourdieus habit- 
usbegrepp är ämnat att transcendera 
”both the intentionalism of action 
and phenomenological theories and 
the objectivism of structuralism” (20). 
Konstnärligt nytänkande är enligt 
Bourdieu endast en omedveten ef
fekt av habitus. Tanner menar dock 
att det i Bourdieus egna empiriska 
material finns tecken på att detta kan 
vara medvetet, att det finns ett slags 
intentionalitet hos konstnärerna.

Om framtidens konstsociologi 
skriver Tanner att

M y own feeling is that sociology 
should be something more than the 
handmaiden of art history.. but it 
cannot simply displace art history in 
order to reveal the ”social truth” of 
things as Bourdieu argues. (22)

Han menar att vi istället ska gå 
tillbaka till teorier som utvecklades 
innan avståndet mellan sociologi 
och konstvetenskap blivit för stort 

— till första halvan av 1900-talet, 
framför allt till Mannheim och 
Wölfflin.Tanner stödjer Mannheim i 
att sociologins uppgift är att studera 
kopplingarna mellan konstnärens 
intentioner och viljekraft och kol
lektiva mönster av erfarenhet som 
är grundade i sociala strukturer och 
processer inom grupper.

I den sista delen av boken får vi 
ta del av Mannheims, Parsons och 
Witkins konstsyn (och Panofskys, 
via Witkin), vilka sammantaget ver
kar ligga närmast Tanners egen.

Tanners i viss mån normativa mål 
med boken uttrycks i följ ande citat: 

”[T]he best art history is, implicitly 1 
at least, sociologically informed, and 
the best sociology of art places ques
tions of artistic agency and aesthetic i 

form at the core of its research” (ix). j  

Konsthistoriker är enligt Tanner säl- | 
lan teoretiskt bevandrade ens på sitt 
eget område, än mindre känner de 
till sociologers arbeten på området. I 
Sociologer å andra sidan tenderar 
att minimera betydelsen av estetisk . 
form och det individuella bidra- | 
get i sin iver att påvisa de sociala i 
värdena inom konstvärlden. Så en , 
samlingsvolym som denna, med 
kommentarer ämnade att över
brygga missförstånd och minska j 
polariseringar mellan de olika dis- ! 
ciplinerna, är välkommen.

Det som fattas är en beskrivning 
av konstsociologi utanför västvärl
den. Vad händer exempelvis, i och i 
med en expanderad och transnatio- 
nell kultursfär, med konstproduktion 
och konstkonsumtion i länder vars 
konstvärldar ännu inte blivit själv- 
ständiga (autonoma) i mötet med 
Västvärlden?

En annan nyligen utgiven bok 
om konstsociologi diskuterar dock 
globaliseringen av konstvärlden i j 

vid bemärkelse i ett specifikt kapitel j 

(Alexander 2003). På grund av det 
urval som Tanner gjort får vi inte 
heller veta mycket om genusaspekter 
på konstvärlden eller om populär- j 
kultur. Även detta har fått större 
utrymme i Alexanders bok. Tanner 
har istället gjort sin sammanställning
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utifrån ett smalare syfte och ger 
oss därmed en djupare diskussion 
på detta område. Originaltexterna 
har beskurits för att passa bokens 
tematiska huvudargument. Detta gör 
förstås att den noggranne läsaren gör 
bäst i att gå vidare till de kompletta 
verken för djupare studier.

Utöver att Tanner ger en god 
introduktion och översikt, via

originaltexter av nyckelförfattare 
inom konstsociologi, erbjuder han 
en inblick i det debattsammanhang 
ur vilket många av texterna är 
sprungna. Med en sammanställning 
som denna blir det också lättare att 
fortsätta en teoretisk debatt inom 
konstsociologin idag: bör vi till 
exempel ifrågasätta en extremkon- 
struktivistisk hållning och damma

av Parsons teorier, i enlighet med 
Tanner? Om inte finns även andra 
teorier att välja på eller argumentera 
utifrån i denna bok.

C a r o l in e  D a h lb e r g  

S o c io lo g is k a  in s ti tu tio n e n , 
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Antologin "Ledning för alla?"
har nyligen kommit i en ijärde 
rejält omarbetad upplaga. Boken 
säger sig huvudsakligen vara en 

”presentation av den tongivande 
ledningslitteraturen” och bidragens 
gemensamma nämnare är dagens 
ledning i (med ett undantag för en 
utblick mot det norska arbetslivet) 
svenska organisationer. Avstampet 
är den rika flora av management
litteratur som med lite inbördes 
variation förordar ”effektiviteten i

decentraliserade företag, uppdelade 
i relativt självständiga enheter, med 
engagerade anställda samordnade 
mot företagets gemensamma mål”, 
m anagem entidéer som samlas 
under begrepp som t.ex. ”det nya 
företagsledandet ”.

Trots den gemensamma nämnaren 
är infallsvinklarna i de olika bidra
gen minst sagt olika. I antologin 
ryms exempelvis såväl empiriska 
undersökningar av påståendet att 
företag blivit mer flexibla, genererar

”bättre” arbeten åt de anställda, etc. 
som frågor om vilken roll facket 
har att spela i 2000-talets Sverige. 
Detta syns också i rubrikerna till de 
fem olika avdelningar som texterna 
är organiserade i: ”Företagsledning 
för alla?”,”Facken i det nya arbetsli
vet”, ”Kvinnor och företagsledning”, 
”Perspektiv på ny ledning” samt 
”Ledning i praktiken i Sverige”. 
Texterna i Ledning för alla f  ger 
tänkvärda bidrag till den helhet som 
de tillsammans formar, en helhet 
som ger en bred översikt över det 
s.k. ”nya arbetslivet”.

I det sedan förra utgåvan omarbe
tade kapitlet ”’Management’— en 
modeindustri” diskuterar Torsten 
Björkman de fyra management
modellerna ”Service Management, 

”M agra organisationer”, ”Tim e- 
Based-Management” och ”Business 
Process Reengineering”. Björkman 
menar att managementindustrin 
är en modeindustri där manage
mentmodellerna kan förstås som 
modevågor.

