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Tråden och titeln
Genom fyra avhandlingsdelar kritise
ras vad avhandlingsförfattaren menar 
är psykoanalysens tendens att ”inte- 
riorisera” erfarenheter. Yttre sociala 
förhållanden förvandlas i det interio- 
riserande perspektivet till produkter av 
en dold inre psykisk verklighet. Vidare 
menar då avhandlingsförfattaren 
Schröder att denna inre delvis dolda 
värld görs till en ”egentlig” och ”äkta” 
verklighet, dvs överordnas en social 
yta som kommer att framstå som en 
mindre giltig erfarenhetsgrund, vilket 
då också åsyftas i avhandlingstiteln:... 
en dröm om det äkta. Föreställningen 
om ett äkta socialpsykologiskt djup 
kritiseras.

Kritiktyper och d im en
sioner
Huvudmaterial i kritiken är Freuds 
paradigmatiska verk frän är 1900: 
Drömtydning. Schröder angriper 
Freuds drömtydningsperspektiv, 
alltså psykoanalysens antaganden 
om att flera erfarenhetsnivåer är ak
tiva samtidigt. Även drömteoretiska 
begrepp ifrågasätts. Behövs verkligen
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ett omedvetenhetsbegrepp?, frågar 
Schröder i detta sammanhang. En 
tredje kritiktyp ägnas ät förhållan
det mellan empiri och teori. Det sker 
i del 2. Hur teoretiskt påverkad bör 
en tolkning vara?, frågar jag.

I respektive avhandlingsdel foku
seras en eller ett par analytiska och 
diko toma dimensioner. Vi känner 
till dem frän samhällsvetenskap
ernas försök att begreppsliggöra en 
komplex socialpsykologisk verklig
het: medvetet-omedvetet, yttre-inre, 
subjektivt-objektivt...

M edvetet-om edvetet
Första delen ägnas åt avhand
lingens allmänna utgångspunkter. 
Avhandlingstiteln förklaras utförligt. 
I. fokus står därvid begreppspa
ret medvetet-omedvetet och då 
alltså i en mer allmän mening. 
Omedvetenhetsbegreppets relevans 
ifrågasätts. Med det omedvetna be
släktade föreställningar gås igenom, 
exempelvis den om det eviga, det 
omedvetna som inte kan föras till 
ett slut, att vi så att säga aldrig kan 
bli helt klara med det omedvetna,

vilket då samtidigt inbegriper det 
omedvetnas ursprunglighet. Det 
finns erfarenheter både före och 
bortom våra verbala, förspråkligade, 
erfarenheter osv. Schröder är kritisk 
till föreställningen att vi kan se och 
höra inåt (introspektion) mot en värld 
av ursprungliga erfarenheter förlagda 
i ett slags dunkel. Enligt författaren 
så vet Freud redan från början på 
teoretisk grund vad omedvetenhetens 
landskap har att uppvisa. Tystnaden 
har sålunda redan talat genom teo
retiska antaganden.

Tolkningens roll
I andra delen (kap. 5) antyder för
fattaren att verket Drömtydning är 
en teoretisk bok som just på grund av 
sin teoretiska art lämpar sig mindre 
väl i forskning om drömmar. Själva 
drömupplevelserna (empiri) menar 
han istället bör vara utgångspunkten. 
Här handlar det nu om tolkningens 
roll i psykoanalysen mer allmänt. 

”Medvetet/omedvetet” i den psyko
analytiska tolkningspraktiken sätts 
under lupp. Noteras bör emellertid 
att Schröder primärt skriver om — dvs 
har som del av ett avhandlings ämne 
— en specifik drömtolkningspraktik. 
Schröder menar att drömredogörelser 
lika gärna kan eller hellre bör begripas 
förutan en föreställning om ett omed
vetet. Vidare kritiseras psykoanalysens 
teknik i detta sammanhang, alltså de 
tekniker som finns omskrivna i band 
7 av Freuds samlade verk: analytikerns 
svävande uppmärksamhet, de fria 
associationerna, analysen av motöver- 
föringarna, osv. Schröder hänvisar inte

S o c io lo g isk  Forskning nr 1 - 2 0 0 4



76
B öcker & re c e n s io n e r

till band 7, trots att han uppehåller sig 
vid teknikerna. Det är synd.

V äxlingar m ellan n ivåer
Schröder växlar utan förvarning mel
lan den praktiska psykoanalysens 
olika aspekter, nivåer och dimensio
ner, dess teknik, teori, antaganden 
(vetenskapsteori/filosofi), osv. Det 
kan, som jag ser det, vara till en 
fördel att hålla isär det ena från det 
andra. I del två och med avseende 
på psykoanalysens teknik exempel
vis hävdar Schröder att Freud har 
en övertro på de fria associationer 
na. Lägger Freud orden i munnen 
på sina patienter? är författarens in
trikata fråga. Teknikkritik av detta 
slag varvas med mer begreppsliga 
eller vetenskapsteoretiska ifrågasät- 
tanden. Mer begreppslig är exempelvis 
kritiken av förvandlingarna i Freuds 
drömtolkningar: tankeförvandling, af
fektförvandling osv. Drömtydningen 
a la Freud skall, menar Schröder, 
upplösa det förvanskade för att 
därur återskapa det genuina tanke
innehållet: solve et coagula. Så lyder 
en kapitelrubrik.

M etaforik och tydnings- 
reg ler
Ar verkligen upplösnings-/stelnings- 
metaforen så passande?

En pusselmetafor tror jag kommer 
närmare sanningen. Psykoanalysen 
handlar till stor del om att deschiffrera, 
ersätta ett med ett annat, exempelvis 
ett tomrum med en förståelse, att se 
den bit som fattas för att bättre för
stå den helhetsbild där bitar ständigt

fattas. Kort sagt, att lägga ett pussel. 
Därvidlag är inte Schröder och jag 
överens.

Vi är heller inte helt överens när 
det gäller metodiska principer. Han 
kritiserar freudska tydningstekniker 
baserade på universella tydningsreg- 
ler. Dock vet vi ju att även ”undvik 
universella tydningsregler” i sig själv 
är en ”universell” regel. Schröder ef
terfrågar sålunda en regellöshet och 

”öppenhet” som nog är svår att uppnå. 
För övrigt föreslår han själv ett antal 
”regler” som säkert kan fungera bra. De 
redovisas i del 3 och jag återkommer 
till dem nedan.

Freud som fenom enolog?
I del 3 fortsätter kritiserandet, men 
huvudärendet är att presentera ett 
alternativ till freudiansk drömtyd
ning. Alternativet förankras i den 
österrikiske existensfenomenologen 
och psykoanalytikern Menard Boss 
och dennes filosofiska utgångs
punkter, exempelvis uppfattningen 
att människan är ett unikt område 
av förstående öppenhet. Vi kan kon
statera, eftersom Schröder inte säger 
något om det, att denna människosyn 
omfattades av Freuds filosofilärare 
Brentano. Samme Brentano hade 
Edmund Husserl som elev, och även 
om nu inte Husserl och Freud träf
fades eller hade med varandra att göra, 
så finns det skäl att även i Freud söka 
en fenomenolog. Schröder utnyttjar 
inte den möjligheten utan väljer en an
nan väg, nämligen kontrastering och 
polemik. Samtidigt vill han då, vilket 
blir paradoxalt, upplösa åtskillnader

av typen subjektiv/objektiv verklighet, j
social/psykisk verklighet, inre och yttre j

värld, yta och djup. Tolkningsexempel j

hämtas dels från Boss och dels från j

Schröders egen psykoterapeutiska ;
praktik. Författarens fenomenolog- 
iska tolkningar, dvs tolkningar fria 1
från omedvetenhetsantaganden och j
därmed fria från föreställningar om j

ett psyke som är tudelat — (psyke |
= medvetande + det omedvetna) i

j
— ställs mot tolkningar som utgår |
från ett psyke gjutet i ett stycke. I j
denna kontrastering faller en viktig 
distinktion bort, nämligen den att vi 
kan tänka oss psyke både som med
vetande (och omedvetande) och psyke 
som intentionalitet, dvs de akter som 
tilldelar världen en mening.

Intentionalitetsperspektivet kan 
vi tillskriva Brentano och fenomeno- 
login. Och uppenbart är samtidigt 
att just detta intentionalitetspers- 
pektiv ligger helt i linje med Freuds 
tydningsdefinition. Att tyda en dröm 
är att tilldela den en mening. Och 
meningstilldelning är att sätta in det 
som skall tydas i dess sammanhang. 
Drömmen utgör ett eget sammanhang 
men vävs samman med vakenerfaren
heter. Boss vill, menar Schröder, 
öppna nya meningsamband mellan 
dröm och vakenliv. Och just detta 
vill ju Freud också! vilket Schröder 
förbiser. Dock finns i hans avhand
ling ett effektivt redskap för att just 
upptäcka eller se Freuds fenomeno- 
logiska drag. Redskapet består i de 
drömtydningsprinciper som kan 
härledas ur tredje avhandlingsdelen: 
i . Dröminnehållet är likvärdig annan
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typ av erfarenhet. 2. Dröminnehållet 
får gärna tas bokstavligt; delarna i en 
dröm är alltså vad de är. 3. Drömmar 
bör tydas med en naiv utgångspunkt.
4.Tydningen bör ej vara alltför selektiv.
5. Tydningen bör fokusera begräns
ningar i förhållande till ett större 
livs-/erfarenhetssammanhang. 6. Sök 
likheter mellan dröm och vakenliv för 
att driva drömanalysen framåt.

En systematisk prövning av Dröm
tydning mot dessa regler hade med all 
sannolikhet gett ett positivt resultat. 
Hos samhällsvetenskapens klassiker 
kan vi som bekant finna vad vi söker. 
Mångfalden, rikedomen och mot
sägelserna i deras texter bidrar till 
att det fungerar så. Schröder hade 
funnit fenomenologen Freud om det 
intresset funnits.

Kan rum sliga d istink
tioner undvikas?
I en sista och fjärde avhandlingsdel 
vidareutvecklas den tidigare anförda 
kritiken. Några för psykoanalysen 
centrala begrepp används då som 
bearbetningsmaterial: projektion, 
introjektion och överföring. Två 
dimensioner tillkommer: fantasi/ 
verklighet samt kropp/själ. Schröder 
menar att föreställningarna bakom 
dessa termer inte behövs.

”Projektion” exempelvis innebär att 
vi föreställer oss en riktning inifrån 
och ut. Istället kan vi tänka i termer 
av meningskontinuitet. Och det inre 
livet är alltid yttre. Hos Freud däremot, 
enligt Schröder, tenderar drömmarna 
att bli externaliseringar av typen ”du 
drömde att din far var arg på dig, men

egentligen är det du som är arg på din 
far”. Den egna vreden ”läggs ut på 
den andre” och faktiska förhållanden 
tenderar att förvanskas. Ett alternativ 
är att se projektionerna som fixeringar 
i och rigida bindningar till en viss 
kontext, dvs till en viss aspekt av en 
yttre verklighet.

