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M ario Z entino D uartes avhand

ling bygger vidare på en utvärdering 

av familjerådgivning i en medelstor 

svensk stad som han utförde 2001- 

2002. Avhandlingen består av sex 

kapitel: Inledning (1), teoretiska ut

gångspunkter (2), historisk bakgrund 

(3), metod (4), redovisning och analys 

avempiri (5) och sammanfattning (6). 

Avhandlingens tyngdpunkter finner 

vi i kapitel 2 och 5. Kapitel 2 är t.o.m. 

det tyngsta och kan inte jämföras med 

det beryktade teoretiska kapitel som 

rent empiriskt sinnade sociologer 

motvilligt inleder sina avhandlingar 

med. Duarte är lika ambitiös teoretiskt 

som empiriskt.

I inledningen distanserar sig 

författaren både från sin tidigare ut

värdering och annan forskning om 

parkonflikter och familjerådgivning. 

I båda fallen har, enligt författaren, 

forskningen varit ensidigt inriktad pä 

behandlingens effekt och nytta. Sådan 

forskning visar på positiva behand

lingsresultat, men förklarar inte varför 
familjerådgivning gör nytta. Just en 

sådan förklaring syftar avhandlingen 

till, men också till att ifrågasätta talet

om nytta. För att förklara, förstå och 

ifrågasätta sina tidigare kvantitativa 

och kvalitativa empiriska forsknings

resultat sätter författaren in dessa 1 ett 

teoretiskt och historiskt sammanhang. 

Teorin skall därmed inte förstås som 

en hypotes som skall prövas empiriskt, 

utan tvärtom kan empirin bara förstås 

i ett teoretiskt sammanhang. Duartes 

uppläggning av sin avhandling är så

ledes i nivå med de post-positivistiska 

insikter som idag är rådande inom 

vetenskapsteorin.

I kapitel 2 utvecklas den begrepps

apparat som skall användas för att 

analysera utvärderingens empiriska 

resultat. Tre begrepp uppfattas cen

trala; rationalitet, modernitet och 

handling. Med en sådan begrepps- 

konstellation inordnar sig Duarte i 

det weberska paradigmet. Enligt detta 

blir begreppet rationalitet nyckeln till 

att förstå mänskligt handlande i ett 

modernt samhälle. Därmed måste 

Duarte först och främst ta sig an 

Webers rationalitetsbegrepp. Weber 

var allt annat än glasklar på denna 

punkt.

En omfattande sekundärlittera

tur har följaktligen uppstått, vilken 

Duarte diskuterar delar av. Framförallt 

tar han fasta på den dualism som i 

en eller annan form alltid uppträder 

i Webers rationalitetsteori och ut- 

tolkningarna av den. Rationalitet 

uppfattas t.ex. som formell eller 

substantiell, objektiv eller subjektiv, 

teknisk eller ekonomisk eller teore

tisk eller praktisk.

Man kan undra hur dessa olika be

greppspar förhåller sig till varandra, 

men det intresserar inte Duarte. Han 

skriver inte idéhistoria utan uppfattar 

de teorier som han finner i den socio

logiska tanketraditionen först och 

främst som verktyg som skall kunna 

användas för tolka det empiriska 

materialet. Han tar det han behöver 

och går sedan vidare. I fallet Weber 

är det — förutom den grundläggande 

begreppskonstellationen som nämn

des ovan — just kontrasten mellan 

två olika typer av rationalitet som får 

betydelse for avhandlingen. Duarte 

kallar dem ”vetenskaplig” kontra 

”praktisk” rationalitetslogik. Den förra 

är formell, objektiv, instrumenteil och 

teoretisk till sin karaktär, medan den 

senare är subjektiv, substantiell och 

naturligtvis praktisk.

Enligt Duarte framställer emeller

tid Weber denna kontrast på ett 

”ambivalent” sätt. Weber var som 

bekant noga med att begränsa den 

vetenskapliga rationalitetens räckvidd. 

Vetenskapen kan inte ge livet mening 

och värde. Detta är snarare den prak

tiska rationalitetslogikens område och 

visar därmed på dess betydelse. Men 

å andra sidan ger Weber vetenskapen
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en så dominerande roll i det moderna 

samhället att den praktiska rationa

litetens betydelse till slut ändå 

försummas. Den praktiska rationali

teten tycks hos Weber inte ha någon 

egen kraft. Därmed lämnar Duarte 

Weber och vänder sig istället till en 

annan sociologisk mästare, nämligen 

Norbert Elias.

Hos Elias är rationaliseringen 

av det praktiska livet inte sekun

därt till rationaliseringen av det 

intellektuella livet, snarare tvärtom. 

Rationaliseringen handlar enligt 

Elias ”om förändringar i männis

kans hela habitus”. På det praktiska 

livets nivå talar Elias om sådant som 

”självkontroll”, ”självdisciplin”, ”själv

behärskning” och om reflexionens 

ökande betydelse. Först genom en 

sådan korrektion av Weber når Duarte 

fram till en definition av avhandling

ens mest centrala begrepp:

Praktisk rationalitet definierar jag 

följaktligen som människans sätt att 

organisera och handla i det praktiska 

livet utifrån bedömningar grundade 

på de värderingar, erfarenheter och 

praktiska kunskaper (även tillämpade 

som regler, normer eller lagar) som gör 

livet meningsfullt, begripligt, förut

sägbart och hanterbart (s 47).

Senare i avsnitt 2.7 utvecklas inne

börden av denna definition ytterligare 

med hjälp av Gadamer och Habermas. 

Med hjälp av dessa lämnar Duarte den 

weberska subjektivismen till förmån 

för en intersubjektiv förståelse av 

praktisk rationalitet. Kommunikation 

uppfattas därmed ett centralt inslag i 

praktisk rationalitet.

Duarte utvecklar också ett tredje 

rationalitetsbegrepp: en ”normativ 

rationalitetslogik”. Författaren kon

trasterar denna logik framförallt mot 

den praktiska. Den förra framstår då 

som ett struktur- och makro-begrepp, 

medan det senare framstår som ett 

handlings- och mikrobegrepp. Den 

normativa rationalitetslogiken in

ordnar individerna i kategorier och 

får dem att handla i enlighet med 

de normer som är rådande i ett 

samhälle. Här är inspirationskällan 

inte i första hand längre Weber utan 

snarare strukturalister så som Parsons 
och Foucault.

Därmed har avhandlingens vikti

gaste begrepp utvecklats. Nu är frågan 

om hur dessa förhåller sig dels till 

varandra, dels till avhandlingens 

forskningsobjekt, familjerådgivning.

I inledningen skriver D uarte att 

han vill studera ”beröringspunkter” 

mellan paren och deras konflikter å 

ena sidan och familjerådgivningen å 

den andra. Åtminstone i första delen 

av avhandlingen framstår det ganska 

klart att han då förbinder den prak

tiska rationaliteten med paren och 

den vetenskapliga rationaliteten 

med familjerådgivningen. Denna 

familjerådgivning är vidare placerad 

i ett samhälleligt sammanhang, dar 

den normativa rationalitetslogiken 

är rådande. Den vetenskapliga och 

normativa rationaliteten bildar en 

allians — en allians som brukar gå 

under namnet social ingenjörskonst 

— gentemot parens praktiska ratio
naliteter.

Den praktiska rationaliteten står

alltså i ett antagonistiskt förhållande 

till de andra två rationalitetslogiker- 

na. Den weberska dualismen gör 

sig således här gällande och för

stärks dessutom med hjälp av både 

Habermas och Foucault i det att 

vetenskapen reduceras till ideologi 

och teknik. Vetenskapen betecknar 

Duarte som ”förtryckande”.

Duartes teoretiska utgångspunkter 

har så långt i hög grad har präglats 

av den tyska hermeneutiska tanke

traditionen. Men i slutet av kapitel 

2 införs en del andra tankefigurer 

som är svårare att förena med den 

tyska hermeneutiken än den fransk

amerikanska strukturalism som vi 

också funnit inslag av. Först handlar 

det om den ganska vanliga kritiken 

av den tyska traditionen för att ha ett 

svagt utvecklat maktbegrepp. Här tar 

Duarte Steven Lukes välkända makt

teori till hjälp. Lukes utveckling av 

maktbegreppet går dock att förena 

med det Duarte kallar vetenskaplig 

och normativ rationalitetslogik. I 

nästa steg tar D uarte emellertid 

hjälp av Anna Jonasdottirs teori 

om en ”tvåfaldig materiell bas”. Här 

handlar det om en feministiskt korri

gerad historisk materialism.