Förutom en genomgång av de 
nämnda managementmodellerna 
tar även Björkman upp den amerik-
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anisering han menar skett inom 
området. Tanken att management
modeller bara är modeflugor är 
tänkvärd, inte minst i kontrast 
till den inom nationalekonomin 
härskande neoklassiska tesen att 
produktionen ordnas på det mest 
kostnadseffektiva sättet. Björkman 
sätter fokus på att företagsledarna 
också är människor som påverkas 
av sin omgivning. Och eftersom det 
kan vara svårt att mäta produkti
vitet, inte minst för nya oprövade 
managementmodeller, spelar även 
andra faktorer än kostnadsef
fektivitet in när exempelvis nya 
styrsystem införs.

Björkman diskuterar vidare mana
gementkonsulterna som en drivande 
part i att managementmodellerna 
blivit modeflugor, en tanke som 
(vilket dock inte Björkman explicit 
uttrycker) leder till att styrsystem 
kan betraktas som vilken vara som 
helst på en markand. Detta inne
bär i sin tur att även styrsystemen 
blir ett område där diskussionen 
mellan sociologer och national
ekonomer om över- respektive 
undersocialiserade människobilder 
blir aktuell.

Björkman inleder kapitlet om 
management som modeindustri 
med frågan varför mycket av den 
svenska självständigheten när det 
gäller arbetslivsreformer och orga
nisatoriskt nytänkande försvunnit 
och ersatts av’modelån från ameri
kanskt näringsliv”. Även om kapitlet 
hela tiden kretsar kring just det 
stora US A-beroendet närmar man

sig aldrig svaret på frågan varför 
detta US A-beroende uppkommit. 
Björkman listar visserligen tre 
förklaringar till varför konsult
branschen amerikaniserats, men 
de två sista — att framgång föder 
framgång samt att de amerikanska 
konsultföretagen leder modet inom 
branschen — är snarare förklaringar 
till varför de amerikanska företagen 
kan tänkas bibehålla kommandot 
över hur det svenska arbetslivet ska 
ledas och organiseras än till varför 
dessa företag lyckades ta komman
dot från början.

Den första förklaringen som 
Björkman ger till amerikaniseringen 
inom branschen är att de amerikan
ska managementföretagen i och 
med sin relativa storlek (hänger 
dessa skalfördelar ihop med att ”den 
amerikanska managementkonsult
branschen är cirka trettio år äldre 
än dess svenska förebild”? — här 
är Björkman otydlig) kan dra nytta 
av de skalfördelar som finns inom 
verksamheten. Detta skulle kunna 
ses som en förklaring till varför 
amerikanska företag tagit över ma
nagementmarknaden, men det håller 
inte hela vägen. De amerikanska 
managementkonsultfirmorna är 
från tidigt 1900-tal, att dessa är 
cirka 30 år äldre än de svenska 
motsvarigheterna kan inte förklara 
deras hegemoni inom branschen 
när man betänker att den svenska 
traditionen inom branschen enligt 
Björkman var stark så sent som 
under 1980-talet. Björkman skriver 
dock att det med utgångspunkt från

dessa tre förklaringar inte är konstigt 
att de amerikanska företagen domi
nerar marknaden, samt att det ”som 
behöver förklaras är snarare varför 
detta övertagande av branschens 
tätpositioner inte skett tidigare och 
att utröna varför processen går så 
snabbt när den väl inletts.”

Som läsare kan man åtmins
tone tänka sig två skäl till att detta 
övertagande dröjt. Antingen är 
Björkmans tre förklaringar (som 
jag dock velat reducera till en) till 
varför de amerikanska firmorna 
tagit över branschen tillräckliga, 
men att det funnits faktorer som 
motverkat processen. D et andra 
alternativet är att de angivna för
klaringarna inte är tillräckliga, 
och då krävs det något mer för att 
besvara Björkmans fråga.

Kritiken till trots är det ett högst 
läsvärt kapitel med en rolig tes. 
Texten är också ett välbehövligt 
inslag i bokens inledning inte minst 
eftersom den utgör en välbehövlig 
introduktion till de management
modeller som sedan återkommer i 
flera av de efterföljande kapitlen.

Ett helt ett nytt bidrag i denna 
fjärde upplaga är Anna Wahls bidrag 
”Kvinnor som ledare”. Kapitlet 
handlar huvudsakligen om hur 
forskningen kring kvinnligt ledar
skap utvecklats under de senaste 
25 åren. I denna korta genomgång 
menar Wahl att såväl forskningen 
som praktiken i stor utsträckning 
utgått från ett könsneutralt individ
perspektiv där det faktum att den 
överväldigande majoriteten på
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ledarpositioner är män inte pro- 
blematiserats.

Under 70-talet hamnade dock det 
kvinnliga ledarskapet mer i fokus 
och studier gjordes om s.k.”kvinnligt 
ledarskap” och huruvida detta var 
likt eller olikt mäns ledarskap. Wahl 
skriver att detta ledde till intressanta 
fallbeskrivningar men svarade inte 
på frågan varför kvinnliga ledare är 
så få. Synsättet problematiserar inte 
heller den manliga norm som finns 
runt ledarskapet.

Wahl menar att den manliga 
dominansen på ledarskapsbefatt- 
ningar kunde börja förklaras först 
med strukturperspektivets inträde 
inom forskningsfältet. Med det 
perspektivet kopplas position i en 
organisation samman med kön, och 
bristen på kvinnliga ledare förklaras 
bland annat med att möjligheterna 
till chefskarriär är små för kvin
nor eftersom de inte förväntas bli 
ledare. Härifrån ger Wahl en utblick 
över lite av den nyare forskningen 
inom området och summerar av
slutningsvis de olika synsätt som 
finns/funnits om kvinnlighet och 
ledarskap samt de olika typer av 
huvudfrågeställningar som forsk
ningen inom området fokuserat 
på under de senaste 25 åren. När 
dessa uppstolpade frågeställningar 
betraktas blir det än tydligare att 
detta är ett forskningsområde som 
genomgått en betydande utveckling. 
Från frågor som ”kan kvinnor vara 
chefer?” brottas man idag med 
frågan varför det betraktas som 
normalt med mansdominans på

chefspositioner.
När det gäller relationen mellan 

praktik och teori är Wahl emel
lanåt något otydlig. På ett tidigt 
stadium i kapitlet, efter att ha 
slagit fast att svenskt näringsliv i 
relativt stor utsträckning inte ser 
eller åtminstone inte anser att den 
sneda könsfördelningen av chefs
positioner är problematisk, skriver 
Wahl att ”[p] raktiken avspeglas 
i ledarskapsteori” och menar att 
denna könsblindhet i praktiken 
också överförs till teorin.