När det så gäller termen överföring 
är det enligt Schröder lämpligare att 
tänka ”generalisering”. Det som gene
raliseras är en fastfrusen attityd som är 
upphängd på en känsla som en gång 
hejdats i sitt förlopp. Det område 
känslan förhåller sig till kommer då 
fortsättningsvis att bli förvrängt.

Kleinianska kroppsmetaforiker 
och kroppsfantasier slutligen, av 
typen ”deponering av känslor i den 
andre” eller ”det onda/goda bröstet”, 

”moderns insida...”, menar Schröder 
är överflödiga, inte fullt meningsfulla. 
Samtidigt kan vi se hur avhandlings
författaren själv i detta sammanhang 
nödgas tillgripa det kropps- och in- 
terioriserande språk som är en del av 
vardaglig kommunikation: ”Ludvig 
Igra som på ett inkännande sätt dis
kuterar hur det inre är relaterat till 
det yttre. . .” (s.195).

Det är sålunda svårt att undvika 
de rumsliga distinktionerna! Inre, 
yttre, yta, djup, känna in, lägga ut 
på, dumpa i...

Låt oss nu titta lite närmare på 
den kritik som kan anföras mot av
handlingen. Enstaka synpunkter har 
redan antytts. Genomgående har jag 
reagerat på författarens förbiseende av 
distinktioner i Freuds drömtydnings- 
teori. En mer distinktionskänslig

hantering hade sannolikt gjort det 
svårt att sätta psykoanalytisk mot 
fenomenologisk drömtydning.

D röm sam m anhanget
Hos Freud beskrivs manifesta dröm
mar som del, förvanskning eller som 
gestaltning av en latent drömtanke. 
Under det vi minns som drömmar 
finns alltså en form av psykiskt 
ursprungsmaterial som vi arbetar 
med så att det framkommer som 
endera del av, förvanskning av eller 
som en gestaltning av råmaterialet. 
Schröder uppehåller sig ensidigt vid 

”dröm som förvanskning”. Men detta 
är alltså endast en av tre principiellt 
möjliga relationer mellan latent och 
manifest dröm. Vidare ingår dröm
mens två former (manifest-latent) 
i ett drömsammanhang i vilket vi 
genom ett drömarbete bearbetar så 
kallade drömkällor. Till dessa hör 
både högst medvetet vakenmaterial 
och mer omedvetet biografiskt och/ 
eller somatiskt material: dagsrester, 
infantila erfarenheter, somatiska er
farenheter. Vidare är drömkällorna 
kringgärdade av en drömcensur, 
ett slags omedvetet motstånd mot 
att drömma vissa saker. Detta gör 
att vi kan tala om en latent dröm
tanke som så att säga ligger dold i 
den manifesta drömmen som luckor 
eller icke ditlagda pusselbitar. Dröm
sammanhangets olika element låter 
Schröder oss inte ta del av. Det är 
synd. En skiss över fler drömteore
tiska komponenter hade gett en 
bättre balans i kritiken. ”Drömarbete” 
exempelvis, hade i sin tur lett över till
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en angränsande begrepp suppsättning 
som ytterligare skulle ha modifierat 
kritiken. Drömarbetet antar bland 
annat formerna förtätning (källstoff 
av skilda slag sammanförs i en för
enklad symbolik, eller ett tecken) 
och förskjutning (en erfarenhet får 
i drömmen representeras av något 
annat än just bilden av den aktuella 
erfarenheten). Censuren kan visser
ligen innebära förvanskning, så som 
författaren poängterar, men också 
enbart luckor mellan drömelement, 
eller enbart försvagning av dem.

Viktigt att notera är att dröm
sammanhanget enligt Freud står i 
en dynamisk och aktiv förbindelse 
med det vakna, yttre sociala livet. 
Särskilt tydligt blir detta vad gäller 
de så kallade dagsresterna: tillfälliga 
hinder i vardagen, tillfällig tankeför
lamning, undertryckta erfarenheter, 
oavklarade intryck från dagen osv. 
Via dagsresterna pågår samtidigt 
en omedvetenhetsproduktion. Det 
flödar erfarenheter som undgår 
symbolisering.

Det om edvetna
Schröder gör ingen begreppslig 
utredning eller sammanfattning 
av omedvetenhetsbegreppet. Vad 
kan menas med detta ord? Latent? 
Borträngt? Glömt? Det vars ursprung 
ej kan namnges utan att förfaras? Det 
som undgår symbolisering? När det 
gäller drömmar och det omedvetna 
ändrar Freud sina ståndpunkter över 
tid och blir därför på ett sätt undan
glidande. Vid ett tillfälle skriver han 
en sak som helt står i strid med det

avhandlingsförfattaren vill hävda. 
Freud säger att latenta drömtankar 
ej hör det omedvetna till, att dessa 
tankar kan tänkas i vaket tillstånd 
och i drömmen stöta ihop med så 
kallade infantila önskningar (år 1917). 
Några år senare skriver han att latenta 
tankar är omedvetna men kan bli med
vetna igen (år 1920-26). Om detta 
kan man läsa i boken Orientering i 
psykoanalys, där bland annat hans 
Wienföreläsningar återges.

Fenom enologi
I Drömtydning hävdar Freud inled
ningsvis att drömmandet är en psykisk 
akt som iscensätter en kompromiss 
mellan olika syften. En psykisk akt! 
För fenomenologin är psyket just 
denna ”acting”, en intentionalitet 
och en meningsproduktion. Som jag 
läser Drömtydning är det just detta 
perspektiv som gör drömtydnings- 
teorierna meningsfulla, de må vara 
normativa, beskrivande och/eller 
förklarande. Lägg därtill fenome- 
nologins Dasein-antagande, idén 
om sammanflätningen psyke/värld, 
alltså kontinuitetsperspektivet, så 
baseras flera av de drömteoretiska 
begreppen i ”drömsammanhanget” 
av just ett kontinuitetstänkande.

Kritisk läsning?
Hur gör vi en kritisk läsning? Bör vi 
från en gång till en annan kritisera, 
nyansera, utveckla och behålla? Eller 
skall vi kritisera, kontrastera, ersätta 
och avskaffa. Schröder valde det 
senare alternativet. Han kunde ha valt 
det förra. Styrkorna i avhandlingen

kunde ha funnits kvar, exempelvis de j 

enligt min uppfattning mycket frukt- | 
bara tolkningsexempel som utgår från 
författarens egen terapeutiska erfa- j 
renhet. Som underlag för fortsatt 1 
debatt kring de samhällsvetenskapliga I 
grundfrågorna — subjekt/objektivt, j 
yttre/inre, det sociala, det psykiska, 
osv — har avhandlingen också sitt 
värde, ett värde som kunde ha kvar
stått med ett mindre polemiskt och j 

kontrasterande upplägg.
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A ssum ptions a b o u t gender roles 
— about what is appropriate for men 
and women — are necessarily part of
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social policy. In some countries the ba
sic underlying assumption is that men 
and women do, and should, take diffe
rent roles: men are breadwinners who 
provide for their families through paid 
work outside the home, while women 
are carers who look after the needs of 
their families through unpaid work 
within the home. In other countries 
this assumption of separate gender 
roles has been, more or less, replaced 
by a view that both men and women 
can, and should, share the providing 
and caring roles. These assumptions 
about gender roles shape family law 
(for example, in the way assets are 
divided upon divorce) and social po
licy (for example, whether women are 
included in social insurance schemes 
as workers or as dependents).

For some scholars, notably Jane 
Lewis in the UK and Ilona Ostner 
in Germany, welfare states can be 
classified according to how close 
they are to the ‘male breadwinner 
model’. Weak breadwinner states 
have laws and policy that are largely 
gender neutral. Women, particularly 
in their role as mothers, are supported 
as workers as well as carers, but not as 
full-time housewives.Tax and benefits 
are targeted at the individual and not 
the family. Strong breadwinner states 
are structured to support men in the 
labour market and women as carers. 
The tax and benefits systems are fa
mily based, providing benefits for the 
man and his dependents; women have 
much less access to benefits such as 
pensions in their own right, and there 
are few services or other measures (e.g.

childcare, parental leave) to help wo
men with children to remain in the 
labour market.

The main aim of this book is to 
explore how the gendered structures 
of society are translated into gendered 
practice in everyday life, and what this 
means for women’s autonomy and 
choices. This is examined through 
a comparison of two very different 
societies: Japan (a strong male bread
winner model) and Sweden (a weak 
male breadwinner model).The author 
uses a range of data — including 
historical policy analysis, large-scale 
survey data, and in-depth interviews 
— in order to unpick the complex 
relationship between the institutions 
of society and how we live in our 
everyday lives.

Overall, the results, not really 
surprisingly, highlight significant 
differences in these two societies 
at all levels: institutional, attitudinal 
and behavioral. In Japan, law and 
social policy are firmly based on the 
male breadwinner/female caregiver 
model. Such a model is also in the 
main supported by the attitudes 
of women and men, who tend to 
accept these different roles. It is also 
apparent in the behavior of couples, 
as explored through the way in which 
they allocate their resources of time 
and money. And it is reflected in the 
financial, housing and other problems 
experienced by women who have ‘lost’ 
their male breadwinner, that is lone 
mothers.

In Sweden, the picture is very 
different from Japan -  here law and

social policy are based much more 
on an individualised model. Both 
women and men have high rates of 
participation in the labour market, 
men and women in couples are much 
more egalitarian in both attitudes and 
behavior, and lone mothers are just 
another family type, rather than 
a poor and stigmatized minority. 
However, although more egalitarian 
than Japan, this does not mean that 
gender divisions are non-existent 
in Sweden. On the contrary, the 
detailed analysis of the data here 
shows that, while Swedish attitudes 
may be strongly in favour of gender 
equality, this is not always true for 
behavior. Swedish men support the 
idea that domestic and care work 
should be shared, but they do not 
necessarily put this into practice in 
their own lives!

Thus, even in the more egalitarian 
Sweden, women are more likely than 
not to have a ‘double burden’ of paid 
work and domestic work. Is this 
something women are able to avoid, 
or overturn, if they have greater 
resources and therefore more power 
in the family? One of the most inter
esting aspects of this book is the way in 
which Takahashi operationalises some 
complex and subtle concepts in order 
to carry out her analysis. In particular 
she uses the ‘power resources’model to 
explore decision-making within the 
family. Put simply, the more resources 
you have, the more power you have 
over decision-making. These resources 
can be individual (financial for exam
ple) or societal (norms and laws). But
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Takahashi also makes an important 
distinction between the ‘bases of 
power’, the resources someone can 
call on, and the ‘process of power’, the 
way in which these resources can be 
used in decision-making. This can be 
in ways that are manifest (by conflict, 
argument, persuasion) or latent 
(seeking to achieve ends without open 
conflict or debate). Having examined 
the overall differences in attitudes to 
gender equality in both countries (and 
incidentally showing that in both 
Sweden and Japan more egalitarian 
gender attitudes are associated with 
higher education levels), Takahashi 
focuses on couples with children 
where both partners are in full-time 
jobs. In such families, women certainly 
have more economic resources (they 
have their wages from work, at the 
least) and perhaps also more of other 
societal resources. Are they able to 
use these to achieve more egalitarian 
outcomes within the family?