I diskussionen om klassens eller 

könets prioritet har Jonasdottir före

slagit att arbete och kärlek skall ses 

som lika basala. Arbetet förstås i 

enlighet med marxistisk klassanalys, 

medan kärleken förstås i enlighet 

med feministisk könsteori. Enligt 

Duartes framställning av Jonasdottirs 

teori innebär ett kärleksförhållande 

att enbart kvinnan bekräftar, medan
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enbart mannen blir bekräftad. Med 

denna teori införs ett könsperspektiv 

i avhandlingen, vilket naturligtvis är 

nödvändigt när det handlar om par

konflikter. Även i detta fall är det nog 

lämpligast att förstå denna feminist- 

iska teori som en konkretisering av 

den allmänna normativa rationali- 

tetslogiken. Det förblir dock oklart 

hur denna explicit materialistiska teori 

förhåller sig till både den rationalitets- 

teori och det vetenskapsbegrepp som 

i övrigt dominerar Duartes teoretiska 

utgångspunkter.

Kapitel 3 är mindre än hälften så 

långt som kapitel 2. Det rör sig om 

en historisk konkretisering av den 

vetenskapliga och normativa rationali- 

tetslogiken i ett svenskt sammanhang.

1 mångt och mycket uppvisas den 

alltmer bekanta bilden av Sverige i 

den sociala ingenjörskonstens klor. 

D et är Myrdalarnas Sverige, dvs. 

Yvonne Hirdmans bild, snarare än 

Bo Rothsteins, som tas fram.

Teorin som utvecklades i kapitel

2 om att en normativt-vetenskaplig 

rationalitet förtrycker den praktiska 

rationaliteten låter sig utan problem 

konkretiseras till Hirdmans och Makt

utredningens banbrytande betoning av 

det svenska välfärdssamhällets mörka 

sida. Det är heller inte så underligt ef

tersom också Hirdman var inspirerad 

av Habermas.
Den bild Hirdman och Duarte 

förmedlar är alltså bilden av det 

paternalistiska folkhemmet, dvs. väl

färdsstaten som en expertokrati där 

vetenskapen vet bättre vad folket 

behöver än folket själva. Social

ingenjörskonst innebär just precis 

att den vetenskapligt-normativa 

rationaliteten slår ut den praktiska.

Människor skulle, som Duarte 

uttrycker det, ”fostras till dugliga 

medborgare” (87) och denna fostran 

är vetenskapligt grundad.

Det är viktigt för Duarte att be

tona att denna rationalisering i hög 

grad berör vardagslivet. Hemmet 

och familjen är de centrala objekten. 

Denna inriktning av moderniseringen/ 

rationaliseringen av Sverige mot 

hemmet och familjen — vilket vi 

känner från Myrdals skrifter — passar 

Duartes syften som handen i hand

sken. Med hjälp av Hirdman kan han 

alltså inte bara tillämpa teorierna på 

det svenska samhället utan också på 

den svenska familjen. På så sätt lyckas 

Duarte elegant att ta sig från teori

ernas tunna luft ner till sitt konkreta 

forskningsobjekt.

Kapitel 3 fungerar alltså inte bara 

som en historisk bakgrund och stod 

för kapitel 2 utan också som en för

medling mellan kapitel 2 och 5. Detta 

gäller också i viss mån teorin om den 

tvåfaldiga materiella basen, eller rätt- 

tare den ena sidan av den; kärleken.

Eftersom Hirdman är en fram

stående feministisk forskare betonar 

hon könsaspekten i denna svenska 

modernisering. Hemmet var ju också 

i Myrdalarnas Sverige kvinnans plats. 

I detta kapitel kan Duarte på så sätt 

historiskt förbinda kön och ratio

nalitet, en förbindelse som saknas 

i den teoretiska framställningen. 

Man finner emellertid knappast nå

got hos Myrdals och Hirdman som

stödjer valet av just Jonasdottirs 

kärleksteori.

M ot slutet av kapitel 3 går Duarte 

närmare in på familjerådgivningens 

historia. Med hjälp av Anna-Karin 

Kollind skiljer Duarte mellan två 

olika ideal som förekommit i synen 

på familjerådgivning. Den ena kallar 

Kollind ”rationalistiskt”, vilket pas

sar perfekt till Duartes framställning 

både i kapitel 2 och 3. Det andra kallar 

hon ”psykologiskt”, vilket bygger på 

att det är ”den rådsökande själv som 

med rådgivarens hjälp skall formu

lera målet” (s 101). Detta ideal går 

knappast att förena med Duartes teser. 

Just vid denna punkt skulle Duarte 

ha kunnat ta fatt i diskussionen om 

Hirdmans bild av det myrdalska 

Sverige verkligen stämmer. Tyvärr 

gör han inte det.

Metodkapitlet inleds med en veten- 

skapsteoretisk diskussion grundad på 

Mats Ekströms version av den kritiska 

realismen. Med hjälp av denna kan 

Duarte övertygande argumentera 

för att teori och empiri, förståelse 

och förklaring och kvantitativ och 

kvalitativ metod inte står i ett kon

kurrensförhållande utan förutsätter 

varandra. Därefter övergår Duarte 

till förutsättningarna för den u t

värdering som avhandlingen bygger 

vidare på. Det handlar dels om en 

enkätundersökning, dels om en inter

vjuundersökning. Enkäten riktade sig 

till 105 personer av vilka 58 svarade. 

Intervjuundersökningen gjordes ett år 

senare och vände sig till 8 personer 

av vilka 4 accepterade att medverka. 

Dessutom intervjuades 3 familjeråd
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givare. I själva resultatredovisningen 

och analysen är det dock framförallt 

enkätens resultat som används.

För att underlätta denna analys 

konstruerar Duarte skalor och ad- 

ditativa index, dvs. flera variabler i 

enkätundersökningen slås samman. 

Syftet är att i efterhand anpassa 

utvärderingens data till det som 

enligt kapitel 2 och 3 är viktigast att 
undersöka.

Till sist i detta kapitel redovisar 

Duarte sin ”analysdesign” Han kon

struerar då modeller med vars hjälp 

empiriska data kan sättas in i den 

teoretiska och historiska kontexten. 

Det handlar med andra ord om ope- 

rationaliseringsverktyg.

Just i konstruktionen av denna 

analysdesign sker en överraskande 

vändning i avhandlingen. För det 

första förvandlas normativ rationa

litet alltmer till att handla enbart om 

könsroller och jämställdhet. Detta är 

visserligen inte så konstigt med tanke 

på avhandlingens forskningsobjekt, 

men man undrar om inte könsrela- 

tioner då borde ha fått mer plats i 

kapitel 2 och om den omfattande 

teoretiska diskussionen om rationa

litet verkligen var nödvändig.

För det andra —- och mer anmärk

ningsvärt — familjerådgivningen 

befrias nu frän den ”förtryckande” 

vetenskapliga rationaliteten och 

förstås nu i enlighet med Habermas 

kommunikationsbegreppet, dvs. i 

enlighet med den praktiska ratio- 

nalitetslogiken.

Om vi återknyter till Kollinds termi

nologi övergår familjerådgivning från

att ha varit rationalistisk till att snarare 

bli psykologisk. Det som därmed blir 

kvar av den vetenskapliga och nor

mativa rationalitetens allians blir då 

manligt herravälde. Som så ofta ser 

vi således även i denna avhandling 

hur svårt det är att överföra komplexa 

teoretiska resonemang till empirisk 
forskning.

Denna vändning förstärks i analys

kapitlet. Kapitlet är indelat i två 

huvudavsnitt. I det första avhandlas 

hur den tvåfaldiga materiella basen 

”förvränger”parförhållandets praktiska 

rationaliteter. D et andra avsnittet 

handlar om hur denna förvrängd- 

het bemöts i familjerådgivningen. 

Redan i uppläggningen av analysen 

ersätts alltså teorin om den normativa

vetenskapliga rationalitetslogiken av 

teorin om den tvåfaldiga materiella 

basen. Samtidigt uppfattas behand

lingen redan ifrån början som ett 

försök att ”återskapa” den praktiska 

rationaliteten.