M ot slutet av kapitlet skriver 
dock W ahl att teoribildningen 
om ledarskap och kön hela tiden 
utvecklas, och att forskningen sakta 
får ”ett genomslag även i praktiken”. 
Man kan säkerligen inte hävda att 
sambandet mellan teori och praktik 
endast går i en bestämd riktning, 
men jag skulle gärna sett att för
hållandet mellan de två delarna togs 
upp mer explicit. Anmärkningen 
kan tyckas småaktig, men i en text 
som syftar till att ”ge en inblick 
i hur forskningen utvecklats på 
området, men också att diskutera 
vilken påverkan forskningen har fått 
i praktiken” tycker jag att ett visst 
problematiserande av relationen 
mellan just teori och praktik skulle 
vara önskvärd. Speciellt eftersom 
författaren själv även tar upp prakti
kens påverkan på forskningen.

Utblickarna mot praktiken till 
trots är Wahls text ändå huvud
sakligen en teoretisk genomgång. 
Det är egentligen först i kapitlets två 
sista sidor som forskningens prak

tiska betydelse närmare tas upp. Jag 
har påstått ovan att samtliga bidrag i 
antologin är läsvärda, och detta gäl
ler i högsta grad även Wahls kapitel. 
Den teoretiska genomgången ger, 
precis som syftet är, läsaren en 
inblick i forskningen och är inte 
tänkt som en undersökning som 
ska svara på de frågor som kanske 
uppkommer. Istället slutar Wahl 
själv med att ställa en rad frågor som 
handlar om vilken, om någon alls, 
roll könsfördelningen egentligen 
spelar i arbetslivet.

I den sista av de fem avdelningar 
som boken är uppdelad i tar Ledning 

för alla? delvis en ny vändning. 
Fram till detta kapitel har ledarskap 
främst diskuterats utifrån teore
tiska aspekter. Bokens sista del är 
mer empiriskt orienterad och inne
håller flera bidrag som undersöker 
huruvida det ”nya företagsledandet” 
även existerar i verkligheten, utan
för managementkonsulternas och 
managementteoretikernas skrifter. 
Ett av ijärde upplagans nya bidrag i 
denna mer empiriska del är Anders 
Wikmans ”Nätverk, korta jobb och 
arbetets förändring”.

I kapitlet undersöker Wikman 
organisationers olika strategier och 
möjligheter att hålla sig flexibla i för
hållande till såväl de anställda som 
till sin produktion. Inledningsvis 
menar W ikm an att företagens 
behov av denna flexibilitet tolkas 
som en följd av den ökade interna
tionaliseringen. Produktionen läggs 
ut på underleverantörer och ett s.k. 
nätverksföretagande uppstår.
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Wikman utgår från den s.k. flex 
2-undersökningen och frågorna 
handlar om förändringar på arbets
platserna mellan åren 1995-1997. 
Utifrån sitt syfte urskiljer Wikman 

olika grupper av företag:

1) ”outsourcingföretag” som i ökad 
utsträckning lägger ut sin verksam
het på andra företag,
2) ”bantningsföretag” med en ökad 
användning av tillfälliga anställ
ningar och inhyrd personal,
3) ”kompetensbreddningsföretag” 
med ökade kompetenskrav på och 
ökade befogenheter åt de anställda, 
samt gruppen
4) ”övriga företag” där inga större 
förändringar inom de nämnda 
områdena skett.

Det kanske mest intressanta re
sultatet i Wikmans analys är att 
grupperna outsourcingföretag 
och bantningsföretag utgör de 
klart minsta av de fyra grupperna 
(sammanlagt ingår cirka 23% av 
företagen i dessa grupper), varför 
slutsatsen att den nya flexibiliteten 
är betydligt överdriven skulle kunna 
dras. Ett resultat som skulle stämma 
väl överens med de övriga kapitel 
som undersöker olika aspekter av ”ny 
ledning” i denna empiriska del.

Wikman är dock försiktigare än så i 
sin tolkning och skriver att ”[d]e data 
som presenterats antyder dock inte 
något särskiltfullständigt genomslag 

för denna typ av nya strävanden 
ännu.

Wikmans kapitel bidrar med ytter

ligare en infallsvinkel på ny ledning 
i den empiriska delen av boken, som 
i sin tur lyfter diskussionen ett steg. 
Kapitlet blir dock något märkligt då 
det börjar med att slå fast de tankar 
om ökad flexibilitet som sedan del
vis falsifieras. Exempelvis skriver 
Wikman i början av kapitlet:

...det som nu sker [här åsyftas 
bland annat det ökande s.k. 
nätverksföretagandet] skulle kunna 
beskrivas som en logistikförändring, 
kanske lika revolutionerande, som 
den vi hade under den första 
industriella revolutionen under 
iyoo- och 1800-talen eller under 
den andra runt sekelskiftet.

Vad man än anser om själva påstå
endet kan det tyckas märkligt att 
slå fast ett sådant förhållande innan 
man undersökt om denna logistik
förändring skett (speciellt när man 
senare t.o.m. kommer fram till att 
förändringen inte förekommit).

Det kan också påtalas att det är 
förknippat med vissa problem att 
försöka spåra en så omvälvande 
händelse (lika stor som den indu
striella revolutionen!) på endast tre 
år. Wikman skriver dock att han är 
medveten om problemet, men också 
att det korta tidsperspektivet rim
ligtvis återspeglar ett längre. Men 
när några större förändringar inte 
kan spåras i materialet skriver han 
att dessa små förändringar på kort 
sikt inte behöver innebära att de 
långsiktiga förändringarna blir små. 
När Wikman inte hittar det han 
letar efter slår han fast att många 
bäckar små..., och kanske är det

ändå så att vi bara står ”i början av 
något nytt.”