Dual-earner couples are common 
in Sweden and rare in Japan, but the 
comparison provides a useful test 
case — choosing couples with both 
partners in full-time work means that 
both are doing similar levels of work 
outside the house. Does that translate 
into similar levels of work inside the 
house? The analysis explores four key 
areas of the gender division of labour: 
spending, employment, the division 
of household work, and responsibility 
for child rearing. The first part of the 
analysis explores ‘manifest power’ — 
who mainly makes the decisions and 
to what extent there is conflict over

these decisions. Overall the conclusion 
is that Swedish women in these dual
earner couples are able to exercise 
manifest power to a greater degree 
than are Japanese women in the same 
situation. However Japanese women 
seem to exercise more manifest power 
when they themselves have stronger 
egalitarian attitudes, so if they feel 
really strong about gender equality 
they confront their husbands about it. 
As regards latent power, however, both 
Japanese and, to a slightly lesser extent, 
Swedish women seem constrained 
by their expectations and so cannot 
easily effect a shift in behaviour: 
‘the more women do it [household 
work] without complaining or the 
more they keep quiet for the sake of 
harmony in the family, the less likely 
their husbands’ share in household 
work’ (p 101). Overall, Takahashi 
concludes that: ‘Even though 
overall manifest power is quite 
equally balanced between husbands 
and wives in Sweden compared 
with Japan, the results reveal that 
both Swedish and Japanese women 
are still constrained by the norms for 
the traditional legitimized women’s 
role as caregiver’ (p 106).

Having examined the case of the 
dual-earner couple, the analysis then 
shifts to a very different — but also 
very important case — the situation 
of the lone mother. Lone mothers 
are of particular interest because 
they are women with responsibilities 
for dependents themselves but who 
do not have the support of a male 
partner. The male breadwinner is

lost and must somehow be replaced 
— by the state or by the women’s own 
earnings. The latter may however be 
very difficult in societies where 
women’s paid work is low status 
and lowly rewarded. Exploring how 
different societies treat lone mothers 
is, therefore, as Barbara Hobson has 
pointed out in her comparative work 
in this area, a good ‘litmus test’of the 
gendered nature of the state. Here 
these issues are explored through a 
cross-national comparative analysis 
of qualitative data drawn from m- 
depth interviews. The women both 
discuss their current situation and 
look back on their lives before thev 
became lone mothers and reflect on j 

how they organized their lives then, i 
Reflecting back on their married (or 
cohabiting) lives, some interesting 
differences emerge.

The Swedish couples were, as 
we would by now expect, much 
more egalitarian than the Japanese 
couples. In Sweden, for couples who 
were less egalitarian this was a source 
of conflict and often contributed to 
the relationship breakdown. But in 
Japan, it was the failure of men to be 
adequate breadwinners that was more 
often seen as the problem leading to 
separation and divorce. This is a nice 
example of one of the key themes of 
this research, that is the way in which 
the societal male breadwinner values 
are very directly reflected in people’s 
everyday lives. Living as a lone mother 
is, the interviews reveal, much tougher 
in Japan than in Sweden, and this is 
again related to the overall gender
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structure and gender logic in state 
policy and in the labour market.

This is a book from which we can 
learn a lot about gender and everyday 
life in two very different societies, it 
highlights differences between them

but also goes beyond these obvious 
differences in order to explore how 
gender shapes everyday lives. It shows 
that an analysis of the relationships 
between institutions, attitudes and 
behavior does help us to understand

how gender inequality within the 
family is created and sustained.

b y  J a n e  M illar, 
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A ristoteles såg  döva  som obild- 
bara. De kunde inte höra och därför 
inte lära sig något. Länge sågs talet 
som källan till språk och till abstrakt 
tänkande. Ett spritt synsätt var: Döva 
bör tala! Vid dövlärarnas kongress i 
Milano 1980 fastställdes ”talet är 
en gudagåva”. Denna proklamation 
sågs som spiken i kistan för olika 
begynnande teckenspråksinitiativ. 
Oralisterna, de som menade att döva 
skall lära sig det talade språket, vann 
mark. Denna syn är fortfarande den 
dominerande i världen. I många länder 
använder man t ex inte teckenspråk 
i dövskolorna.

Just i Sverige händer dock något 
speciellt. Som första land i världen

Teckenspråkiga döva, 
Identitetsförändringar i 
det svenska samhället
D o k t o r s a v h a n d l in g ,

U p p s a l a u n i v e r s i t e t .
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erkände Sverige 1981 teckenspråk 
som dövas modersmål. I Sverige 
erkänns dövas rätt till tvåspråkighet 
med teckenspråk och svenska. 1983 
sker en viktig förändring i skolans 
läroplan. Här fastställs nu att under
visningen av döva barn skall ske på 
teckenspråk. I Päivi Fredängs avhand
ling är denna tidpunkt — början av 
80-talet — central. Hon vill i sin 
avhandling undersöka hur dövas si
tuation och dövas uppfattning av sig 
själva förändrats. Vad innebär det att 
man har gått i skola under oralisttiden 
versus under teckenspråkstiden för hur 
man uppfattar sig själva? Hur inverkar 
samhälleliga förändringar på dövas 
uppfattning av sig själva? Hur ändrar

sig tolkningen av vad dövhet är?
Päivi Fredäng angriper frågan 

från två håll. Den första nivån heter 
”Att förstå sig själv” och grundar sig 
på intervjuer med döva. Den andra 
nivån som Päivi Fredäng går in på är 
den organisatoriska. Hon undersöker 
De Dövas Tidskrift och förenings- 
protokoll från två dövföreningar. 
Hon följer tidskriften och protokollen 
under 50 år. Hur ser döva på sig själva 
här, officiellt, organisatoriskt?

Ö des kam  ra te r
Päivi Fredäng gör intervjuer med 
döva ur två generationer: den första 
gruppen informanter är födda mellan 
1945 och 1955 och den andra grup
pen är födda mellan 1973 och 1978. 
Fredäng intervjuar tio äldre och tio 
yngre informanter. Intervjuerna görs 
på teckenspråk, videofilmas och trans- 
kriberas till text.

De äldre har gått i internatskola 
med talträning. Teckenspråket var 
under deras skoltid inte erkänt. Situa
tionen var helt annan för den yngre 
gruppen. Under deras skolgång skedde 
undervisningen på teckenspråk. De 
äldre informanterna beskriver kom
munikationen i familjen som uttalat 
instrumenteil och praktisk: saklig 
information, order, upplysningar och
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sällan emotionellt småprat och socialt 
stöd. De äldre berättar att de absolut 
inte fick teckna under sin skolgång, 
i så fall bara på rasterna och ibland 
inte ens då. Man talar om ”vårdarna” 
på internatskolorna och om hårda 
bestraffningar om man tecknade. 
De beskriver hur de fick färdiga fra
ser när de skulle skriva brev hem till 
familjen. De personliga breven skulle 
även de vara träning. ”Det regnar ute. 
Jag mår bra. Hur mår ni?”

Upplevelsen av talträningen blir att 
man inte godkänns. Den andra slut
satsen i intervjuerna med de äldre blir 
att det var inte mycket nytta med tal
träningen. En tredje konsekvens som 
framhålles är en stark vi-känsla. De 
som gått på internat och som på detta 
sätt mötts av en negativ omgivning 
och brist på erkänsla håller ihop. De 
beskriver sig själva som ödeskamrater. 
De yngre däremot delar inte dessa 
ödeskamratserfarenheter. För båda 
grupperna gäller mer eller mindre det 
som beskrivs som den selektiva inter- 
aktionen. Man väljer medvetet vilka 
man umgås med så att de bekräftar 
den egna upplevelsen av sig själv. 
Särskilt tydligt gäller den selektiva 
interaktionen naturligt nog äkten
skapet. I intervjuerna påpekas att nio 
av tio döva gifter sig med annan döv. 
De unga intervjupersonerna har ofta 
ännu ingen partner. De ser dock inte 
sina val som förutbestämda, utan tror 
på kärlekens överbyggande kraft.

"De ser ner på m ig"
En intressant del i avhandlingen beter 
”Misskännanden”. Omgivningen

kommunicerar, ibland utan någon ond 
mening, signaler till en döv som får 
honom/henne att uppleva att ”de ser 
ner på mig, det är mig det är fel på”. En 
typ av misskännanden är stämplande. 
Man mobbar och härmar, man stirrar. 
Stämplande misskännande kan också 
vara överbeskyddandeuttalanden: 
”tur att dom har föräldrarna kvar”, 
”bra att dom har haft kurator i så 
många år”.

Den andra typen av misskännanden 
kallar Päivi Fredäng kommunikativa. 
Den består ofta i ett ointresse från 
omgivningens sida huruvida kommu
nikationen går fram eller inte. Den 
döva får påminna och tjata i vardags
prat liksom i officiella sammanhang. 
Den tredje typen är institutionella 
misskännanden, och syftar på nedvär
deringen i samhällets institutionella 
regelverk. En människa misskänns 
då hennes givna rättigheter inte kan 
användas. Ett exempel är rätten till 
tolk. Om då det inte finns tolkar att 
få misskänns användarna. De finns 
inte, de blir osynliga. Även detta är en 
form av starkt misskännande.

I kapitlet ’Gestaltning av dövhet” 
sammanfattar Fredäng de sociala ty
per som hon kommit fram till genom 
intervjuerna. Man har reflekterat över 
olika erfarenheter och kommer fram
till vad man är. Vissa av de äldre ser 
ner på sig själva och blir bevarande. 

De håller sig för sig själva.
Så finns det en gruppy förmedlare, 

med tillhörighetsambivalens. De för
söker få ihop den hörande och den 
döva världen.

En viktig grupp är de kämpande

som ser dövhet som en kulturell 
skillnad, inte som funktionshinder. 
Här finns en tendens till att man 
idealiserar dövsamhället, något som 
går hand i hand med en ringaktning 
av de hörandes värld. Bland de yngre 
finns erövrarna. De kritiserar ibland 
de kämpande. ”Det är som om vi 
tillhörde en egen värld”, menade 
erövrande unga om de döva och 
framhåller den kulturella skillnaden 
och döwärldens särprägel.