I första huvudavsnittet visas hur 

konflikter i parförhållandet i hög grad 

skall forstås som könsrollsrelaterade 

konflikter. De traditionella skill

naderna mellan dessa roller visar sig 

i att kvinnan generellt har en svagare 

arbetslivsanknytning än mannen och 

bekräftar honom snarare än blir be

kräftad. Det är i hög grad kvinnors 

utbrytningsförsök från denna ojämlik

het som förklarar konflikterna och 

förvrängningen av den praktiska 
rationaliteten.

I andra huvudavsnittet visar Duarte 

att han med hjälp av begreppet 

praktisk rationalitet — i enlighet

med avhandlingens grundläggande 

syfte — kan förklara i vilken mening 

familjerådgivningen gör nytta. Nyttan 

är just att den praktiska rationaliteten 

”återskapas”. Avhandlingen slutar dock 
med en varning.

Eftersom det är på det psykosociala 

planet och inte på det sociostruktu- 

rella planet som det terapeutiska 

arbetet försöker motverka och av

lägsna maktmekanismer som påverkar 

förståelseprocessen och som stör dess 

grundläggande kommunikativa logik, 

berörs inte den tvåfaldiga basen och 

själva maktstrukturen inom paren 
(s. 198).

Härmed återknyter Duarte till slut 

till syftet att också ifrågasätta talet om 

familjerådgivningens nytta.

Sammanfattningsvis kan sägas att i 

en situation när samhällsvetenskapen 

i hög grad har fragmentariserats i 

teoretisk och empirisk forskning är 

det välgörande att läsa en avhand

ling som är lika ambitiös i båda 

avseendena. Man kan visserligen ha 

invändningar både mot flera av de 

teoretiska resonemangen och mot 

enkätundersökningens trubbighet, 

men man kan inte annat än impo

neras av den storstilade ambitionen. 

Man kan vidare vara tveksam till att 

den historiska framställningen inte tar 

hänsyn till den allmänna uppfattning

en att den sociala ingenjörskonstens 

epok är över. Vi lever idag (dvs. i 

den tid som utvärderingen utfördes) 

i en annan typ av modernitet än den 

Duarte framställer i kapitel 3. 

Huvudkritiken måste dock riktas
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mot operationaliseringen av teorin. 

Duarte ändrar på väsentliga punkter 

avhandlingens inriktning när han 

utan kommentarer plötsligt befriar 

familjerådgivningen från den veten

skapliga rationaliteten och omvandlar 

den till ett stöd för praktisk ratio

nalitet. Å andra sidan kanske detta 

var bra. Den bild av en rent teknisk

vetenskap som framkom i kapitel 2 är 

inte särskilt övertygande. Den gamla 

kritiken av vetenskapsideologi har i 

lika hög grad som kritiken av social 

ingenjörskonst förlorat sin aktualitet. 

Den väsentliga poängen med denna 

avhandling är därför utvecklingen 

av begreppet praktisk rationalitet 

och tillämpningen av detta begrepp.

Visserligen behöver Duarte fortsätta 

utveckla begreppet, men han har på

visat att dess betydelse inte bara för 

att förstå familjerådgivning utan för 

sociologin i allmänhet.
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U tgångspunk ten  för Peter Korps 

doktorsavhandling är att det under 

nittonhundratalets sista decennier 

dykt upp ett nytt hälsokoncept på 

hälsoarenan, vars företrädare hävdar 

ett alldeles nytt sätt att se på och 

arbeta med hälsa. I självpresentation

erna används stora ord: det talas om 

ett paradigmskifte, representerande 

’en mer demokratisk form av hälso

arbete” än den som bedrivits tidigare 

i historien. Kring detta nya inom häl- 

soomrädet etableras i rask takt olika 

former av utbildningar och yrkesverk

samheter. Två spörsmål inställer sig 

kring den här utvecklingen: dels vad 

hälsopromotion ”egentligen” är, dels 

huruvida hälsopromotion kommer 

att få en beständig plats på hälso- 

kartan.
Den teoretiska basen utgörs av 

institutionaliseringsbegreppet, som 

understöds och avgränsas med 

hjälp av begreppen profession/ 

professionalisering, organisering och 

ideologiformering. Perspektivvalet 

följer av synen på hälsopromotion 

som en ideologi och av intresset för

hur idéer cementeras till institution

aliserade tankebyggen. Vidare av 

intresset för hur ideologier mate

rialiseras i professionella praktiker. 

Argumentet går ut pä att en infly

telserik ideologi förutsätter en hög 

grad av institutionalisering, dvs. stöd 

och uppbackning från individuella och 

kollektiva aktörer som genom att ut

öva den aktuella ideologin, säkerställer 

dess beständighet över tid. Till detta 

har fogats resonemang från social- 

rörelseteori.
Avhandlingen betecknas som en 

fallstudie, utförd pä tvä olika nivåer, 

en teoretisk och en emprisk. D et 

empiriska fallet utgörs av hälsopromo- 

tiv utbildning och yrkesverksamhet. 

På den teoretiska nivän är studieob

jektet inte lika entydigt och avgränsat. 

Det är som nämnts en studie av en 
institutionaliserings-ochprofessionali- 

seringsprocess — men det är inte 

givet vad det är som institutionali- 

seras och professionaliseras. Tre 

delundersökningar ingår: en studie av 

diskursanalytiskt snitt som baserar sig 

på programmatiskt stoff. Här studeras 

ett antal centrala texter i den aktuella
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debatten kring hälsopromotion.

Frågan om hur det hälsopromotiva 

kunskaps- och verksamhetsområdet 

konkret gestaltar sig, liksom mer direkt 

professionsrelaterade frågor söker 

författaren besvara dels med hjälp av 

en enkätstudie omfattande samtliga 

studenter som utexaminerats från det 

utbildningsprogram som idag heter 

”Programmet i hälsopromotion” vid 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 

dels via en en intervjustudie avsedd 

att fördjupa de frågeställningar som 

låg till grund för enkätstudien.

Diskursanalysen inklusive rörelse

studien visar att den hälsopromotiva 

debatten drar åt olika håll. Här blott

läggs starka spänningar när det gäller 

synen på ovanifrånstyrning respek- 

tiv underifrånstyrning. Utifrån ett 

rörelseperspektiv kan hälsopromotion 

betraktas som en del av sextio- och 

sjuttiotalens radikala strömningar, 

med sin kritik av modern vetenskap 

och expertstyrning, här särskilt den 

moderna läkarvetenskapen. Samtidigt 

representerar hälsopromotion sträv

anden från myndigheter och mäktiga 

organisationer att reformera synen på 

hälsa bland medborgarna. Det är en 

diskurs som har sin upprinnelse inom 

staten; den utspelar sig inom etablisse

manget och tar sin utgångspunkt i 

konflikter inom myndigheter och 

institutioner.

På ett framgångsrikt sätt har den 

hälsopromotiva rörelsen lånat reto

rik från de nya sociala rörelserna, 

trots att det alltså är tveksamt om 

hälsopromotion har sitt ursprung 

i gemensamma kunskaper och er

farenheter hos dem som rörelsen 

riktar sig till. Hälsopromotion som 

rörelse kan inte anses ha sin rot i en 

konflikt mellan stat och civilsamhälle; 

inte heller kan den betraktas som en 

massrörelse. Företrädarna för hälso

promotion tillhör snarare kategorin 

”mäktiga eliter” än ”vanligt folk”.

Den ideologiska diversifieringen 

och den rörelsemässiga heterogeni- 

teten i de dokument som analyseras 

gör det enligt författaren svårt att ge 

ett entydigt svar på frågan om vad 

hälsopromotion ”egentligen” är. Vad 

man kan säga när det gäller svenska 

förhållanden, är att den nya hälso- 

promotionsrörelsen är svår att skilja 

från de gamla hälsorörelserna.

Allmänt sett gäller också att den 

svenska diskursen kring hälsopro

motion är konsensusorienterad och 

kompromissinriktad, trots att den 

alltså har rötter i en radikal kritik 

av skolmedicin och i en bredare 

kultur- eller civilisationskritik. E tt 

återkommande tema i den hälsopromo

tiva litteraturen är just markeringen 

mot eller avståndstagandet från ”den 

medicinska modellen”.

Vad kan man då säga om fallet 

hälsopromotion utifrån sociologisk 
teoribildning?