Även om det finns vissa fråge
tecken kring Wikmans analys är 
ändå de resultat han erhåller in
tressanta. Och kanske utgör även 
analysen en bra motvikt mot t.ex. Jan 
Ch. Karlssons &  Birgitta Erikssons | 
slutsats i kapitlet ”Flexibilitet i 
praktiken”, vilken innebär att tan
ken om arbetsorganisationers stora 
flexibilitet endast är en myt. På 
detta sätt tvingas läsaren fundera 
över problematiken och inta en 
egen ståndpunkt.

På det hela taget utgör Ledning 
för alla ? en intressant och rolig intro
duktion till forskningen om ledning 
och ledarskap inom organisationer, 
med en bredd som ger rum åt flera 
olika perspektiv så att även de som 
kan just sina ämnen ändå kan hitta 
andra läsvärda bitar.

L ove  B o h m a n , ;

S o c i o lo g is k a  in s ti tu tio n e n , .

S to c k h o lm s  u n iv er s ite t .
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Hur lå te r å sk a n ?  
Förstudium till en
v eten sk ap steo ri.
B o kf ör l a ge t  Kor pen  ( 2 0 0 3 )  

ISBN 9 1 - 7 3 7 4 - 4 0 9 - 3

I denna bok ges en mångtydig, 
finurlig och illustrativ beskrivning 
av en rad svårtolkade fenomen. I 
framställningen bjuds läsaren på 
en rad tänkvärda fenomen som 
beskrivs detaljerat och med varsam 
noggrannhet.

Boken som är relativt liten och 
brun till färgen, är indelad i fem 
kapitel, trots att Asplund inte 
just kallar det ”kapitel”. Varje del 
är, istället för rubriker indelade i 
olika nivåer. Systemet är uppbyggt 
med löpnummer som angivits i 
anslutning till de olika textstyck
ena. Det har den fördelen att man 
inte har så mycket annat att kon
centrera sig på — än just själva 
texten. Framställningen känns rak, 
genomarbetad och trygg.

Likt en skicklig hantverkare har 
Asplund gjort flera vändningar 
och tagit fram en målande text. 
Referenserna är hämtade från ett 
brett spektrum av litteratur och är

genomgående av äldre snitt.
Boken inleds med ett relativt 

långt kapitel. H är ger Asplund 
en intresseväckande beskrivning 
av vad en helt oskolad person har 
för föreställningar om innebörden 
av begreppet ”vetenskap”. På detta 
sätt karaktäriseras vad som är ut
märkande för en vetenskapsman 
eller forskare. Här ringar han in 
vad som kännetecknar vetenskap 
utifrån att diskutera begrepp som 
sanning, bevis, sökande, oberoende, 
kunskap, metod, abduktion, giltighet, 
rutiner, betydelsen av att det förs 
ett vetenskapligt samtal, förståelse, 

förklaring, realism, och vetenskaps
mannens vilja och drivkraft att nå 
en upptäckt. D et första kapitlet 
fungerar som en slags upptakt till de 
resonemang som senare behandlas, 
det gör även att boken sätts in i ett 
större sammanhang.

Det inledande kapitlet följs av 
ett kapitel som har samma titel

som boken. Detta ägnas åt att ge 
en rad ingående beskrivningar av 
hur ljud låter. Bland annat be
handlas skillnaden mellan åskans 
ljud och olika typer av metaforer 
för att efterlikna ljudet från åska. 
Det förutsätts bland annat att den 
som ställer frågan ”Hur låter åskan?” 
har varit med om många åskväder. 
Underförstått vill betraktaren veta 
hur ett åskväder låter i princip.

Ett intressant grepp som Asplund 
tar i sin framställning — i jakten på 
svaret — är att i detalj börja gå in på 
att beskriva och karaktärisera gamla 
maskiner. Bland annat beskrivs 
ingående drottningholmsteaterns 
åskmaskin. Maskinen är ett uttryck 
för en vilja att mekaniskt konstruera 
ljudet av åska. Här behandlas allt
ifrån den fornnordiska inställningen 
till fenomenet åska till olika typer 
av simuleringar och framskrivandet 
av olika metaforer.

Asplund använder det tredje 
kapitlet för att illustrera olika uttryck 
för regn. Om någon frågar ”hur låter 
regn?” så beror det exempelvis mot 
vilket underlag det regnar mot. Det 
låter annorlunda om det regnar mot 
ett plåttak, över en sjö, mot en gata, 
på ett fibertak, mot ett paraply än 
om det regnar mot ett biltak.

En annan fråga är hur man av
bildar regn. E tt sätt att illustrera 
detta på är att jämföra vuxnas och 
barns teckningar av regn. Barn lär 
sig genom ”instinktiv felsökning” 
samt att rätta sig efter uppkomna fel. 
Barn anses vara mindre påverkade 
av sociala normer och strukturer
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för hur saker ”skall beskrivas”. Det 
gör att det går att få en rad olika 
tolkningar av ett begrepp eller en 
företeelse genom att fråga ett barn. 
Asplund bar även i tidigare publika
tioner gjort liknande övningar. Då 
gav ban barn i uppgift att skriva 
uppsats om vad dom skulle göra 
om ”dom fick en miljon” (Asplund, 
1980, s. 27-47). I denna bok har 
de fått i uppgift att rita och illu
strera regn. E tt par medföljande 
illustrationer är inflikade så man 
kan se resultatet.

Det fjärde kapitlet handlar om 
synestesier vilket är en typ av sin
nesförnimmelse som kan framkalla 
en förnimmelse i ett annat sinne, tex 
att musik kan ge en upplevelse av 
färg. Här testar sig Asplund fram 
genom att ställa frågor som är nära 
relaterade till huvudfrågan. Det 
studerade fenomenet relateras till 
andra naturupplevelser och feno
men. Det ger framställningen ett 
vidare perspektiv och en känsla av 
förutsättningslös sökprocess.