De unga vill pröva sina möjlig
heter också bland hörande och 
Päivi Fredäng beskriver erövrarnas 
förhållningssätt till livet som ett 
postmodernt. En grupp, till sist, är 
de nullifierande. De är marginaliserade, 
både från de dövas och de hörandes 
gemenskap. De har även bristande 
resurser att hävda sig i samhället.

Från Tyst Jul till Deaf 
Pow er
I avsnittet ”Paradigmen i dövsamhäl
let” beskriver Päivi Fredäng utifrån 
De Dövas Tidskrift och protokoll 
från Härnösands dövas förening 
och Uppsalas dövas förening hur 
döva uppfattar sig själva på denna 
organisationsnivå. Tidsspannet är 
1945-1995. Fredäng finner tre kul
turer: Subkulturen, kontrakulturen  och 
samkulturen.

Subkulturen ligger i början av 
den undersökta tidsperioden. Man 
beskriver också sig själv i negativa 
termer. Att roten till vår oförmåga, 
skriver man, får sökas i vår uppfost
ran. Ordet dövstum används. Man 
skriver om misstänksamhet, slöhet,
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rädsla, oförmåga som ses som följder 
av samhällets stigmatisering. Man ger 
ut specialtidningen Tyst jul.

I dövföreningarna framhålls att de 
dövstummas isolering måste brytas. 
Ord som användes är ”kulturell nöd”. 
I dövföreningarna skall de döva träffa 
sin ödeskamrater för att komma ut ur 
isoleringen. Det är en dyster bild på så 
sätt att den är självnedvärderande, det 
som Goffman en gång beskrev som 
krossad identitet, ”spoiled identity”.

Under 6o-talet växer kontrakulturen 

fram — kampen för rätten att vara 
döv. Ingen döv kan utvecklas efter 
de hörandes normer, står det i SDR 
Kontakt 1974:23. Ordet dövmed
vetande myntas, liksom Deaf Power. 
I SDR Kontakt betonar en skribent 
att Döv Makt innebär att om någon 
är döv i rummet så skall alla teckna. 
Man argumenterar under denna tid 
starkt mot integrering och talar om 
”den svenska dövintegrationens eget 
lilla nederlagsleende”.

Under denna tid sker en vänd
punkt när det gäller teckenspråket. I 
maj 1970 går Uppsalamötet av stapeln 
och mötet ses som en seger. 200 för
äldrar till döva barn deltar och experter 
lyfter fram teckenspråkets fördelar 
för barnens utveckling. Föräldrarna 
förstår teckenspråkets betydelse för 
barnen. Kontrakulturen tar avstamp i 
en vägran att bli erkänd som avvikare. 
Man vill inte bli en blek kopia av de 
hörande.

Det viktigaste kontrakulturella 
målet, teckenspråkets erkännande, 
nås 1981.

Efter kontrakulturen urskiljer

Fredäng samkulturen. Samkulturen 
kännetecknas av individualism. I 
samkulturen motsätter sig framför 
allt de unga den kollektiva tanken om 
dövmedvetande. I stället utkristalli
serar sig grupperingar, döva kvinnor, 
döva föräldrar, döva akademiker, 
döva golfare. Nya utmaningar som 
t ex cochlea-inplantatoperationerna 
och debatten kring dessa dyker dock 
upp och ger en pendling som gör att 
det pendlar mellan samkultur och 
kontrakultur.

O m döm e
”Teckenspråkiga döva” är en rik av
handling med ett spännande empiriskt 
material. Fredäng täcker in ett stort 
fält från individnivå med familj och 
skola till lokalföreningar och riks
organisation och till hur samhället 
ställer sig i olika frågor.

I sättet att angripa problematiken 
finns dock en fara. Den kritik jag 
framför gäller inte bara Fredängs 
avhandling utan är mer allmän. När 
identitetsarbetet bland grupper som 
varit förtryckta blir ett faktum är det 
högst naturligt att dessa processer 
beskrives. Identitetsarbetet betyder 
ju att man arbetar på att skapa sig 
en någorlunda enhetlig kulturell fram
toning. Inom gruppen enas man om 
vilka frågor som är viktiga. Det blir då 
lätt så att även den beskrivande forska
ren väljer bort det som spretar ut och 
inte passar in i bilden. Jag tog i min 
opposition upp urvalet. Författaren 
hade valt bort vissa döva, bland annat 
de som kallades ”isolerade döva”.

Vidare resonerade Fredäng kring

några döva som var ovilliga att delta. 
Dessa var äldre män som arbetade i 
hörande miljö. Den förklaring som 
Fredäng ger till deras vägran är att 
denna grupp ”präglas av obenägen
het att kasta sig in i något man inte 
känner till, rädsla om missförstånd 
eller att man inte förstått den skrift
liga informationen”. Som läsare blir 
man naturligtvis förvånad att just de 
äldre män i hörande miljö skulle vara 
de som vara särskilt rädda för att bli 
intervjuade. Det hade i stället varit 
intressant att närmare få skälen till 
att de vägrade. Jag urskiljer samma 
tendens även när det gäller tolkningen 
av intervjuerna. En av intervjuperson
erna beskrivs som nullifierande. 
Nullifierande refererar till en psykisk 
försvarsmekanism. Beskrivningen är 
negativ: Den nullifierande bekräftar 
sin identitet genom att tillintetgöra 
andras betydelse. Det finns bara en 
enda person, Anders, som beskrivs 
nullifierande. Denne säger bland 
annat i intervjun att:

. . .  det är trevligare att prata med 
hörande än med döva. Döva tjatar 
om samma sak. Inget nyttförstår du. 
Vi har inga gemensamma intressen. 
Döva vill bara spor ta. För mig är det 
helt likgiltigt.

I en annan del i intervjun:

För mig är det så att utan planerade 
mål är jag fri. Det betyder att jag 
kan välja olika saker hela tiden. A tt 
ha mål betyder att det är tungt och 
jag måste anpassa mig, förstår du. 
Jag vill känna mig fri.

Denne Anders sätt att se på dövhet 
och på sig själv stämde på något sätt
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inte med den identitet man arbe
tade för.

M isskrediteringar?
Päivi Fredäng har varit känslig i sina 
tolkningar av intervjuerna. Hon tar 
upp spännande saker som ”förklarad 
gemenskap” som en misskreditering. 
Förklarad gemenskap innebär att en 
döv befinner sig bland hörande och 
dessa får förklara t ex vad man skrat
tar åt, vad som är poängen i historien 
osv. Den döva tar del i gemenskapen 
— i efterhand. Förklarad gemenskap 
kan upplevas som utanförskap och 
misskännande.

Ett annat exempel som Fredäng 
nämner är partikularisering. Parti- 
kularisering innebär att en individ ur 
den nedvärderade gruppen framstår 
som särskilt duktig. Förvånade kom
mentarer från hörande som, ”att du

Reza A zarian 's  dissertation is a 
major event for the field of sociological 
theory. Harrison White is regarded 
by many as the greatest living socio-

kan köra bil så bra fast du är döv, att 
du kan dansa så bra fast du är döv” 
är partikularisering. Detta beskriver 
Fredäng som ett kommunikativt 
misskännande. Jag berömde detta 
som känsligt urskiljande av sådant 
som var väl menat från omgivning
ens sida men som uppfattades negativt 
av den döve/döva.

Vid disputationen framhöll emeller
tid Fredäng att det var inte alls så 
att alla upplevde förklarad gemenskap 
eller partikularisering som misskän
nande. Vissa av de intervjuade såg 
det som positiv kommunikation från 
omgivningens sida. De som upplever 
förklarad gemenskap och partikula
risering som positiva beteenden från 
omgivningens sida finns tyvärr inte 
med i avhandlingen.

Avhandlingen är gedigen. Den är 
spännande att läsa. I stort finner jag

logist. But he is notoriously difficult 
to understand, especially in his later 
and most important work. White has 
had a long series of important stu

verkligen hos Päivi Fredäng en vilja av 
att ta med de oliktänkande och kon
flikterna mm. Det kan dock inte vara 
lätt när man skall framställa en bild 
av ett skeende — och en någorlunda 
enhetlig sådan — att vara uppmärk
sam mot det som inte stämmer in. 
Jag vill dock framhålla behovet av 
en sådan vaksamhet: Framställes 
en enhetlighet på bekostnad av att 
vissa oliktänkande behandlas styv
moderligt?

A n n -M o r i S e lle rb erg -P ersso n , 

p r o fe s s o r  i s o c io lo g i , 

Lunds u n iv e rs ite t

dents, such as Paul DiMaggio, Mark 
Granovetter, and many others, who 
have established both sociology of 
networks and sociology of culture 
as prominent fields. Yet none of 
White’s successful students claims 
to fully understand him. The leading 
American sociologists, like Charles 
Tilly Andrew A bbott, A rthur 
Stinchcombe and others all try their 
hand at interpreting him.

Harrison White is like an IQjtest 
for sociologists. In this respect he is 
like James Joyce was 50 years ago: 
all intellectuals read him whether or 
not they understood him, and some 
made careers by expounding the se
cret meaning of Ulysses or providing^
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Skeleton Key to Finnegans Wake. Reza 
Azarian is doing the field of sociology 
a great service in much the same way, 
by providing the first systematic, com
prehensive explanation of Harrison 
White’s theory.

It should be noted that Harrison 
White is not a bad writer in the 
conventional sense. He is not diffi
cult in the way that Talcott Parsons 
or Pierre Bourdieu could be; he is not 
grammatically involuted or compli
cated, nor pretentious or rhetorical 
and defensive. W hite’s writings, 
sentence by sentence and paragraph 
by paragraph are lucid and incisive, 
even full of bon mots. The trouble in 
understanding lies elsewhere. White 
is so deeply innovative that the rest of 
us have trouble seeing how he frames 
the world.

In contrast, Bourdieu, once you get 
through the verbiage, is comparatively 
easy, a synthesis of Marxism with 
cultural sociology via a structuralist 
device of quasi-autonomous but mu
tually self-reproducing fields. White, 
however, wants to break entirely with 
the vision of society as stratification, 
and indeed as permanent structures 
of any kind.

As Azarian points out, W hite 
wants a theory of pure process, 
sheer, ongoing making and unmak
ing of structural connections, a world 
in which there are no fixed identities, 
no individual essences either on the 
level of personalities, groups or orga
nizations. His image for this world 
of ephemeral mutually constituting 
structures is the network. But it is a

vision of networks which is so much 
more ambitious and profound than 
other network researchers that we 
have to reconceptualize most of that 
field too.