Hälsopromotion saknar, menar för

fattaren, en genomgripande diskussion 

om sina primära mål och strategier 

liksom en övergripande teoretisk re

ferensram. Det är svårt att få en bild 

av vad det är för typ av kunskaper 

och kompetenser som är unika för 

hälsopromotion. De tillfrågade hälso- 

vetarna formar ingen klart avgränsad

yrkesgrupp — titlarna är legio — och 

det saknas distinkta utbildningmässiga 

och professionella krav. På det hela 

taget karakteriseras hälsopromotion 

i dagsläget av vaghet och osäkerhet 

vad gäller syften, organisation och 

identititet.

Respondenterna ger uttryck för 

viss sammanhållning, men den är 

snarast knuten till den gemensamma 

utbildningsbakgrunden än till en pro

fessionell tillhörighet. Integreringen 

av hälsopromotion i existerande orga

nisatoriska och byråkratiska strukturer 

sker inte utan svårigheter.

I beskrivningen av det egna arbetet 

framträder det holistiska perspektivet, 

det positiva tänkandet samt föränd

rings- eller utvecklingsoptimismen 

som ledstjärnor. Vid sidan av dessa 

allmänna hälsopromotiva utgångs

punkter talar respondenterna om 

”stödjande miljöer” och vikten av 

att skapa ’en god jordmån för hälso

samma val”. Att medvetandegöra och 

stärka männskor så att de själva kan 

göra övervägda val framstår som en 

viktig uppgift och här frammanas, 

kanske inte oväntat, begrepp som 

delaktighet och empowerment.

Huruvida dessa beskrivningar 

speglar en redan institutionaliserad 

ideologi eller är del av en instituionali- 

seringsprocess åter sig inte sägas; 

klart nog är att utsagorna indikerar 

förekomsten av en ideologisk posi

tion. Hälsopromotion som ideologi 

har stärkts betydligt, särskilt under 

nittiotalet.

Sammanfattningsvis kan hälso

promotion knappast betraktas som
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en självklar företeelse i dagens 

Sverige. Företrädarna innehar inte 

någon central ställning i relation 

till andra viktiga social institutioner. 

Samtidigt så kan man se att graden 

av institutionalisering varierar med 

sammanhang. På regional nivå är 

hälsopromotion en mer naturligt 

eller given aktivitet än på den lokala. 

Hälsopromotion förstås bäst som 

en semi-institutionaliserad idé och 

strategi.
Den främsta invändningen mot av

handlingen är bristerna i konsekvens 

mellan delstudierna. Framställningen 

sönderfaller i två block som förefaller 

ganska lösligt förbundna med var

andra. Förklaringen till detta består 

inte endast i att ansatserna i de in

gående studierna hänför sig till olika 

dimensioner av forskningsobjektet, 

utan att de därtill vilar på helt skilda 

vetenskapteoretiska förutsättningar.

Diskursanalysen — här inkluderar 

jag sociala-rörelsestudien — är tvek

löst avhandlingens paradnummer. 

Dessa partier är genomsyrade av 

en kunskapsrelativistisk hållning 

och präglade av tentativt hållna 

slutsatser. Författaren banar sig 

väg i snårskogen av deklarationer, 

honnorsord och för-givet-taganden 

på ett klargörande och kreativt sätt. 

Friläggandet av interna spänningar 

inom den hälsopromotiva rörelsen 

och lokaliseringen av denna på en 

samhällelig karta ger ny förståelse 

för hälsopromotion som begrepp 

och fenomen. Här av avhandlingen, 

enligt min mening, som allra bäst; 

här genereras nya insikter.

Enkät- och intervjustudierna är 

av en helt annan karaktär och pre

sentationen markerar på flera sätt ett 

brott i avhandlingen. Läsaren finner 

sig placerad i en värld befolkad av 

skalor, frekvenstabeller, variabelana

lyser, index. Saker och ting tenderar 

nu att slås fast. Abstraktionsnivån är 

en helt annan.

Från en analys av hälsopromo- 

tionens grundläggande tankeelement 

kastas man rakt in i frågor som rör 

hälsovetarnas arbetsvillkor. Läsaren 

får veta åtskilligt om hälsovetarnas 

organisatoriska tillhörighet, arbets

villkor, status, känsla av uppskattning. 

Man får till och med veta hur de ser 

på sin egen hälsa och välbefinnande, 

om de känner sig överansträngda el

ler utbrända. Läsaren blir emellertid 

lämnad med frågan om vad som sker 

när hälsofrämjande visioner, program, 

kampanjer knyts till praktiker av skilda 

slag. Hur låter sig en tankefigur om 

valfrihet, egenmakt, personlig au

tonomi och utveckling omsättas i 

praktiken?
Metodens begränsningar blir syn

lig i de fåtal frågor som rör just det 

konrekta arbetet: respondenternas 

svar låter som en innantillläsning 

ur programmaterialen: vi arbetar 

holistiskt, sätter positivt tänkande 

i förgrunden, tror på människans 

utveckling etc. En inriktning på hur 

det praktiska vardagliga hälsoarbetet 

utförs snarare än på dess organisa

toriska inramning hade känts mera 

relevant i sammanhanget.

E tt bekymmer utgörs som redan 

antytts av den övergång från kunskaps-

relativism till kunskapsrealism som 

inträffar halvvägs in i arbetet, ett 

sidbyte som sker utan någon som 

helst kommentar från författarens 

sida. Den kunskapsteoretiska mixen 

leder till motsägelsefullheter.

I den första studien framförs kritik 

mot att man i den hälsopromotiva 

debatten självklart anser sig veta vad 

hälsosammt liv är — att man alltså 

inte på allvar problematiserar att 

människor kan tänkas värdera ett gott 

liv väldigt olika. Hälsans aktörer vet 

vad hälsa är; här finns en given norm 

som aldrig ifrågasätts. Men det är ju 

knappast rimligt att anta att, låt oss 

säga en kroppsbyggare och en period- 

supare, har samma pretentioner på 

pigghet, välbefinnande — på hälsa. 

Eller att de har samma syn på sina 

behov av att göra hälsosamma val. Det 

här ställer ju till — eller borde ställa till 

bekymmer — i studier som bygger på 

självdeklarationer kring hälsa.

Så ham nar vi rakt in i bedömningar 

av professionsrelevanta förhållanden, 

som baserar sig på självdeklarations- 

frågor. Det handlar om att fastställa 

förekomsten av objektiva resurser 

hos hälsovetarna, tex. i form av au

tonomi och självständighet i yrket. 

M en är det inte rimligt tänka sig 

att de tillfrågade personerna — be

roende på levnadsomständigheter, 

livserfarenheter, livsstil m.m. — kan 

ha olika förväntningar och anspråk 

vad gäller frihetsutrymmen i yrkes

livet? Detta problematiseras aldrig. 

Istället homogeniseras på sedvanligt 

maner respondenternas svar.
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I avhandlingen förs ingen egentlig 

diskussion om professionsteorins 

applicerbarhet i relation till den 

post-foucaultska teoribildningen 

kring styrningsformer, som det re

fereras till i ett avsnitt.

Avsaknaden av en sådan diskussion 

blir desto mer påtaglig som författaren 

— med stöd av Pierre Bourdieu och 

Howard Becker — lyfter fram den 

viktiga synpunkten att professions- 

sociologin i många fall är ideologiskt 

”besmittad”. Man ifrågasätter inte det 

till synes självklara faktum att det finns 

professioner som en social kategori, 

som utmärks av vissa bestämda egen

skaper. Kritiken går ut på att idéer om 

professioner och professionalisering 

innebär ett oreflekterat anammande 

av professionernas egen självförstå

else och därmed inte är en legitim 

utgångspunkt för sociologisk forsk

ning. Tråden i detta resonemang följs 
aldrig upp.

Inom governmentalityforskningen 

är man dock inte primärt intresserad 

av var enskilda yrkesgrupper befinner 

sig i sin professionsutveckling och 

vilken institutionaliseringsgrad de 

uppvisar. Man talar där hellre om 

expertsystem och dess betydelse för 

det moderna samhället i termer av 

makt och styrning. Framväxten av 

nya professioner/yrkesgrupper på 

hälsoarenan kan, utifrån de här ut

gångspunkterna, snarast betraktas som 

expansion av expertsystemen liksom 

en elaborering av dess styrnings
former.

I förhållande på all möda som läggs 

på att fundera ut om hälsopromotion

är en äkta profession enligt kriterier 

som uppställs av sociologin (kunskaps

bas, autonomi, serviceanda etc.) får 

denna sidan av saken i stort sett inget 

utrymme alls. Man skulle nämligen 

kunna betrakta hälsopromotion- 

rörelsen  som e tt tecken på en 

förstärkning av expertväldet — para

doxalt nog eftersom man i sin kritik 

av skolmedicinen vänder sig mot folks 

beroende av experter.