Begreppet synestesi har varit 
känt länge (ända sedan antiken), 
det är dock mindre vanligt att före
teelsen fokuseras och diskuteras. 
Fenomenet behandlas bland annat 
utifrån hur många sinnesmodali- 
teter som en och samma människa 
har förmåga att uppleva. I kapitlet 
utmanar Asplund till viss del den 
konventionella vetenskapsteoretiska 
synen genom att hävda att det 
handlar om att tänja på gränserna 
för det utsägbara. ”Konventionell 
vetenskapsteori gör gällande att

den vetenskapliga verksamheten 
går ut på att försöka komma ”san
ningen” om världen allt närmare. 
Någonting dylikt är ett inslag i 
den vetenskapliga verksamheten 
men det är inordnat i en strävan 
av annan art: att tänja gränserna 
för det utsägbara, understundom 
till det yttersta.” (s. 91).

D et görs även en intressant 
distinktion mellan synestetiker och 
icke-synestetiker. Frågan om personer 
med de olika egenskaperna har 
lättare respektive svårare att förstå 
varandras synsätt? Asplund avfärdar 
att så skulle vara fallet.

I det avslutande kapitlet bjuder 
Asplund på en ingående skildring av 
urmakare och deras bedrifter. Här 
gestaltas bland annat uppfinnaren 
och konstruktören Christopher 
Polhems olika bedrifter. Här görs 
en ingående beskrivning av hur svårt 
det kan vara att förstå konstruk- 
tionsritningar av urverk. Asplund 
ondgör sig över att konstruktions- 
ritningen har en rad facktermer 
som inte beskrivs mer ingående. 
Hjälptexterna skapar, enligt Asplund, 
mer förvirring än nytta. Det kan vara 
svårt för en oinvigd att veta vad som 
menas med begrepp som stomplät, 

verkpelare, tavelpelare, styrstift och 
hammarbom. Asplund beskriver och 
brottas med fenomenet att det finns 
en rad svårigheter med att göra en 
förklarande text i anslutning till en 
konstruktionsritning.

Enligt Asplund är risken stor för 
att det blir mer komplext att förstå 
konstruktionsritningen om den

förklaras ingående. Detta trots att 
det är tämligen enkla konstmktioner 
som gemene man förstår direkt bara 
man kan se dem framför sig.

Författaren tar också upp och 
behandlar riskerna med Polhems 
antropomorfisering, vilket innebär 
att det sker ett förmänskligande 
av ett studieobjekt tex en maskin 
som vill, strävar eller avser någon
ting. D etta tror Asplund beror 
på att Polhem vill övervinna ett 
främlingsskap som istället gör 
honom maximalt förtrogen med 
mekaniska ting. Detta gör att de 
beskrivna maskinerna kan fram
stå som förlängningar av den egna 
kroppen och det egna intellektet. 
Kapitlet avslutas med att Per Olof 
Ultvedts konstverk skildras. Han 
har varit starkt influerad av Polhem 
i sitt skapande. Boken avslutas med 
en ingående beskrivning av hans 
konstverk, men det är bara för den 
som verkligen vill veta.

Bokens undertitel uttrycker löftes
rikt att det rör sig om ett ”förstudium 
till en vetenskapsteori”. I den mån 
boken är en förstudie, och den följs 
av en vetenskapsteori, så utlovar 
den något stort. Även om Asplund 
blygsamt understryker att boken är 
ett förstudium till en elementär och 
starkt begränsad vetenskapsteori.

Vetenskapens ambition att avslöja 
vad Asplund benämner ”fördolda 
sanningar”, ”vad som ligger bakom” 
och beskriva hur saker och ting 

”egentligen är beskaffade” innefattar 
ett anspråk på att vara speciell med 
en förmåga som går utöver andra
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kunskaper. En tydlig motsättning 
kan således skönjas mellan s.k. me- 
tateoretiska kunskaper respektive 
inblicks- och utblicksvetenskaper. 
Asplund koncentrerar sig dock i 
denna beskrivning på estetik kontra 
vetenskap.

Asplund redovisar tidigt sin 
inställning till förhållandet mel
lan estetik och vetenskap. Han är 
ingen relativist i den meningen att 
han antar en Feyerabendsk inställ
ning av att estetik och vetenskap 
gränslöst bör flyta samman. Han 
uppfattar dock att vetenskap i sin 
tillkomst inte kan skiljas från estetik, 
men att de i sin giltighet är skarpt 
avgränsade från varandra. Såväl 
vetenskap, menar Asplund, som 
konstnärlig verksamhet har i sin 
tillblivelse element av estetik och 
metod, även om det saknas voka
bulär för att jämföra och identifiera 
verksamheternas likheter.

Författaren redovisar hur han 
tidigt blev inspirerad av logiska 
positivister och ställde sig kritisk till 
hermeneutiker och förståelseinriktad 
vetenskap. En förklaringsinriktad 
vetenskap framstod som överläg
sen. Asplunds egen inställning har 
dock nyanserats över tid. Förklaring 
och förståelse har kompletterande 
funktioner, framhåller författaren, 
och deras respektive betydelser 
har relevans inom såväl natur- som 
samhällsvetenskap.

Vidare förhåller sig Asplund 
till konventionell vetenskapsteoris 
avståndstagande till metaforer. Han 
framhåller istället metaforer som

värdefulla informationskällor i syfte 
att såväl förklara som att förstå ett 
fenomen.

Ställningstagandet bottnar i 
Asplunds egen erfarenhet av att 
vetenskaplig framställning kan 
ge en estetisk upplevelse och att 
konstnärliga uttryck i sin tur kan 
ge insikt. Med detta bjuds läsaren 
på en lång rad mycket tilltalande 
exempel på hur metaforer kopplade 
till sinnliga intryck hänvisar till en 
möjlig värld. Läsaren får bekanta 
sig med åsk-, vind- och regnma
skiner. Beskrivningar görs även 
av regnikoner och barns tecknade 
uppfattningar om regn samt ljudet 
av islossning.

Den intuitiva lekfullhet som finns 
i teaterns åskmaskin, Edisons fono- 
graf eller det metaforiska uttrycket 
för hur en hund skäller får inte till
träde till vad författaren framhåller 
som slentrianmässig vetenskapsteori. 
Trots detta kan latinets uttryck för 
bild {simulacrum) tillämpas på såväl 
en sinnlig kopia som en simulerad 
kopia eller exakt avbild. Begreppet 
felsökning tillämpar författaren på 
ett kontinuum från allt mellan ett 
barn som lär sig cykla till felsökning 
på hög vetenskaplig nivå. Själva 
övergången till vetenskaplig karak
tär är, menar författaren, omöjlig 
att precisera.