In Azarian’s lucid account, the pri
mary conceptual elements in White’s 
universe are not individuals (whether 
human selves or organizations); but 
neither are they holistic concepts 
such as culture or social structure. 
He offers instead networks, ties, and 
stories. All these terms have conven
tional referents; part of the difficulty in 
understanding White is that he gives 
them new and unconventional mean
ings. Networks are made out of ties; 
at the same time, ties constitute the 
units (or identities) which they con
nect. White emphasizes that ties, at 
least in contemporary society, should 
not be regarded as permanent things, 
as if modeled on kinship structures in 
traditional tribes.Ties are ephemeral; 
they are made and unmade in an on
going process of attempts at control. 
The argument can be made in regard 
to individual human selves; it works 
just as well on the level of business 
organizations.

What we are emerges out of our 
ties; at the same time, we manipulate 
our ties in order to control them, and 
to escape from being controlled. What 
White calls “story” is the subjective 
phenomenology of ties; we tell stories 
about ourselves, in a plot peopled by 
others in our networks; in the process 
we confirm and reconstitute the net
works. Another way to say this is that 
the “networks” that we see are merely

a selection from all the myriad social 
encounters we have, with a few of 
these brought into focus as especially 
important and meaningful.

C ontrary  to  the purely formalist 
model of networks, the content of 
ties does matter; for it is what flows 
through the ties, in the process of 
telling stories, that enacts some 
ties as the genuinely consequential 
ones. One might also regard this as 
a structured flow of cultural capital, 
usually localized and particularistic, 
in contrast to the generalized cultural 
capital which Bourdieu sees as flowing 
predictably through a very large circuit 
of the total society.

In White’s terms, stereotyped sto
ries constitute the networks, putting 
frames around our own dealings 
with others, and crystallizing them 
in short-hand form in which they 
can circulate even more widely in 
other people’s stories which make 
up our own reputations. This applies 
also to business firms; a key feature of 
their economic position is the stories 
that they tell about each other as to 
their linkages, product qualities, and 
reputations.

In a famous quotation, W hite 
says “there is no tidy atom and no 
embracing world, only complex situ
ations, long strings reptating as in a 
polymer goo, or in a mineral before it 
hardens”. Identity and Control, 1992, 
p. 4. [quoted in Azarian p. 51] As 
Azarian explains, plastics and other 
similar materials are glassy, hard and 
brittle at lower temperatures, but
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when heated soften and turn into a 
shapeless goo. White is being a bit of 
a post-modernist here; he asserts that 
whatever network models might have 
been useful for traditional societies 
(although our image of their static 
character may well be overstated), in 
our contemporary world there are no 
enduring structures, and no enduring 
identities.

Yet there is a science of the “chem
istry” of these ephemeral shapes and 
transformations; that is network 
theory å la Harrison White.

Ties, moreover, are multiplex; there 
are different sorts of connections, even 
with the same individuals, hence there 
are many different flows through each 
node, and many different demands 
on attention. Thus different kinds 
of ties compete with each other and 
drive each other out. The individual 
(person or organization) follows a 
strategy of control. White coins terms 
for 3 control strategies: “ambiguity” 
about relationships in order to pre
serve freedom of action; “ambage”, i.e. 
using partners to indirectly influence 
others; and “decoupling”, breaking ties 
or obligations. Identity arises from 
such efforts at control.

The structures that arise from such 
strategies are kinds of networks, form
ing patterns of structurally equivalent 
actors. The most important kinds of 
structures, the major shapes on the 
social landscape, W hite calls “dis
ciplines”, presumably because these 
are strong networks that impose 
discipline on theii members. Here 
White indulges in his propensity for

coining neologisms, and Azarian does 
a great service in spelling out what 
they mean. Rather like Max Weber, 
White’s sociology divides the world 
into 3 main parts.

[1] “Interface” is a network structure 
engaging in production. It is helpful to 
imagine here a group of firms “in the 
same business”, although the category 
of “interface” generalizes also to art 
markets, musicians, or indeed other 
forms of cultural production.

White’s key insight is that this is 
a network structure in two dimen
sions:

(a) There is a flow of components or 
inputs from upstream to downstream, 
such that any particular business is 
firmly embedded in a sequence of 
its habitual suppliers and habitual 
customers. It is worth noting that the 
usual competitive image of markets 
does not apply to this downstream 
flow; the flow must be rather regular 
if the various markets within it are to 
maintain themselves at all.

(b) There is also a horizontal di
mension, consisting in those who are 
peers, i.e. in comparable places in the 
blockmodel. In conventional econo
mics, these are competitors or rivals. 
In White’s image, they are networked 
together by mutual monitoring, see
king relatively safe, non-competitive 
niches by taking up a position among 
their peers, especially by differences 
in product quality.

Thus an “interface” is an invidious 
transitive ordering. In Weber’s “class, 
power, and status” model, this is some

thing like the network organization j 

which underlies economic class; but { 
as we shall see below, it cuts in a very j 

different direction than the ideas of 
Marxian, Weberian, or neo-classical f 
economics.

[2 ] “ Council” is W hite’s term for | 
a network built around dominance 
and submission. Instead of evaluating 
each other by quality distinctions, its 
members evaluate by prestige. White 
does not develop this category very 
far, but it appears to be political, with 
an emphasis on the network dynam
ics of alliance.

It is Weber’s realm of power, but 
abstracted beyond the specifics of the 
state and its monopoly on force.

[3] “Arena” is a network which is I 
organized around relationships of 
friendly or hostile (although “alien” 
might be a better word for what 
White seems to mean); its members 
evaluate each other in terms of pu
rity or impurity. This suggests, at the 
extreme, a Hindu caste, or a tribal 
group å la Mary Douglas with its 
ritual boundaries of safe insiders and 
impure outsiders. This fits rather well 
with Weber’s category of status group. 
But it is important to bear in mind, 
for all these categories, that they are 
locally emergent structures, often 
ephemeral but sometimes relatively 
long-lasting.

White conceives of the task of 
sociological theory as giving dynamic 
models of the conditions that cause 
their emergence and the rapidity of
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their fading away, or rather their 
transformation into something else. 
(Remember the “polymer goo”, as 
strands of chemicals wind and un
wind into various combinations as 
the temperature changes.)

O ne w a y  in which White does not 
map onto Weber, however, is that these 
3 “disciplines” do not exhaust the social 
universe; in fact, they may be only 
a small part of it, since most of the 
network structures are ill-formed and 
fleeting. White does add at least a 
fourth type: what he calls “exchange 
markets”. This fourth type is in fact 
pretty much what economists conceive 
of as “the market”, although White 
attacks it as an overblown abstraction. 
An exchange market is sharply dis
tinguished from a production market; 
as we have seen, a production market 
is a relatively persistent upstream-to- 
down-stream network, like beads on 
a string, with each bead consisting in 
a little community of mutually mo
nitoring peers differing in perceived 
quality of their products.

Exchange markets, on the other 
hand, White comments rather sarcas
tically, are found empirically only in 
such things as lawn sales and country 
fairs, where relationships are indeed 
anonymous, fleeting, utilitarian, 
and unrepeated. This claim of the 
rarity of exchange markets may be 
overblown; and the notion of price 
driven by supply and demand makes 
its reappearance in White’s production 
markets as well.

White is being polemical in order

to get some recognition that produc
tion markets are a kind of structure 
which has been almost totally over
looked by academic theorists; yet the 
production market is the prevailing 
practical reality for anyone in busi
ness — except, perhaps, those in “edge 
markets” at the end of the produc
tion chain who market directly to 
customers.

The key point that downgrades 
exchange markets to a lower-level 
intellectual issue is, as White says 
[quoted in Azarian p. 130], they are 
places where exchange takes place 
“whereproduction is notan issue. ”— i.e. 
as if there were nothing difficult about 
organizing exchanges so that a flow 
of materials and components (what 
Schumpeter called “produced means 
of production” or “producers’goods”) 
can steadily come forth. (It is worth 
noting that of all the economic theo
rists, White comes closest to the early 
writings of Schumpeter.) In contrast 
to the interchangeable individuals of 
economic theory, production markets 
are made up of a small, stable set from 
which “producers do not bounce in 
and out” [quoted in Azarian p. 142]. 
Not to say that production markets 
are static. But they change in syste
matic ways.

In his technical analysis (broached 
in his famous 1981 paper “Where do 
markets come from?” and powerfully 
elaborated in Markets from Networks, 

2002), White gives formal models of 
the mathematical space in which dif
ferent kinds of markets can be located. 
Some of these regions are unsustain

able, and production markets located 
in or near them change in various 
ways. Some markets “unravel”, which 
is to say their niche-defining differ
ences become too large for them to be 
seen as comparable choices differing 
only in quality; hence they divide into 
separate markets which are now seen 
as making distinctly different prod
ucts. In the practical world of business, 
the most important question (above 
all for a start-up, and during a time 
of crisis) is: “What business am I in?” 
White puts this real-life problem in 
the center of his theory.

A zarian 's  w o rk  is a remarkable 
achievement. He gives us the firm 
contours of White’s theory in a way 
that makes it seem like coming out of 
the mist into broad daylight. There are, 
inevitably, some topics about which 
more could be said. Cultural produc
tion is a species of production market, 
and some of White’s most striking 
publications have been in this area: 
his early book with Cynthia White, 
Canvases and Careers [1965] shows 
how the shift from the system for 
institutional sponsorship of painters 
at the official exhibits of the French 
Academy gave way to a competition 
among private art dealers, spawning 
a net kind of painting style and a 
new way of making an artistic repu
tation, which was the Impressionist 
movement.

W hite’s 1993 book Careers and 

Creativity is in many ways a more 
restricted, less abstract version of 
the argument in Identity and Control
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(1992) which sociologists before 
Azarian have found so hard to grasp. 
There remain questions as to just how 
closely a cultural production market 
resembles an economic production 
market; whereas the latter has both 
a vertical upstream-to-downstream 
structure as well as a horizontal struc
ture of niche-seeking peers dividing 
along lines of quality, virtually all of 
Whites analysis of an art market (or 
other field of cultural production) 
has concentrated on the horizontal 
structure of peers; it remains an 
open question as to whether there is 
anything like “producers’ goods” in a 
cultural production field, or whether 
it is indeed an “edge market”for ulti
mate consumers.

Azarian could do more on the 
technical side of economic production 
markets. White situates these markets 
in regions of a mathematical space 
(which he calls a state space), in which 
the two main dimensions are the elas
ticity of supply vis-å-vis elasticity of 
demand for differing quantities of 
products, and similarly for the elas
ticities of supply and demand for 
differing product qualities.

This is truly visionary work in fun
damental theory of economics, as well 
as of economic networks. It sets forth 
a series of hypotheses as to the trajec
tories that markets take across time; 
that is to say, markets in some regions 
of this elasticities of supply/demand 
space are more unstable than others, 
and hence markets migrate historically 
from one region to another.