Expansionen handlar emellertid 

inte bara om tillkomsten av nya 

yrkesgrupper. Hälsobegreppet tycks 

i vår tid innefatta allt flera aspekter 

av mänskligt liv. ”Hälsa” har blivit till 

en sorts samlingsbeteckning på allt 

det som vi uppfattar som sunt och 

önskvärt — och ”ohälsa” dess mot

satser. Begreppet tycks ha fått en 

nästan gränslös bredd. Detta inne

bär ett lite annat sätt att nalkas frågan 

om idéers institutionalisering. När vi 

med Peter Korps säkra hjälp förs in 

i hälsopromotionens värld möter vi 

inte bara en ny kunskapsdisciplin, utan 

också en godhetsdiskurs.

Låt oss titta lite närmare på hur 

hälsoaktörerna definierar sig själva, 

sin kunskap och sitt uppdrag i rela

tion till skolmedicinen (figuren är 

framdestillerad ur avhandlingstexten

av mig) :

Den här beskrivningen av vad 

som representerar medicinsk res

pektive hälsofrämjande verksamhet 

är långtifrån  m oraliskt neutral. 

Spaltrubrikerna kan nämligen kom

pletteras: vi kan lägga till ett Ont över 

vänstra spalten och ett Gott över den 

högra. I detta sammanhang finns en 

h isto risk  jäm förelsepunkt, som 

respondenterna faktiskt själva uttryck

ligen hänvisar till när de skildrar sin 

inställning och sitt uppdrag: mission, 

missionär. Responsen är signifikant

— inte i statistiskt avseende, men väl 

i meningen betydelsemättad.
Det är en på många sätt säregen 

blandning av relativism och realism 
som präglar Peter Korps avhandling. 
Kanske får vi vänja oss vid mer av det, 
i takt med att diskursanalysen upptas 

i samhällsvetenskapens metodarsenal. 
Man kan ha olika uppfattning om 
detta — själv vill jag nog se mer av 

konsekvens. Diskursanalys är inte 
ännu en ”metod” i redskapsboden
— som kan användas bortom teori- 
och perspektivval.

Eva Palmblad 

fakultetsopponent

S k o l m e d i c i n H ä l s o p r o m o t i o n

Patogenetisk Salutogenetisk
Framgentaristisk Holistisk
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Paternalistism Empowerment
Analytisk Empatisk
Centralism Decentralism

S o c io lo g isk  F orskning nr 3 - 2 0 0 3



llöeÖ fjp iecensioner

,„^1J— “ „""f* , .̂ rrriiir- - "t *«*S?

Environmental Conflicts 
and  Deliberative Solu
tions? A Case Study of 
Public Participation in EIA 
in Sweden,

Ö r e b r o  S tu d ie s  in S o c io l o g y ,  nr 

5 : 2 0 0 2 .

ISBN 9 1 - 7 6 6 8 - 3 1 7 - 6  

ISSN 1 6 5 0 - 2 5 3 1

In t re s s e t  fö r  dem okratifrågor 

tycks vara på frammarch, även i 

svensk sociologi. Linda Soneryds 

avhandling Environmental Conflicts 
and Deliberative Solutions f är ett ex

empel på det. Den illustrerar också det 

ökade intresset både i forskningen och 

i praktiken för deltagar- och samtals- 

demokratiska beslutsprocesser.

Avhandlingen behandlar miljö

konsekvensbeskrivningen (MKB) som 

en arena för allmänhetens delaktig

het och deltagande i beslutsprocesser. 

Empiriskt behandlas en bestämd 
miljökonsekvensbeskrivningsprocess, 

nämligen kring den miljökonflikt som 

inleddes 1997 rörande utbyggnaden 

av Örebro flygplats.

En rad lokala aktörer var för pro

jektet medan andra, inte minst de 

närboende, var emot. Motståndarna 

anförde ökade luftföroreningar och 

buller som argument emot medan 

förespråkarna pekade på ekonom

iska vinster för regionen. Utbyggnaden 

blev till slut av. Men avhandlingen 

studerar den lokala mobilisering emot

som trots allt skedde. I fokus står 

möjligheterna för lokalbefolkningen 

att påverka frågan om utbyggnaden, 

och särskilt MKB-processen som ett 

forum för allmänhetens deltagande 

och inflytande.

Avhandlingen, som är en sam- 

manläggningsavhandling, är upplagd 

kring ett empiriskt fall (flygplats- 

utbyggnaden), men analytiskt sett är 

det, enligt författaren, fyra fallstudier. 

I de fyra artiklarna anläggs olika tolk

ningsramar. I kappan knyts artiklarna 

ihop i ett gemensamt perspektiv som 

går utöver och delvis skiljer sig från 

de teoretiska tolkningsramarna i 

artiklarna. Här är det deliberativa 

(eller samtalsdemokratiska) demo

kratiperspektivet det tongivande.

Syfte och p e rsp e k tiv
Avhandlingens övergripande syfte är 

att analysera utbyggnaden av Örebro 

flygplats som ett fall av medborgligt 

deltagande i beslutsfattandet om 

miljön: Vad händer när lokalbefolk

ningens perspektiv ska integreras i

beslutsfattandet?

Trots en uttalad ambition om 

öppenhet i beslutsprocesserna finns 

det många begränsningar i prakti

ken. Avhandlingen vill fånga sådana 

mekanismer i processen som fungerar 

exkluderande respektive inkluderande 

i förhållande till allmänheten. Dessa 

mekanismer söker författaren på olika 

nivåer: Det kan finnas praktiska hinder 

för inflytande, men också vara så att 

vissa kunskapsformer diskvalificeras 

eller marginaliseras i processen.

Soneryd anknyter här till en tradi

tion inom planeringsforskningen 

och inom miljö- och risksociologin 

som behandlar experters respektive 

lekmäns roll i exploateringsbeslut, de

ras olika positioner, kunskapsanspråk 

och möjligheter att göra sina röster 

gällande. Det som inte är objektiv, 

vetenskapligt belagd kunskap räknas 

ofta inte, förenklat uttryckt.

Bakomliggande frågor i avhand

lingen är: Hur kan planeringsprocesser 

bli mer öppna för lekmäns kunskaper, 

upplevelser och erfarenheter? Hur kan 

de innebörder människor tillskriver 

sin livsmiljö göras rättvisa?

S o n ery d  m e n a r a t t  konflikter 

mellan lokalbefolkning och före

trädare för myndigheter, politiker och 

exploateringsintressen kan förstås i ett 

system- och livsvärldsperspektiv där 

människors vardagsförståelse och per

spektiv konfronteras med det politiska 

och ekonomiska systemets logik.

Hon anlägger också ett deliberativt 

demokratiperspektiv i kappan; det är 

genom diskussion och argumentation
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mellan fria och jämbördiga medbor

gare som politiska beslut ytterst kan 

legitimeras.

Genom dialogen kan man utröna 

om ett förslag ligger i alla berördas 

intresse. Deltagarna måste i proces

sen argumentera utifrån principer 

som andra kan finna acceptabla och 

modifiera sina positioner för att göra 

dem acceptabla för andra (idealt sett 

alla). Poängen är att preferenser kan 

ändras i processen, i motsats till sy

nen på demokrati som aggregering 

av givna, privata preferenser t.ex. 

genom röstning. E tt deliberativt 

demokratiperspektiv utesluter inte 

den representativa demokratins in

stitutioner. Bara dessa kan garantera 

att beslut blir kollektivt bindande. 

Men det är genom deliberationen 

som legitimitet nås.

A vhandlingen a n k n y te r  till en 

tradition inom planeringsforskningen 

som är inspirerad av Habermas, och 

som betraktar planering som ett 

kollektivt resonerande om vad som 

är önskvärt och sedan problema- 

tiserar villkoren för deliberativa 

planeringsprocesser. Soneryd vill 

analysera m iljöbeslutsfattande i 

deliberativt perspektiv, och reser i 

kappan tre frågor:

i) Hur talar vi om miljön? 2) Vem 

tillåts tala och på vilka sätt? 3) Hur 

kan talet påverka beslutsfattandet (i 

miljöfrågor)?