Ett frö till den utlovade teorin 
kan återfinnas i redogörelsen över 
metaforers hänvisningar till olika 
världar. Asplund placerar beskriv
ande verb, metaforer, smak och 
luktupplevelser och konstruerade

efterhärmningar till olika världar 
som ordnas hierarkiskt i ett inbör
des system. Utgångspunkten är 
en de facto värld som de övriga 
världarna kan referera till vilket blir 
till en utforskning av världen. De 
facto världen är, menar Asplund, 
och de övriga världarna anger vad 
som kunde vara. I detta glapp mel
lan är och vad generas kunskap. 
Detta resonemang illustreras med 
Christopher Polhems evidenta 
maskiner.

Här överraskar Asplund med ett 
sofistiskt utspel. Han behandlar 
doftförnimmelser som olfakto- 
riska upplevelser. För den som har 
en medicinsk bakgrund skapas 
associationer. Dessa associationer 
är dock kliniskt-anatomiska vilket 
förtar den naturupplevelse som 
Asplund vill måla upp. Asplund kan 
med dylika uttryck ha en intention 
att ha bildande inverkan på läsaren, 
vilket kan uppfattas som ett gott 
syfte. A tt Asplund skulle ha ett 
behov av att dupera sin omgivning 
med dialektisk virtuositet verkar 
främmande för den som känner 
hans tidigare produktion.

Vi tycker det är en styrka att 
bokens språk befinner sig i ett 
gränsland. På gränsen mellan sim
pelt och svårt, mellan vetenskap 
och konst samt mellan förståelse 
och förklaring. Det lämnas således 
en rad intressanta och beskrivande 
exempel på vetenskapsteoretiska 
problem och utgångspunkter. Det 
är också intressant att Asplund tar 
på sig an uppgiften att reda ut och
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fundera kring hur vardagliga prylar 
egentligen är beskaffade, såsom till 
exempel vattenkranen, cykelventilen, 
rullgardinen samt kylskåpets kon
struktion. Här träder Asplund fram 
och blottar sin personliga hållning, 
där han ställer frågor hämtade ur 
vardagens problematik och envisas 
med att bringa klarhet och att få svar. 
Av intresse är också att han noterar 
att ”det tycks finnas, inte bara ett 
utbrett ointresse för hur vardagliga 
prylar egentligen är beskaffade, utan 
också ibland ett motstånd mot att 
alls bli informerad” (sid. 96). När 
man frågar människor hur dessa ting 
är beskaffade så händer det att de 
svarar att dom ”inget vill veta”.

Ser man istället till bokens svagare 
sidor kan man notera att språket 
förvisso är lovvärt men pendlar

emellanåt från överdrivet svårt till 
överdrivet enkelt.

Den andra delen har att göra 
med bokens struktur, vilket kan 
göra det svårt för den presumtive 
läsaren att se den uttänkta strukturen 
(den röda tråden) och hur kapitlen 
egentligen hänger ihop. Förvisso 
finns det röda trådar men detta 
hade kunnat tydliggöras genom att 
bjuda på rubriker till textavsnitten. 
Vi har funderat på om ambitionen 
från början eventuellt varit att låta 
kapitelindelningen följa våra fem 
sinnen; syn, lukt, smak, känsel och 
hörsel. Men av detta kan man bara 
spekulera.

För det tredje var det något svårt 
att urskilja svaret på den inledande 
forskningsfrågan. Asplund kopp
lar lite flyktigt tillbaka mot slutet,

men något direkt svar ges aldrig. 
Det lämnar onekligen läsaren kvar 
med en del funderingar. Hur låter 
åskan — egentligen? Men eftersom 
det är en ”förstudie till en veten
skapsteori” så gör detta även att 
författaren håller dörren på glänt 
för vidare produktion, vilket skapar 
förväntan.

Vårt huvudintryck är att detta är 
en klart läsvärd bok som problema- 
tiserar en rad vardagsnära företeelser. 
Det är en bok som har svårt att 
lämna läsaren riktigt ifred.

J o h a n  B erlin  & Eric C a r ls tr ö m , 

F ö r v a l tn in g s h ö g s k o la n , 
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Student l i t t e ra tur  ( 2 0 0 2 )

ISBN 9 1 - 4 4 - 0 0 5 7 2 - 5

Sociologins begreppsliga område 
och själva studieobjekt har sedan 
Emilé Durkheim varit institutioner

och de senare åren har institutionell 
analys och teoribildning fått ett 
uppsving. I prisvinnande böcker

som ”The New Institutionalism 
in Sociology” (Brinton 8c Nee 
1998) har ett återupplivande av 
den generella teoribildningen 
skapats, men den organisationsa- 
nalytiska inriktningen har kanske 
rönt de största framgångarna ef
ter ”The New Institutionalism in 
Organizational Analysis” (Powell 8c 
DiMaggio 1991). Roine Johansson 
tar förtjänstfullt upp den nyinsti
tutionella Organisationsanalysen 
och de teoretiska landvinningar 
som gjorts sedan Robert Mertons 
adept Philip Selznicks klassiska 
verk från 1946 och 1957 och fram 
till idag.

Boken är indelad i tre delar, där 
den första och relativt korta delen
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sätter in den organisatoriska in- 
stitutionsanalysen i ett teoretiskt 
och historiskt sammanhang där 
det huvudsakliga innehållet i teo
ribildningen och dess utveckling 
beskrivs.

I den andra delen gör Johansson 
en i huvudsak teori- och idéhistorisk 
genomgång av organisationsana- 
lysens framväxt i USA. I del två 
görs en relevant och invändningsfri 
sammanfattning av skolbildningens 
tidiga utveckling med dess mikro- 
samt makroorienterade inriktningar 
och de strävanden som gjorts att 
integrera aktörs och struk tu r
perspektiven, den gamla och nya 
institutionalismen, och institutio
nella och icke-institutionella teorier 
om relationen mellan organisationer 
och deras omgivning.