In more ordinary terms, White

theorizes how different kinds of mar
ket structures occur such as intense 
competition (which he calls “grind” 
or “crowded”), restricted craft-guild 
production, conglomerate trusts and 
cartels, as well as explosive faddish 
product markets where there are 
actually increasing returns to scale. 
W hite’s very ambition project to 
reconstitute economics remains to 
be assessed; we have barely begun 
to clarify these hypotheses about 
the historical evolution of various 
kinds of markets, much less to see 
how they hold up empirically. Even 
more challenging is White’s project to 
reformulate the setting of economic 
prices, not in the familiar mecha
nism of supply and demand, but in 
his vastly more sophisticated (but 
also unfamiliar and mathematically 
complex) model of price-setting in 
the various state-space locations of 
production markets.

Less technical/ but also of great 
importance, is the unexplored ques
tion of mapping out the entire 
economy from the point of view of 
White’s network structures or disci
plines. Azarian makes it abundantly 
clear that production markets are 
one kind of economic phenomenon, 
which are quite different than ex
change markets; they have different 
network characteristics, above all 
in W hite’s fundamental catego
ries of ties, stories, embeddedness, 
control modes (ambiguity, ambage, 
decoupling), and identities. But this 
does not seem to exhaust even the

economic world.
W hat about financial markets? 

White sugests that they are “arenas”, 
without quality differences, and shift
ing roles as buyer and seller. It is not 
clear how White’s rudimentary theory 
of “arenas” applies here (which I have 
interpreted as a version of Weber’s sta
tus groups). In any case, the powerful 
rearranging of mental gestalts which 
White has carried out surely must 
give new insights, in the future, for 
financial markets as for many other 
phenomena as yet barely explored.

Azarian does not cover everything, 
but he gives a comprehensive picture 
of White’s intellectual trajectory.

Especially valuable are a listing of 
his courses given at Harvard, and of 
his graduate students, as well as major 
book reviews of his work. White has 
been at the center of an impressive 
movement, and anyone who wants to 
understand the upsurge of network 
sociology into a forefront of intel
lectual developments for sociology 
and beyond will find Azarian’s work 
indispensable. Its publication as a book 
should have a powerful effect on the 
future of the field.

b y  R a n d o li C o ll in s , 

U n ivers ity  o f  P e n n sy lv a n ia
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U tg a n g s p u n k te t  fo r  Mehrdad 
Darvishpours doktoravhandling er 
tidligere statistiske undersokelser som 
viser at skilsmisseraten blant innvand- 
rere er hoy, hoyre enn for svensker i sin 
alminnelighet. Det er chilenere som 
har den hoyeste skilsmisse rate, iranere 
er nummer to, mens innvandrere fra 
Irans naboland Tyrkia har lave skils- 
misserater. At skilsmisseraten er så 
hoy blant innvandrere, og saerlig blant 
iranske innvandrere er i strid med den 
vanlige oppfatning i Norden at ekt- 
eskap blant mennesker som kommer 
fra patriarkalske, tradisjonelle kulturer, 
sasrlig muslimske kulturer er meget 
stabile, også når de innvandrer og 
bor i et nytt moderne og sekulasrt 
land. Dette er bakgrunnen for at 
Darvishpours vil undersoke: hvorfor 

det er så hoye skilsmisserater blant iranere 

og hvordan denne hoye skilsmisseraten 

best kanforklares.

For å undersoke dette lager han en 
’kvalitativ’ undersokelse. Han inter

vjuer 56 personer (29 kvinner og 2 7 
menn), 30 skilte og 26 fortsatt gifte 
iranere, hvorav de fleste var gifte da 
de innvandret til Sverige.

Avhandlingen inneholder grundige 
redegjorelser for tidligere forskning 
på skilsmisse, innvandrere og et ka- 
pittel om ekteskap og samliv i Iran. 
Hoveddelen handler om hvordan han 
vil forske på innvandreres samliv og 
-brudd og presentasjon av undersokel- 
sens resultater. Darvishpour awiser at 
etnisitet alene kan forklare de hoye 
skilsmisseratene blant innvandrere, 
for hvis det var slik burde skilsmis
seratene vsert lave. I stedet mener 
han at skilsmisse blant innvandrere 
i hovedsak kan forklares på samme 
måte som blant svensker. Innvandreres 
samliv og samlivsbrudd må studeres 
ut fra en kombinasjon av teorier om 
kjonn, klasse og etnisitet. Han studerer 
familien som intim organisasjon med 
långsiktige mål og affektive struktu
rer, og benytter organisasjons teori i

sine analyser. Parforhold og familie 
forstås som en organisasjon som 
dannes, omorganiseres og nedlegges 
avhengig av medlemmenes interes- 
ser. Parforholdet betraktes ikke som 
livsvarig, men som varig’inntil videre’ 
og bare så lenge det tjener medlem
menes interesser. Å betrakte familien 
som en organisasjon åpner for å legge 
hovedvekten på interessemotsetninger, 

konflikt og makt. Parrelasjonen er be
tinget av ektefellenes maktressurser. 
Hvis maktressursene er like og begge 
har en lik innflytelse på samhand- 
lingen er sjansene for samarbeid store 
og for alvorlige konflikter små. Hvis 
det derimot er store maktforskjeller 
ektefellene i mellom, et’Herre-knekt’ 
forhold, kan det gi samarbeid så lenge 
den avmektige aksepterer situasjonen. 
Men når den avmektige blir bevisst 
egen avmakt og mangelen på mulig- 
beter til å fremme egne interesser, 
aktualiseres konflikten. Det gjor 
den også bvis maktforholdet endres 
ektefellene i mellom.

Hvordan konflikten manifeste
res; exit eller voice, er avhengig av 
ektefellenes maktressurser. Også 
blant innvandrere er det i de aller 
fleste tilfeller kvinnene som vil ut av 
ekteskapet derfor er det nodvendig 
å sporre om det er noen forskjeller 
1 menn og kvinners opplevelser av 
innvandringen og om dette påvirker 
deres maktressurser og derigjennom 
deres relasjoner?

Undersokelsen viser at innvandring 
betyr noe annet for kvinner enn for 
menn. Menns opplevelser var i stor 
grad negative, de mistet status i
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Sverige, mens kvinnene opplevde at 
de fikk 0kt status og at deres egen 
situasjon var bedret.

Mange menn 0nsket å flytte til- 
bake til Iran, det gjorde ikke kvinnene. 
Mennene identifiserte seg mer med 
hjemlandets kultur enn kvinnene. 
Innvandringen f0rte til 0kning i 
kvinners, svekkelse av menns og til 
mindre forskjell mellom ektefellenes 
maktressurser. Med svekket egen makt 
var det mange menn som tydde til 
void for å opprettholde sin dominans. 
Forestillingen om at maskulinitet er 
makt gjor at maktesloshet og margi- 
nalisering forer til voldsbruk.

Et annet viktig trekk var at ekteskap 
i stor grad var blitt et valg, ikke en plikt 
slik det var og er i Iran. Mange iranske 
menn mener at det er for lett å skille 
seg i Sverige og at det er kvinners sek- 
suelle frigjoring som oker risikoen for 
skilsmisse. Kvinnene deler ikke menns 
oppfatning, tvert i mot, de opplevde 
skilsmissen som positiv.

Innvandringen forer til at kvin- 
nerollen i stor grad endres, men ikke 
mannsrollen. Darvishpour er enig 
med Giddens (1992) som hevder at 
menn er sinker, eller propper i syste
met i likestillingsprosessen. Mennene 
tenderer til å leve i fortiden, kvinnene 
i nåtiden, og barna i fremtiden. Slikt 
må det bli konflikter av. Med andre 
ord, når maktforskjellene fortsatt var 
store etter innvandringen var manns- 
dominansen stor og kvinnene forble 
i ekteskapet, fordi de ikke hadde nok 
ressurser til verken å protestere (voice), 
eller til å bryte ut (exit).

Når maktforskjellene var redusert

etter innvandringen, og kvinnen har 
fått nok ressurser til å gi uttrykk for 
sin misnoye blir ekteskapet ustabilt 
og risikoen for skilsmisse stor.

Svakheten ved Darvishpours 
undersokelse er av metodisk art. I 
’kvalitative’studier med intervju som 
datainnsamlingsmetode er det vanlig 
å bruke strategiske eller teoretiske ut- 
valg. Fordi han vil unngå selvselekterte 
og skjeve utvalg ber han Statistiska 
centralbyrån om å trekke to slump- 
messige utvalg bestående av 100 skilte 
og 100 gifte kvinner og menn.

Slumpmessige utvalg gir ingen 
garanti mot selvseleksjon og skjev- 
het, ikke når han bare intervjuer 5 6 
personer, 28 prosent av det opprin- 
nelige utvalget. Problemet med utvalg 
er ikke storrelsen, men at det ikke re- 
degjores for utvalgets deltagere, hvem 
de er, hva som kjennetegner dem og 
at mulige skjevheter ikke diskuteres. 
Slik kunnskap er nodvendig for vur- 
deringen av tolkninger, resultater og 
undersokelsens validitet. Betydningen 
av to ulike utvalg; gifte og skilte, dis
kuteres heller ikke. Mens de giftes 
historier handler om nåtid, forhold de 
opprettholder, forteller de skilte om 
fortid, om forhold som er slutt, det er 
av betydning for datas kvalitet.

Darvishpours valg av slumpmessig 
utvalg forer til at han også adopterer et 
kvantitativt design, og at han derfor i 
liten grad utnytter den kvalitative til- 
nasrmingens fortrinn. I tråd med slikt 
design gir Darvishpour en grundig 
redegjorelse for datainnsamligsme- 
todene, men nevner ikke metoder 
for dataanalyse. Det er min påstand

at manglende redegjorelse, eller gjen- i

nomtenkning av analysemetoder har i
fort til at leseren ikke ’far se empirien’ j

i tilstrekkelig grad og at alternative j
forklaringer i liten grad diskuteres. I
I den ideale kvalitative analyse, skal 
det vasre mulig både å gjore en selv- [
stendig vurdering av informantenes j

fortellinger, forskerens tolkninger og 
de konklusjoner som trekkes.

I kvantitative analyser forholder 
en seg til tall og bruker anerkjente 
statistiske analysemetoder som ’bevis’ 
for undersokelsens holdbarhet, men i 
kvalitative analyser må en argumen- 
tere for og overbevise leseren om at 
egne tolkninger er rimelige og mer 
rimelige enn alternative tolkninger. 
Det er bare ved å gjore hvert steg 1
i analysen tydelig og gjennom dis- I
kusjon av alternative forklaringer at 
undersokelsens validitet både bygges 
opp og vurderes.