Som svar på frågan hur vi talar 

om miljön pekar Soneryd på två 

dominerande tolkningsramar: en 

hållbarhetsdiskurs som bygger på före

ställningen om en hållbar utveckling 

och tanken att ekologisk hållbarhet 

och ekonomisk och social (demokra

tisk) hållbarhet kan förenas, och en 

riskdiskurs där en teknisk riskanalys 

är dominerande.

Den senare ger en bild av objekti

vitet och att man vetenskapligt kan 

bedöma risk, och bygger på distink

tionen mellan objektiva risker och 

subjektiva riskuppfattningar. Hon 

konkluderar att både hållbarhets- 

diskursen och den dominerande 

riskdiskursen premierar vetenskaplig 

kunskap och bidrar till att utestänga 

eller marginalisera lekmanna- och 

vardagskunskap- och erfarenheter.

Som svar på frågan om vem som 

tillåts tala och på vilka sätt konstate

rar Soneryd att Bruntlandrapporten 

och utvecklingen därefter har främ

jat ett brett samarbete om miljön 

och mobilisering av aktörer såväl 

lokalt som globalt. Samtidigt finns 

maktstrukturer som gör tillträdet till 

debattarenor men även möjligheten 

att tala och uttrycka det man vill 

begränsad.

Författaren argumenterar här för 

betydelsen av att maximera antalet 

perspektiv — snarare än antalet 

personer — som finns företrädda 

i samtalet och att försöka undvika 

förvrängda kommunikationsvillkor, 

dvs att undvika att vissa perspektiv får 

en dominerande ställning och istället 

främja en jämlik diskussion där alla 

perspektiv kan komma fram.

Den tredje frågan gällde: Hur kan 

talet påverka beslutsfattandet? Hur 

kan deliberation leda till kollektivt

bindande beslut? Soneryd skiljer här 

mellan deliberation som har direkt 

koppling till beslutsfattandet (som 

hon kallar ipluggade processer) och 

deliberation utan sådan koppling 

(opluggade processer). Exempel på 

opluggade kommunikationsprocesser 

är autonoma offentligheter. Här byg

ger hon på den senare Habermas syn 

på offentligheten som autonoma kom

munikationsnätverk, vars funktion är 

att tematisera och förmedla angelägen

heter till det politiska systemet, som 

i sin tur kan transformera kommu

nikativ makt till administrativ makt 

genom att fatta och verkställa beslut. 

Deliberationsprocesserna måste alltså 

pluggas i någonstans på vägen för att 

bindande beslut ska kunnas fattas.

I praktiken finns det exkluderande 

mekanismer som gör att processer 

inte blir så deliberativa; det finns 

dominerande sätt att tala om miljön, 

dominerande kunskapsformer (fram

för allt den vetenskapliga), som ger 

vissa aktörer agendasättande makt 

och det finns också ojämlika resur

ser (vissa parter har svårare att anlita 

motexpertis, att underbygga sina 

argument osv.).

Svaren på de tre frågorna söker 

Soneryd främst i sekundärlitteratur 

och teoretiska resonemang. Teserna 

om risk- och hållbarhetsdiskursernas 

dominerande ställning undersöks och 

beläggs inte i de egna fallstudierna. 

Det finns dock inget givet format som 

en kappa ska följa, och genom att lyfta 

analysen från de egna fallstudierna vill 

författaren öka generalitetsgraden i 

resonemangen.
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A rtik la rn a
Artikeln ”Transport infrastructure 

investment and environmental im

pact assessment in Sweden: public 

involvement or exclusion?” (författad 

med Rolf Lidskog) är en översikts- 

artikel som sammanfattar tidigare 

forskning om miljökonsekvensbe

skrivningar. A rtikeln behandlar 

också fallet med Örebro flygplats. 

Författarna är intresserade av hur 

MKB som instrument för delaktig

het fungerar. Det mer specifika syftet 

som anges är att undersöka hur de 

tre aspekterna av hållbarhet — eko

nomisk, ekologisk, social hållbarhet 

— balanseras i beslutet om flygplats

utbyggnaden och vilken roll MKB har 

i den här processen. Författarna redo

visar en rad problem med MKB som 

tidigare forskning pekat på:

• Det är ofta dålig uppslutning vid 

offentliga möten.

• Samråd ger ofta små möjligheter 

att påverka även om man deltar.

• MKB kommer in för sent i pro

cessen.

• Miljökonsekvenserna är ofta 

tekniskt beskrivna, svårtillgäng

liga för lekmän.

• MKBn tenderar att vara ensidig, 

där exploatörens intresse domi

nerar och problemen för miljön 

förminskas.

• Det enskilda projektets miljö 

konsekvenser diskuteras visserli

gen men inte hur det bidrar till 

ett vidare problem, t.ex. utsläpps- 

problem nationellt eller globalt.

Författarna jämför hur dessa rön

förhåller sig till det egna fallet. De 

konstaterar att man inte kan säga att 

uppslutningen var dålig: människor 

engagerade sig på olika sätt. Men 

engagemanget var i huvudsak be

gränsat till närboende. När det gäller 

påverkansmöjligheterna konstateras 

att lokalbefolkningen i förhållande 

till vad som blev beslutet inte kunde 

påverka någonting. Offentliga mö

ten hölls relativt tidigt men de var av 

informationskaraktär. Medborgarna 

kom in för sent för att kunna påverka 

processen.

Vidare var miljökonsekvenserna 

beskrivna på ett tekniskt och svår

tillgängligt sätt och de lokalboende var 

också missnöjda med hur bedömning

arna gjordes; bla beräknades buller 

enligt en teoretiskt modell som inte 

beaktade hur störda de närboende 

faktiskt blev.

Slutligen har forskning visat att 

M KBn ofta bara beaktar det en

skilda projektets miljökonsekvenser 

utan att sätta det i ett större sam

manhang. I det undersökta fallet sades 

det uttryckligen i MKBn att företaget 

inte har något ansvar för att arbeta för 

målet att Sverige ska minska koldi

oxidutsläppen utan detta ansågs vara 

en fråga för den nationella politiken. 

Motståndarna däremot menade att 

aktörer på alla nivåer måste ta sitt 

ansvar. MKBns sätt att argumentera 

innebär att lokala utsläpp avkontex- 

tualiseras och det öppnar också för en 

relativisering: jämfört med de totala 

utsläppen är utsläppen från Örebro 

flygplats blygsamma. Konstruktionen 

av miljöproblemen som globala bi

drar således till att relativisera lokala 

utsläpp.

En relaterad fråga är om flygplats - 

utbyggnaden ska ses som ett enskilt 

ärende eller som en delproblematik 

av transportsektorn i stort. Bolaget 

argum enterade att det inte kan 

ta ansvar för att minska transport

sektorns bidrag till utsläppen och 

att en minskning av flyget i Örebro 

skulle leda till ökad vägtrafik och ytter

ligare ökade utsläpp. Motståndarna 

hävdade att en utbyggnad var emot 

miljömålen, både de lokala och de 

nationella.

Författarna pekar på tre generella 

problem som de menar att fallet illu

strerar, vilka ytterst innebär problem 

för deltagandet och fungerar exklu- 

derande i relation till allmänheten: 

svårigheten som ligger i att MKBn 

utförs lokalt och gäller ett lokalt fall 

trots att konsekvenserna mycket väl 

kan sträcka sig betydligt längre.

E tt andra problem gäller den 

begränsade förståelse av miljökonse

kvenser som genomsyrar MKB där 

lekmäns erfarenheter och kunskap ses 

som irrelevanta. Ett tredje problem 

är att de ekonomiska intressena väger 

sä tungt i transportbeslut vilket också 

begränsar allmänhetens möjligheter 

till inflytande. Av de tre hållbarhets- 

aspekterna så kommer ekonomiska 

intressen i första hand på bekostnad av 

ekologiskt hållbarhet och det demo

kratiska målet om ett brett deltagande. 

Artikeln är av översiktskaraktär och 

fungerar som sådan men slutsatserna 

blir mycket generella eftersom artikeln 

spänner över många saker och saknar
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ett tydligt fokus.

Artikeln ”Noise and Newts: Public 

Engagement in the UK and Sweden” 

(författad med Sue Weldon) jäm 

för utbyggnaderna av Manchester 

flygplats och Örebro flygplats med 

avseende på lokalbefolkningens 

agerande och på det rättsliga och det 

”kvasi-rättsliga” systemets förmåga att 

”ta in” lokalbefolkningens perspektiv: 

Vilka kvasirättsliga mekanismer 

underlättar respektive motverkar 

att lokalbefolkningens perspektiv 

integreras i processen?