Den nyorientering och de in
tegrationsträvanden mellan olika 
institutionalismer som gjordes från 
1983 och fram till början på 1990- 
talet ledde bland annat till att man 
på ett fruktbart sätt började tala om 
olika grader av institutionalisering 
och i viss mån började hantera 
frågan om relationen mellan olika 
institutioner, samt mer systematiska 
försök att sammanföra olika ana
lysnivåer. Johansson beskriver den 
utveckling som gjorts teoretiskt 
inom skolbildningen och ger en 
bra översikt över den institutionella 
organisationsanalysens innehåll och 
ger samtidigt en bra introduktion 
för den oinvigde läsaren. Jag kom
mer inte här att presentera eller 
kommentera den delen ytterligare.

Det blir istället bokens tredje och 
till omfattningen största del som 
jag här kommer att sammanfatta 
och diskutera kort innan ett mer 
allmänt omdöme om Johanssons 
bok görs.

I del tre presenteras Johanssons 
specifika bidrag till den svenska 
litteraturen om spridningen av den 
nyinstitutionella organisationsana- 
lysen i Sverige. Den innehåller en 
gedigen genomgång av de teore
tiska bidrag som svenska forskare 
har gjort av skolbildningen och de 
särskilda empiriska tillämpningar 
som den fått i Sverige.

Det är intressant att en så socio
logiskt präglad teoribildning som 
den organisatoriska institutiona
lismen i huvudsak har använts av 
företagsekonomer, inte sociologer. 
Johansson förklarar avsaknaden 
av sociologiska analyser fram till 
början av 1990-talet med att det 
i Sverige inte har funnits någon 
särskild organisationssociologisk 
tradition och inte heller inom andra 
studieområden som idag fruktbart 
har studerats utifrån institutionell 
teori — som inom välfärdsforsk
ning eller forskning kring offentlig 
sektor — finns någon sådan svensk 
tradition.

När den nyinstitutionella orga
nisationsteorin kom till Sverige i 
slutet på 1980-talet var det främst 
svenska företagsekonomer, men 
också statsvetare, som tog sig an 
den. Johansson menar att det 
finns en specifikt svensk nyinstitu- 
tionalism och själva syftet med

boken är att:

. . .  beskriva vad som kännetecknar den 
nyinstitutionella teoribildningen i 
Sverige och hur den skiljer sig från 
den amerikanska varianten. ..

(s. 70).

Johansson har använt sig främst 
av en genomgång av den svenska 
litteratu ren  på om rådet, men 
kompletterat med intervjuer med 
företagsekonomerna Nils Brunsson, 
Bengt Jacobsson och Kerstin Sahlin- 
Andersson, som är nyckelpersoner 
i den svenska nyinstitutionella 
forskningen.

Den svenska nyinstitutionalismen 
skiljer sig från den amerikanska 
på följande två punkter, enligt 
Johansson: För det första hade den 
svenska varianten till en början mer 
likheter med den mikroorienterade 
inriktningen, men var inte lika 
kognitivt inriktad — alltså den 
för-givet-tagna kunskapen och de 
därmed förknippade handlingar som 
aktörer utför — som den amerikan
ska varianten med främst Lynne 
Zucker (1977) som föregångare 
utgick ifrån. Det kom istället att 
bli särkopplingar, fasader och legi
timitet som blev centrala begrepp i 
Sverige. Johansson tolkar det som 
att tolkningsutrymmet att anpassa 
teorin till lokala förhållanden var 
större i Sverige eftersom nyinsti
tutionalismen aldrig presenterades 
som ett helt paket och för att de 
företagsekonomer som började 
använda teorin inte var lika hårt 
styrda av den sociologiska allmänna 
teoribildningen.
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De svenska organisationsanalys- 
erna har bland annat undersökt 
politiska organisationer där särskilt 
handlingar i relation till politiska 
värden studerats. Politiska orga
nisationer kan till skillnad från 
organisationer med instrumentella 
mål i högre grad följa normerna för 
rationellt beslutsfattande för att 
själva besluten i dem är legitimitets - 
grundande.

De första studier som genomfördes 
med hänvisning till nyinstitutionell 
teori var inte några renodlade 
nyinstitutionella analyser, utan 
kombinerade ofta teoriansatsen 
med andra skolbildningar, exempel
vis resursberoendeteorier. M an 
plockade vissa element ifrån den 
nyinstitutionella teorin och kom
pletterade med andra perspektiv. 
När sedan den svenska analysen 
utvecklades i början på 1990-talet 
kom organisationsförändring, idé
spridning och idéproduktion att 
hamna i centrum och forskningen 
kom att bli mer processinriktad för 
att möta den kritik som fanns och 
finns av att teorin inte gör skillnad 
på olika typer av organisationer.

För det andra, och som hänger 
ihop med punkten ovan, var de 
svenska företagsekonomernas metod
tradition annorlunda jämfört med 
de amerikanska inspirationskällorna. 
De hade en lång tradition av fall
studier av aktörer och processer där 
institutionaliseringens”nerifrån-och- 
upp”-perspektiv blev det självklara, 
inte institutionaliseringens effekter 
på fältnivå, som i stor utsträckning

i USA. Det är aktörer och processer 
på lokal nivå som skapar variationer 
och förändringar i organisationer 
trots en slags homogenitet på insti
tutionaliseringens makronivå som är 
den svenska organisationsanalysens 
särart, enligt Johansson.

Boken avslutas med att beskriva 
de teman som den svenska forsk
ningen har fortsatt med under 
1990-talets andra hälft och kon
staterar att de begrepp som varit 
centrala för teoriutvecklingen i 
Sverige också skiljer sig påtagligt 
från de amerikanska kollegorna.

Den svenska analysen bygger på 
en diskussion av begrepp som insti- 
tutionalisering, institutionaliserade 
organisationsformer, organisatoriska 
fält, identitet och översättning som 
inte har någon särskild motsvarighet 
i USA: Dessa nya begrepp introdu
cerades för att förstå organisationers 
förändringar och aktörers handlande 
vid dessa förändringar, något som var 
specifikt för den svenska analysen. 
Begreppen identitet och översätt
ning formulerades för att analysera 
lokala aktörers förhållande till den 
organisatoriska strukturen och frihet 
att agera, liksom begreppen insti
tutionaliserade organisationsformer 
och organisation som institution 
designades för att länka lokala 
aktörers handlande till förändrings
processer.