Når det er sagt er det intet i dok
torandens presentasjon verken av de 
utvalgte sitater eller hans egen tolk
ning av dem som får meg til å tvile 
på holdbarheten, snarere tvert i mot, 
men det kan for mitt vedkommende 
skyldes en meget sterk gjenkjennel- 
sen. Darvishpours avhandling minner 
sterkt om min egen magistergrads- 
avhandling N å r kvinner v i l  skilles 

(Moxnes 1980). Kvinnenes fortel
linger og undersokelsenes resultater 
er like. Hadde vi blandet sitatene fra 
de norske kvinner jeg intervjuet og 
de iranske Darvishpour intervjuet, 
ville ingen vaert i stand til å avgjore 
hva som var sagt av norske og iran
ske kvinner.
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Darvishpours avhandling er teo
retisk viktig fordi han viser at samliv 
og samlivsbrudd blant innvandrere 
kan forklares på samme måte som 
for innfodte. Den viktigste forskj ei
len er innvandringen; en reise i tid 
og rom. Hvis vi forstår innvandring 
som en stor kontekstuell föränd
ring, men i prinsippet lik all annen 
förändring, så er det betydningen av 
förändring som må studeres. Det er 
godt dokumentert at förändring er en 
stressfaktor i samliv som oker risikoen 
for skilsmisse. Forskjellene kulturer i 
mellom kan vsere store, eller små, men 
uansett forlater innvandrere noe kjent 
og flytter til noe ukjent. Derfor er det 
også rimelig at norske innvandrere 
til Sverige har hoyre skilsmisserate 
enn svensker.

Darvishpours undersokelse er 
også politisk og sosialt viktig, sserlig 
fordi han ikke folger strommen, den 
dominerende diskurs hvor alt ved 
ikke-vesdige innvandreres liv og levnet 
skal forklares med deres etnisitet og 
religion, samtidig som det naermest 
utelukkes at tilsvarende forhold er av 
betydning når det gjelder å forklare 
forhold blant innfodte. Innvandrer 
debattene i de nordiske land har i 
stor grad handlet om void og drap 
gjort innvandrere er lik, eller forsk- 
jellig fra tilsvarende handlinger gjort 
av ’ innfodte’.

I våre land som i resten av verden er 
det en sterk tendens til å gi de frem- 
mede, innvandrerne, skylden for det 
meste som oppleves som problematisk. 
I media, men også blant forskere er 
det det som er annerledes, som skil-

ler dem fra oss det fokuseres på. De 
fleste av oss har behov for å distansere 
oss fra det som er vondt og vanskelig. 
Det gjor vi blant annet ved å hevde 
at voldelige menn er gale eller syke, 
slik förstått blir de psykiatriens, eller 
medisinens ansvar og ikke noe vi ’nor
male’ trenger å ta innover oss.

Det er det samme som nå skjer når 
det gjelder innvandrere, men fokuset 
er mindre på individuelle mangier og 
mer på etnisitet. Dominans og mis
handling påstås å skyldes deres 
patriarkalske kultur, religion og 
aereslogikken. Darvishpour viser at 
skilsmisse og et fortsatt samliv blant 
innvandrere, kan forklares på samme 
måte som blant skandinaver, at det 
ikke trengs en type förklaring på 
innvandreres samliv og en annen for 
resten av befolkningen. Det er viktig 
fordi det gjor det vanskeligere å dis
tansere seg og å betrakte innvandreres 
atferd som besternt av deres etnisitet, 
og dermed noe som ikke handler om 
oss. Psykologisk og sosialt fungerer 
begreper som etnisitet, kultur og re
ligion når de brukes om innvandrere 
til å skape skille, til å opprettholde 
synet på dem som de andre og som 
mindreverdige.

I Darvishpours undersokelse er det 
kvinnene som i de fleste tilfeller vil 
ut av ekteskapet, det er ikke saere- 
gent for iranere. Slik er det i alle land 
hvor kvinner har lik rett til skilsmisse 
som menn og hvor de samtidig har 
en mulighet til å forsorge seg selv og 
barna. Hovedgrunnen er mannsdomi- 
nans og kvinneundertrykking, Selv 
om graden av mannsdominans og

kvinneundertrykking varier i de 
ulike land og ulike lokale kulturer 
er det det samme fenomen som gjor 
seg gjeldene. Skilsmisseundersokelser 
fra vestlige land viser at i nesten en 
tredjedel av alle ekteskap som blir 
opplost har kvinnen blitt utsatt for 
void fra sin ektemann.

I hele verden fins menn som mis- 
handler og dreper sine kjasrester og 
ektefeller. Blant norske kvinner som 
har blitt myrdet de senere år er ca 
60 prosent drept av sin mann el
ler tidligere mann. Når en nordisk 
mann dreper sin kone og/eller sine 
barn kaller vi det en familietragedie, 
drapshandlingen betraktes som in
dividuell, gjort av en sinnsforvirret 
mann og når saken omtales i media 
er det med omtanke og sorg.

Når innvandrere fra den tredje 
verden gjor det samme omtales det 
som asresdrap og et resultat av det vi 
definerer som deres gruppes etnisitet. 
Ansvaret blir lagt på etnisiteten samti
dig som drapsmannen fremstilles som 
patriarkalske og primitiv. På tross av 
at Darvishpour studie indikerer at det 
er vanligere at iranske enn nordiske 
menn slår, betyr det ikke at iranske 
menn slår på andre måter eller av 
andre grunner enn nordiske menn. 
Det er ikke fordi de er iranske, persere 
eller muslimer de slår, de slår fordi de 
som nordiske menn prover å gjenvinne 
makt og kontroll, fordi de foler seg 
avmektig, krenket og fordi de foler 
sin maskulinitet truet.

Mangel på likhet og likeverd er 
de viktigste grunner til skilsmisse. 
Nordiske kvinner er i stadig mindre
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grad villig til å leve i samliv hvor det 
ikke er en lik fordeling av rettigheter 
og plikter, og hvor mannens liv er av 
storre betydning enn hennes. Når de 
tror at de kan skape seg et bedre liv 
uten ektemannen skiller de seg.

Darvishpours arbeid tyder på at 
uansett etnisk opprinnelse så vil ikke 
kvinner leve i uverdige forhold, med 
mannsdominans og kvinneundertryk- 
king hvis de ser at det fins alternativer 
til et bedre liv. Fortsatt ekteskap eller 
skilsmisse er alltid et spörsmål om hva 
alternativet er. I kulturer hvor ektes
kap og et liv i familie er det eneste

V ad d en  nu  a v s o m n a d e  IT-
boomen än var, sä visade den att 
informationsteknologin blivit en bred 
samhällelig angelägenhet. Därmed 
blev den också på allvar ett centralt 
område för samhällsforskningen. I vår 
tid har den sannolikt mest prominenta

sosialt aksepterte alternativ er det få 
skilsmisser. Slik var det i Norden helt 
til midten av det forrige århundre, og 
slik er det fortsatt i mange land.

Når alternativet til et liv som gift er 
dårlig er det i hovedsak de som lever i 
forferdelige ekteskap som skilles, fordi 
fortsatt ekteskap betyr alvorlige fysiske 
skader, selvfornedring og i verste fall 
dod. For kvinner som innvandret fra 
land hvor de ikke har de samme ret
tigheter som menn, gir innvandring til 
Sverige ökning i egen makt og langt 
flere alternativer.

Kvinner som måtte forbli gift i Iran

tolkningen av IT-ålderns polarise- 
ringar och möjligheter utvecklats 
av Manuel Castells, som kommit 
att bilda skola med sitt panoramiska 
perspektiv på informationsteknologins 
sociala effekter.

Informationsteknologin är alldeles

kan velge skilsmisse i Sverige. Om de 
gjor det er imidlertid avhengig av hva 
de ser som alternativ til ekteskap, i 
hvilken grad de har internalisert opp- 
rinnelses landets normer, religion og 
tradisjon, og det press de utsettes for 
fra familie, slekt og omgangskrets.

a v  Kari M o x n e s , 

Institutt fo r  s o s io lo g i  o g  s ta ts  

v i te n s k o p , N T N U  N o r g e s  Teknisk- 

n a tu r v i te n s k a p e l ig e  u n iversite t, 

T ro n d h e im .

uppenbarligen en god ingång för den 
som vill förstå social och ekonomisk 
förändring. Det syns inte minst i 
arbetets sfär, detta klassiska socio
logiska studiefält. Tekniken kan, å 
ena sidan, stödja ansvarstagande 
och individuell utveckling i arbetet, 
utjämna skillnader mellan arbetare 
och tjänstemän och skapa nya och 
kvalificerade arbeten. A andra sidan 
kan den leda till uppdelning och 
segmentering av arbetskraften, där 
vissa arbeten utarmas medan andra 
uppgraderas.

Ny teknik möter också gamla sociala 
strukturer. I korporatistiskt baserade 
länder som Sverige är frågan om hur 
stora organisationer konfronterar den 
nya teknologin särskilt viktig, dels för 
att de har ett avgörande inflytande 
över hur den faktiskt tillämpas, dels 
därför att ny teknik är ett potentiellt 
hot mot deras grundvalar, när gamla 
yrkeskårerer försvinner medan nya 
växer fram.

Lfomationstetaotogin

och 
politiken

Facket, informations
teknologin och politiken. 
Strategier och perspektiv 
inom LO 1976-1996.
G ö t e b o r g  S tu d ie s  in S o c i o l o g y  1 6
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Dessa viktiga problemområden står 
i centrum för Bertil Rolandssons dok
torsavhandling.

Avhandlingen behandlar synen 
på teknisk förändring inom svensk 
fackföreningsrörelse, med särskild 
tonvikt på mottagandet och för
ståelsen av informationsteknologin 
inom Landsorganisationen, LO. 
Utgångspunkten är att fackförenings
rörelsen i en marknadsekonomi 
konfronteras med ett organisatoriskt 
dilemma, nämligen att försöka balan
sera den tekniska förändringens 
positiva och negativa sidor. Ur detta 
kan Rolandsson, i Göteborgkollegan 
Margareta Oudhuis efterföljd, iden
tifiera en fundamental motsättning i 
den fackliga verksamheten.

En rationaliseringsvänlig håll
ning är en central komponent i det 
fackliga agerandet, eftersom teknisk 
och industriell omvandling ses som 
nödvändiga för att säkra sysselsätt
ning och konkurrenskraft. Parallellt 
finns det en kritisk linje, som betonar 
farorna med teknikutvecklingen, till 
exempel när arbeten slås ut eller töms 
på innehåll.

Huvudfrågan i studien följer därur: 
Hur har man samlats kring gemen
samma ställningstaganden inom LO 
till teknologin? Avhandlingen kan 
därför beskrivas som en sorts poli- 
cyanalys kring hur LO hålls samman 
som ”beslutskollektiv” kring ny tek
nik. För att förstå detta blir en central 
uppgift att studera förskjutningar i 
perspektiv över tiden, hur språkbruk 
skiftar och hur emancipatorisk kri
tik och rationaliseringsvänlighet som

polära positioner till den nya tekniken 
har balanserats. Med utgångspunkt 
i en Focualt-inspirerad maktanalys, 
skisseras ett program för att studera 
relationer och arrangemang av grupper 
som har motiverat olika meningskon- 
struktioner.