M ed kvasirättslig process av

ser författarna en process som har 

karaktären av en rättslig process 

även om den inte sker i ett rättsligt 

sammanhang, t.ex. i en domstol, utan 

i det politisk-administrativa systemet. 

Författarna menar att MKBn är en 

typisk sådan.

Författarna visar att lokalinvånarna 

måste formulera sin oro och sina livs- 

världserfarenheter med ett språk som 

systemet kan hantera, framför allt det 

juridiska språket men även det veten

skapliga. I Örebro var bullernivåer 

— och högsta tillåtna sådana — något 

man kunde diskutera. I Manchester 

blev en hotad ödlepopulation en 

mäktig allierad eftersom den hade 

stöd i lag (EUs habitat-direktiv). I 

båda fallen anlitades juridiskt kun

niga personer att föra kritikernas 

talan. Livsvärldserfarenheter måste 

alltså översättas till kunskap som 

systemet kan hantera: upplevelser 

av livskvalitet eller hotad livskvalitet 

kan inte hanteras men därem ot

bullernivåer (teoretiskt beräknade) 

och ödlepopulationens överlevnads- 

m öjligheter, enligt vetenskaplig 

kunskap, men också därför att det 

fanns rättslig reglering på dessa 

områden, något juridiskt att luta sig 

mot. Däremot måste moraliska frågor, 

subjektiva upplevelser, och känslor för 

platsen, dvs kontextberoende kunskap, 

definieras bort i översättningsproces

sen — mycket av det som är viktigt 

för människor. Både juridiken och 

vetenskapen är abstrakta och av- 

kontextualiserade expertsystem.

Författarna konstaterar att MKBn 

präglas av delvis motstridiga ideal: 

Den ska både beakta vetenskapligt 

underbyggda bedömningar av miljö

konsekvenser och vidga kunskapsbasen 

genom att beakta lokal kunskap vid 

bedömningar av miljökonsekvenser. 

D etta ger vetenskapliga experter 

en framträdande roll samtidigt som 

det öppnar för andra aktörer. Men 

lekmannens erfarenheter måste över

sättas till utsagor som systemet kan 

beakta och behandla; annat så att säga 

filtreras bort.

Det teo re tiska  perspektivet i arti

keln är spännande och fruktbart för 

förståelsen av fallen; författarna kan 

visa att livsvärldserfarenheter måste 

översättas till ett juridiskt eller veten

skapligt språk. Det är dock lite oklart 

hur författarna ser pä förklaringen till 

att MKB blir en kvasirättlig process: 

Ar MKB till sin natur en kvasirättslig 

process eller blir den det därför att 

det är rättsliga argument i praktiken 

är de starkaste? Varför blir i sä fall

rättsliga normer styrande? Är det 

för att det är lagstadgat med MKB? 

Bör kanske hela tillståndsgivningen 

förstås som en kvasirättslig eller rent 

av rättslig process?

Beslutet fattades ju av konces

sionsnämnden för miljöskydd (sedan 

några år tillbaka fattas dylika beslut av 

miljödomstolar), medan politiska för

samlingar som kommunfullmäktige 

endast är remissinstanser. Här är 

det en brist att artikeln inte sätter in 

MKB i den vidare beslutskontexten. 

Läsaren svävar i okunnighet om vil

ken roll koncessionsnämnder spelar 

liksom om politiska församlingars roll 

och mandat.

V ilket utrymm e finns överhu

vudtaget för allmänna politiska 

överväganden i en dylik tillstånds- 

givningsprocess? Syftar ”rättsliga 

processer” på lagstiftning eller lag

tolkning? Lagstiftningen sker ju i en 

politisk process medan det i lagtolk

ningen finns mindre utrymme att ta 

politiska hänsyn.

Man kan även fråga sig hur poäng- 

fullt det är att endast studera MKBn 

— och inte se den som en del av det 

lokala/regionala beslutsfattandet om 

miljön. Det innebär att det politiska 

systemets eventuella förmåga att fånga 

upp livsvärldserfarenheter inte fångas 

i studien, exempelvis politiska partiers. 

Ingenting sägs i artikeln om de lokala 

partiernas ställningstaganden.

Det är också lite oklart om för

fattarna menar att deras fall visar 

att argument måste formuleras som 

vetenskapliga utsagor eller som rätts

liga påståenden, och hur de ser på
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relationen mellan faktakunskap och 

rättsliga argument. Argumenten 

måste formuleras som faktafrågor 

och kunna underbyggas vetenskap

ligt för att räknas, hävdar författarna. 

Men hur viktiga är fakta för rätten? 

En juridisk diskurs och en vetenskap

lig diskurs är skilda diskurser. Dock 

stämmer det att båda är exklusiva i 

förhållande till lekmannaerfarenhet 

och kunskap och livsvärldserfaren- 

heter. Båda är avkontextualiserade 

och universella eller i varje fall 

generella.

Det tycks ändå som om författarna 

blandar dessa diskurstyper, eller i varje 

fall inte reder ut dess relationer till 

varandra. Kanske understödjer de var

andra? Kan man tänka sig att det kan 

finnas rättsligt stöd för lokal kunskap 

eller är den alltid subjektiv/privat?

För Habermas, som är en viktig 

teoretiker i avhandlingen, är ju rätten 

instrumentet för förankring i livsvärl

den. I kappan framgår också att en 

invändning som de lokalboende hade 

var att beslutet om att tillåta ökade 

flygningar var ”rent politiskt” och inte 

baserat på fakta, på vetenskaplig kun

skap. Vetenskapliga argument tycks 

alltså i visa fall kunna bemäktiga med

borgarna — liksom rättsliga argument 

i vissa fall kan det (jfr en rättighets- 

diskurs).Trots dessa anmärkningar är 

det klart att livsvärldsperspektivet är 

poängfullt i artikeln liksom slutsatsen 

att systemet inte klarar av att ta till 

sig sådana erfarenheter utan översätt

ningsprocesser.

Artikeln ”Hearing as a way of 

dwelling — the active sense-making

of environmental risk and nuisance” 

handlar om ljud och upplevelser av 

ljud och oljud (ljudföroreningar). 

Soneryd är här intresserad av hur 

människor aktivt tolkar och skapar 

mening om ljudmiljön.

Genom intervjuer och ljuddag

böcker har hon undersökt hur de 

lokalboende upplever ljudet från pla

nen. Teoretiskt anknyts här till studier 

av ljudlandskap, vilka försöker fånga 

relationen mellan platsens mening och 

ljud. Ljuden ger en känsla för platsen 

och kan även förstöra upplevelsen och 

försämra livskvaliteten.

Författaren menar att det aktiva 

meningsskapandet sker både på en 

symbolisk nivå där innebörder delas 

av människor i en gemenskap och 
i personers interaktion med mil

jön. Genom praktiker får vi egna 

kroppsliga erfarenheter av miljön 

och det är viktigt för hur vi upplever 

miljön, t.ex. ljud.

Men meningsskapandet sker också, 

menar författaren, i relation till domi

nerande maktstrukturer, som ett slags 

aktivt motstånd. Undersökningen vi

sar att de lokalboende lever i olika 

ljudlandskap. Däremot fångar artikeln 

inte, som jag ser det, interaktionen 

med miljön och betydelsen av kropps

liga praktiker för upplevelsen. Även 

om det är teoretiskt rimligt så beläggs 

det inte i artikeln. Författaren beto

nar även att människors relation och 

attityd till flygplatsbolaget påverkar 

deras hållning. Men för- och emot- 

perspektivet lyfts inte heller särskilt 

mycket i studien. T.ex. är det oklart 

om urvalet gjordes medvetet för att

fånga och jämföra ja- och nejsägare 

bland de närboende.

En bakom liggande fråg a  i arti

keln är: Kan planeringsprocesserna 

bli mer öppna för lekmäns, i det här 

fallet lokalinvånarnas erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper?

Soneryd visar hur vetenskaplig 

kunskap och standardiserade former 

av kunskap (om i det här fallet ljud

miljön) får företräde framför andra 

kunskapsformer som vardagskunskap 

eller tyst kunskap. Hon visar hur stan

dardiserade metoder för att beräkna 

ljud får exklusivt företräde framför 

lekmäns upplevelser och förståelse. 

En teoretisk modell för beräkning 

av buller användes; det är för dyrt 

att utföra faktiska mätningar och an

vändningen av en teoretisk modell 

ses också som en garanti för att alla 

som utför mätningarna ska komma 

till samma resultat — samma antal 

luftrörelser ska leda till samma be

räknade bullernivå.