Teoribildningen har alltså u t
vecklats åt ett annat håll än i USA 
och det är ett resultat av att de före
tagsekonomer som främst arbetat 
med den har haft större frihet att

tolka teorierna utifrån sina egna 
perspektiv, enligt Johansson.

Den sociologiska nyinstitutionella 
teoribildningen har alltså i svensk 
organisationsanalys främst använts 
av företagsekonomer. Att det är så 
är intressant i sig självt och förtjänar 
att studeras som Johansson gör, men 
han konstaterar också att trots att 
man kan hitta användningar av 
teorin inom statsvetenskapen och 
sociologin i Sverige:

Annu kan man inte säga att den 
amerikanska sociologiskt inriktade 
nyinstitutionalismen på allvar 

funn it vägen till ämneskollegorna 
här i landet, (s. 162)

Han pekar däremot på nya socio
logiska studier som använder 
skolbildningen, exempelvis Owe 
Grapes (2001) avhandling ”Mellan 
morot och piska: en fallstudie av 
1992 års rehabiliteringsreform”och i 
Rafael Lindqvists (2000) ”Att sätta 
gränser: organisationer och reformer 
i arbetsrehabilitering”.

Johansson för ett mycket sakligt I 
resonemang, men det framskymtar j 

ändå att han — om inte helt upp-j 
given — så ändå lite besviken på 1 
att inte fler sociologer har använt 
och intresserat sig för den nyinstH 
tutionella teorin för att analysera; 
organisationer. Det finns mycket; 
som sociologer kan bidra med till j 

analysen. Sociologer har däremot! 
använt nyinstitutionell teori inom 
andra områden som ekonomisk 
sociologi, välfärdsforskning och 
politisk ekonomi.

De sociologiska teorierna kring

S o c i o lo g i s k  Fo rskning  nr 3 - 2 0 0 4



87
B ö c k e r  & r e c e n s io n e r

organisationer skiljer sig från de 
ekonomiska genom deras kritik av 
att förutsägelserna som ofta hävdas 
inom ekonomin inte kan styrkas 
empiriskt.

Den sociologiska historiken på 
organisationsområdet är lång och 
brokig, men den nyinstitutionella 
analysen har hämtat mycket kraft 
från så skilda traditioner som in
dustrisociologi, arbetslivssociologi, 
Bourdieus fältbegrepp, resursbe
roende skolan, populationsekologi, 
nätverksteori, men också ekonomis
ka teorier om transaktionskostnader 
och Agency-teorier. Nyinstitutionell 
teori tillhör de senare teorierna 
och är som sådan en fruktbar och 
användbar teoribildning.

Gemensamt för denna teoribild
ning — och som först proklamerades 
av John Meyer och Brian Rowan i en 
artikel från 19 77 — är att moderna 
organisationer (däribland företag) 
inte adekvat kan förstås utifrån 
effektivitet och instrumentella 
handlingar. För dessa moderna 
organisationer finns två motstrid
iga krav från omgivningen; de 
ska dels leverera, få saker och ting 
gjorda och samtidigt göra det på 
ett sådant sätt att de erhåller legi
timitet från omgivningen för dess 
verksamhet. Problemet är att om de 
lyckas få legitimitet blir det svårare 
att uppnå resultat.

E tt sätt att hantera detta är att

skapa en formell struktur som är 
legitim, men samtidigt tillåts de 
vardagliga aktiviteterna att fortsätta 
som tidigare oberoende av den 
formella strukturen (decoupling).

En vanligt förekommande kritik 
mot den nyinstitutionella teori
bildningen — som Johansson bara 
nuddar vid i sin bok — är att man 
inte har lyckats särskilt väl med att 
dra en skarp distinktion mellan olika 
typer av organisationer. Exempelvis 
skiljer man inte särskilt mellan 
ekonomiska och icke-ekonomiska 
organisationer, organisationer och 
företag eller olika former av före
tag (exempelvis vinstdrivande och 
icke vinstdrivande företag, mellan 
partnerskap, familjeföretag, joint 
ventures, transnationella bolag och 
så vidare).

I den angloamerikanska litte
raturen är begreppet organisation 
ofta inte begränsat till byråkratiska 
organisationer i vanlig mening, utan 
också till organisering i stort, till 
exempel av ett lands ekonomi. I 
den meningen kan nyinstitutionell 
organisationsteori ytterligare u t
vecklas för att sätta in olika typer 
av organisationer i sitt samhälleliga 
sammanhang där institutioner, både 
formella och informella, resulterar i 
olika möjligheter eller begränsningar 
för organisationernas handlings
utrymme. Organisationsanalysen 
kan hämta inspiration ifrån den

övriga nyinstitutionella teoribild
ning som allt mer blir fruktbar för 
att förklara exempelvis ekonomisk 
utveckling i andra sammanhang 
än i enskilda organisationer eller i 
konglomerat av dem.

Johanssons analys är, åtmins
tone delvis, ett implicit försök till 
att använda den nyinstitutionella 
teoribildningen för att förklara dess 
egen spridning som idé och teori 
på det svenska exemplet.

Johansson har beskrivit teoribild
ningen och spridningen den fick i 
Sverige, och han lyckas rätt så väl att 
anlägga ett institutionellt perspektiv 
på processen, men han kunde ha 
dragit fler analytiska poänger genom 
att explicit utveckla sitt resonemang 
utifrån detta perspektiv.

Överlag är det en mycket väl
skriven text som sätter in läsaren 
både i själva teoribildningen och 
dess historiska utveckling samt 
ger läsaren en överblick över den 
svenska forskningen på området. 
Och, i min läsning av Johansson, är 
boken en kraftfull uppmaning och 
utmaning för svenska sociologer att 
bidra till den fortsatta forskningen 
på organisationsområdet, en utma
ning som är väl värd att anta.

G le n n  S jö s tr a n d , 

Inst. fö r  s a m h ä l l s v e t e n s k a p , 

V ä x jö  u n iv e r s i te t

I nästa nummer av SF synas bland annat den svenska socialpsykologin!
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