För att uppnå dessa syften gör för
fattaren gör en rekonstruktion av så 
kallade strategiska utbyten, situationer 
på kongresserna när fackliga delega
ter från olika områden konfronteras 
i synen på IT. Analysen behandlar 
därför hur aktörer polariserar sig 
mot varandra och samtidigt söker 
stöd hos varandra och förhåller sig 
till en omvärld (politiker, arbetsgivare 
med flera) som ska bearbetas.

Fackliga organisationer arbetar, 
menar Rolandsson, med en tvådelad 
logik, att tillgodose medlemmar
nas intressen men också att vinna 
inflytande i samhället i stort. Först 
och främst måste argumenten legi
timeras internt, men de måste också 
kunna påverka viktiga aktörer utanför 
organisationen.

Som en inledning av analysen 
görs en djupdykning kring veto
rätten mot ny teknologi, ett tidigt 
uttryck för den fackliga hållningen 
till informationsteknologin. Idén 
lanserades av landssekretariatet vid 
LO-kongressen 1976, med moti
veringen att fackliga organisationer 
måste kunna motsätta sig arbetsgi
varens introduktion av ny teknologi. 
Förslaget var okontroversiellt vid 
denna kongress, men 1981 gav det 
upphov till den enda egentliga kon
troversen i studien. Landsekretariatet

bytte då sida, medan Grafikerna, 
Försäkringsanställdas, Statsanställdas 
och Pappersanställdas förbund höll 
fast vid idén om en vetorätt mot ny 
teknik. Bakgrunden var ett missnöje 
med MBL, som inte ansågs ge något 
reellt inflytande över företagens stra
tegiska beslut. Landssekretariatet och 
Metall menade i gengäld att idén var 
teknikfientlig, och var ensidigt inriktat 
mot emancipation på bekostnad av 
det komplexa samhällsansvaret för 
tillväxt, sysselsättning och teknisk 
förnyelse.

I kapitel 6, avhandlingens kärn- 
kapitel, tematiseras materialet utifrån 
diskussionen om förhållandet mellan 
IT och arbetsuppgifter i tre historiska 
block. Vid LO-kongressen 1976 dis
kuteras den nya teknikens i termer av 
”en omfattande utarmning”: datorn 
befinner sig i explosiv utveckling och 
därför har det uppstått en ny situa
tion med risker för en omfattande 
dekvalificering av arbetet.

Vid kongressen fem år senare var 
läget annorlunda: utarmningstemat 
drevs inte längre av LO:s ledning, 
som antog en mer pragmatisk 
hållning. Istället kom kritiken av 
teknikens negativa effekter från fö
reträdare för enskilda förbund, främst 
Grafikerna, Statsanställdas och För
säkringsanställdas. Landsekretariatet 
och Metall betonade å sin sida vikten 
av att intensifiera den tekniska utveck
lingen snarare än att längta tillbaka till 
en tid före teknikskiftet. De som stod 
emot detta ansågs tala för sin egna 
intressen, inte för allmänintresset. 
Sammantaget är det dock teknikens
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negativa effekter som stod centralt i 
diskussionerna, både vid kongresserna 
1976 och 1981.

Vid kongresserna 1986 och 1991 
låg betoning främst på de kunskaps- 
intensiva sidorna av IT, där det 
huvudsakliga problemet ansågs vara en 
bristande framåtsyn hos arbetsgivare. 
Här dök också frågan om ny teknik 
och gränsdragningsproblem upp, 
främst om en eventuell konkurrens 
med tjänstemannaförbunden i takt 
med att kunskapsinnehållet i arbe
ten höjdes.

Begreppet ”lärande organisatio
ner” introducerades i den fackliga 
terminologin. Likaså växte en sorts 
konstruktivistisk teknikförståelse 
fram: teknologin sågs som förhand
lingsbar och lokalt anpassad. Ny teknik 
var inte bara ett hot, utan också en 
möjlighet till ett vidgat innehåll i arbe
tet, givet att den tekniska utvecklingen 
gick hand i hand med ett utvidgat 
ansvar på arbetsplatsen, satsningar på 
utbildning med mera. För att fullt ut 
kunna komma till sin rätt, fordrade IT 
en anpassning av arbetsorganisation 
och kompetensutveckling. Genom en 
sådan kombination, kunde en solid 
grund för välståndet och konkur
renskraften byggas. Försiktigt kom 
också ett genusperspektiv in, med 
en betoning i några inlägg av tek
nikens olika genomslag för kvinnor 
och män.

Vid kongressen 1996 skedde ännu 
en förskjutning av perspektivet. Mot 
bakgrund av den dystra ekonomiska 
utvecklingen i början av 1990-talet 
och den höga arbetslösheten fick

debatten en starkare inriktning på 
samhällsnivån och på segmenteringen 
i teknikens efterföljd. Utbildning sågs 
som kungsvägen till en socialt accep
tabel teknikutveckling. Samtidigt 
skedde en perspektivförskjutning 
mot samhället som helhet. Man 
kan, menar författaren, tolka detta 
som en respons på att fackets sam
hällsroll blivit mer diffus, att fackligt 
inflytande inte längre kan handla om 
handfasta frågor som teknikupphand
ling, teknikpolitik eller inflytande över 
teknikintroduktion. Istället betonades 
informationsteknologins brett sam
hälleliga karaktär — en samhällsfråga 
snarare än en renodlat facklig ange
lägenhet. Samtidigt flaggade man för 
en ny korporativ allians kring IT, för 
att skapa samling kring gemensamma 
intressen kring utveckling av kunskap 
och kompetens.

Konklusionen som dras är att 
fältet ”informationsteknologi” efter
hand vidgas. Fler nivåer, intressen 
och aktörer dras in i den fackliga 
IT-diskussionen. Det sker också en 
gradvis förändring i relationen mellan 
förbund och medlemmar. De centrala 
fackliga nivåerna talar inte längre åt 
medlemmarna, utan öppnar sig för 
en dialog. Förklaringen är teknikens 
osäkra natur, men också dess vida 
spridning i samhället. I ett sådant 
läge blir det svårt att mobilisera ett 
entydigt fackligt ”vi”: moderniserings- 
dilemmat vidgas efterhand, allt fler 
perspektiv dragits in, flera involveras 
och fler aspekter har tagits med.

Utvecklingen handlar inte enbart 
om teknikens spridning och osäkra

karaktär: förskjutningen mot en 
samhällelig nivå och ett bredare per
spektiv kan också ses som ett resultat 
av omvärldsförändringar. Då handlar j 

det främst om LO:s minskande be- j 

tydelse som centralorganisation, de 
ansträngda relationerna med SAF och j 

SAP och andra försvagande processer, 
som tvingar fram en annan hållning 
och nya fackliga perspektiv.

Ett stort värde med Bertil Rol- 
andssons avhandling är att den 
försöker att överbrygga gränserna 
mellan två numera vanligen åtskilda 
studiefält: vetenskaps- och teknik
studier samt forskning om fackliga 
organisationer. Fackliga perspektiv 
finns numera sällan med i studier av 
vetenskap och teknik, medan forsk
ningen om facklig organisering sällan 
behandlar den tekniska utvecklingens 
effekter på arbetsmarknaden. Så har 
det inte alltid varit, och Rolandsson 
knyter därför an till en tradition 
inom svensk arbetssociologi (till ex
empel bidragen i LO-utredningen 
”Fackföreningsrörelsen och den 
tekniska utvecklingen” från 1966).

Rolandssons avhandling lyfter 
framhäver en viktig och bortglömd 
aktör i den tekniska förändringen, 
samtidigt som den betonar en 
grundläggande förändring i fackför
eningsrörelsens omgivning, en faktor : 
som allt för ofta förbises i dagens 
forskning om fackföreningar.

Teoretiskt tar författaren avstamp i 
samtida grand theory inom sociologin,; 
främst Castells, men också en del teori :j 

kring nya sociala rörelser. Teorierna är • 
emellertid lite för övergripande och
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allmänna i förhållande till det empi
riska materialet, som huvudsakligen 
belyser organisatoriska dilemman i 
anknytning till teknisk förändring. 
Här hade en anknytning till mer 
modest teoribildning om fackliga 
rörelsers utveckling och dynamik varit 
mer relevant. Man saknar till exem
pel arbeten av Offe och Wiesenthal, 
eller brittiska fackföreningsforskare 
som Hyman, Ferner och Sisson med 
fleras studier av den fackliga rörelsens 
utveckling.

Författaren kunde också ha pres
sat sitt material litet mer, och visat 
på spänningar inom fackförenings
rörelsen. Det hade varit intressant att 
veta mer om motsättningar i synen på 
den nya tekniken mellan organisatio
ner som organiserar offentliganställda 
respektive privatanställda, eller mellan 
export- och hemmamarknadsförbund.

Som läsare undrar man naturligtvis 
också varför genusfrågorna är så 
frånvarande vid kongressernas dis
kussioner; denna frånvaro borde 
kanske också ha väckt författarens 
intressen.

Avhandlingen bygger i huvudsak på 
kongressmaterial, där författaren på ett 
mycket förtjänstfullt sätt har sorterat 
mängder av diskussioner. Frågan är 
dock varför en avhandling om me
ningsutbyten och förhandlingar inte 
också inkluderat intervjumaterial. De 
flesta av de involverade aktörerna lever 
ännu och hade kunnat ge perspektiv 
på kongressförhandlingarna. En del 
har också skrivit memoarer, som 
inte heller ingår i materialet. Man 
saknar också en del empiri om de 
organisationer som LO förhåller 
sig, till exempel tjänstemannafacken 
och arbetsgivarna, och deras för

hållningssätt gentemot LO.
Men bristerna ska inte överbetonas; 

avhandlingen behandlar en svår och 
spretig materia men håller likväl god 
kvalitet. Detta är en väl genomförd 
studie, som demonstrerar ett gott em
piriskt handlag och med perspektivrika 
tolkningar. Den utgör också en viktig 
brygga mellan fackföreningsforsk- 
ningen och de samhällsvetenskapliga 
teknikstudierna. Här finns naturligt
vis mycket mer att göra, men Bertil 
Rolandssons avhandling lämnar ett 
viktigt bidrag på vägen.

a v  M a ts  B e n n e r  

F a k u lte ts o p p o n e n t  

F o rskn in g sp o litis ka  insFitutet 
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Tema: "Metod"

Analysartiklar:

"Det finns undersökningar som visar a tt man i 
en familj p ratar sju minuter per dag med sina 
barn. Om konsten a tt producera sanning" 
av Åsa Bartholdsson.

"Tillit och respekt bortom homo economicus och 
homo sociologicus" av  Rolf Gustafsson.
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