Bedömningen avkontextualiseras 

därmed; man beaktar inte andra 

ljud i omgivningen och därmed inte 

den sammanlagda ljudnivån och 

inte heller hur människor upplever 

ljudet och vilka innebörder de till

skriver det. Istället fästs tilltron till 

en universell och abstrakt teoretisk 

kunskap. Beräkningarna av buller blev 

en stridsfråga mellan de närboende 

och flygplatsbolaget; de närboende 

ville ha faktiska mätningar, inte teo

retiska beräkningar.

Soneryd konkluderar att miljö

konsekvensbedömningen reducerar
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komplexitet och bortser från kon- 

textuella faktorer; istället vore det 

bra om människors upplever bättre 

kunde integreras i miljökonsekvens

bedömningarna. MKBn skulle kunna 

vara en arena för att tematisera livs- 

världserfarenheter och också en arena 

för att formulera motstånd mot de 

dominerande institutionernas exklu

siva kunskapsanspråk. Också detta är 

en artikel med spännande perspektiv 

och resultat.

Artikeln ””I thought the facts would 

make a difference” — a case study 

of public involvement in EIA” utgår 

från att MKB kan ses som en institu

tionaliserad form av direkt deltagande. 

Soneryd frågar sig här vilka påver- 

kansmöjligheter allmänheten har och 

vilka mekanismer som kan fungera 

exkluderande respektive inkluderande 

i förhållande till allmänheten.

Exkluderingsmekanismer som 

artikeln pekar på är den tekniska 

diskussionen på mötena, informa

tionskaraktären på samrådet snarare 

än en öppen dialog, en biased roll 

för exploatören som på förhand 

har satt agendan, dominansen för 

vetenskapliga argument, tidspressen 

i processen och översättningen av 

inläggen i den slutliga dokumenta

tionen där vissa saker filtreras bort. 

Inkluderingsmekanismer säger för

fattaren mindre om men menar att 

man kan se själva MKBn som en 

sådan.

Det skulle ha varit önskvärt med 

större fokus på inkluderingsmekan

ismer. Det hade även varit en poäng

att försöka söka dem på samma 

analytiska nivå som exkluderings- 

mekanismerna. Om dominansen för 

envetenskaplig diskurs om miljöpro

blem är en exkluderande mekanism, 

kunde man kanske tänka sig en rätt- 

tighetsdiskurs som en inkluderande 

mekanism på samma analytiska nivå 

eller en deltagandediskurs, som vunnit 

i styrka efter Riomötet?

Soneryd pekar på att de lokal- 

boende använde varierade strategier: 

de bildade en aktionsgrupp, deltog 

i möten, skrev insändare, hade kon

takter med politiker och tjänstemän, 

samlade ihop en protestlista, drev 

överklaganden, rapporterade brott 

mot reglerna (överflygningar) och 

bildade slutligen ett lokalt poli

tiskt parti. Hon lånar från Hunt &  

Szerszynski begreppen ”ipluggade” 

respektive ”opluggade” processer 

med avseende på processernas rela

tion till beslutsfattandet: en opluggad 

process har ingen direkt koppling till 

beslutsfattandet. Hon konstaterar att 

när ipluggade processer som syftar till 

att integrera människor i processen 

misslyckas med det så finner män

niskor andra vägar och arenor för 

påverkan.

Poängen med opluggade och iplug

gade processer i artikeln är dock oklar, 

i synnerhet som ”ipluggad”är mycket 

snävt definierad i artikeln — endast 

MKBn betraktas som en ipluggad 

process. Det kunde t.ex. varit rimligt 

att betrakta även partibildningen som 

en sådan, i synnerhet som artikeln 

säger sig vilja behandla varierade 

strategier för påverkan.

M etod- och te o r if rå g o r
Avhandlingen undersöker bara en 

sida av konflikten; fokus är på lokal

invånarnas målsättningar, perspektiv 

och handlingar. Detta motiveras med 

att endast lite forskning om MKB har 

utgått från allmänhetens perspektiv. 

M en frågan är om det räcker att 

studera allmänheten om man är in

tresserad av allmänhetens deltagande 

i beslutsfattande. Författaren har ju 

ambitionen att inte bara studera de 

lokalboendes erfarenheter, upplevel

ser och handlingar utan också deras 

inflytande.

Detta hade, i mina ögon, motive

rat att fokus varit på konflikten och 

hanteringen av den snarare än ena 

sidans perspektiv. Rent empiriskt 

hade det varit intressant att få andra 

parters perspektiv. Också för att förstå 

mötet livsvärld — system hade det 

varit poängfullt med andra aktörers 

definition av situationen. Soneryd 

skriver att andra träder in i proces

sen utifrån sina roller som tjänstemän, 

bolagsföreträdare eller vetenskapliga 

experter (5 3f), men detta fångas inte 

i studien.

Tre av de fyra artiklarna bygger på 

intervjuer. Ändå kom intervjuerna till 

sent i forskningsprocessen — de ut

fördes våren 2001. Det är oklart vilken 

roll intervjuerna spelar och vad syftet 

var med dem var — att hitta variation 

i synsätt, perspektiv och upplevelser 

eller att få illustrationer till de teo

retiska resonemangen?

Det är också lite oklart på vilka 

grunder urvalet av intervjupersoner 

gjordes. Författaren säger att hon ville
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ha ett varierat urval, och nämner varia

tion av ålder, kön, hur länge man bott 

på platsen, attityd till flygplatsen, hur 

störd/upprörd man är och hur engage

rad man varit (s. 13 2,180). Men vilken 

roll denna variation spelar är oklart. 

Om syftet var att hitta variationer i 

synsätt bland de närboende så tycks 

det mig också som att 9 personer är 

för lite för att hitta mönster.

Variationer i synsätt beskrivs inte 

heller systematiskt: vilka grundläg

gande synsätt finns? Vilken innebörd 

tillskriver de platsen/ ljudet/ flyg

platsutbyggnaden? Finns det någon 

syn som är genomgående och som 

kan antas vara utmärkande för de 

lokalboende? Finns synsätt som 

är gemensamma för dem som var 

motståndare respektive dem som 

stödde utbyggnaden? Intervjuerna 

tycks främst användas för att illus

trera teoretiska resonemang, vilket 

kunde ha framgått tydligare.

System- och livsvärldsperspektivet 

i avhandlingen är poängfullt. Här 

visas hur människors hela livssitua

tion och de innebörder de tillskriver 

sin livsmiljö kontrasteras med system 

med mycket mer begränsad logik: det 

ekonomiska systemet, det vetenskap

liga med sina metoder för att mäta 

fysisk miljöpåverkan och det politiskt- 

administrativa systemet som, i det här 

fallet, ska hantera ansökningar — alla 

med begränsade möjligheter att ta in 

andra perspektiv.

Men perspektivet reser också frågor. 

Hur fångar man ett livsvärldsperspek- 

tiv? Företräder lokalbefolkningen

endast ett livsvärldsperspektiv? (När 

privatpersoner förhandlade med kom

munens företrädare om markpriser vid 

försäljning av sin mark — företrädde 

de då ett livsvärlds- eller systemper

spektiv?) Vilken är deliberationens 

funktion enligt författaren? I min 

läsning är det att få in livsvärldser- 

farenheter. Hur förhåller detta sig till 

argument/principer som kan appel

lera till alla och som är intersubjektiva 

snarare än subjektiva?

Enligt Habermas kan livsvärldser- 

farenheter tematiseras kommunikativt; 

han utvecklar livsvärldsbegreppet i 

språklig riktning. Det förgivettagna 

är inte oviktigt, men livsvärldser- 

farenheterna måste tem atiseras 

och kommuniceras i den politiska 

offentligheten och sedan översättas 

till ett språk som det politiska sys

temet förstår. När Soneryd tänker 

att livsvärldserfarenheter ska kunna 

påverka planeringsprocessen är det 

oklart om hon avser tematiserade 

erfarenheter som behandlats i offent

ligheten eller individuella, subjektiva 

erfarenheter?

Avhandlingen tycks bygga pä ett 

mer fenom enologiskt livsvärlds- 

begrepp där det för-givet-tagna 

och vardagskunskapen är det mest 

framträdande (ett för-reflexivt vet

ande). Källan till detta är möjligen 

T im  Ingolds men det hade varit 

önskvärt att Ingolds och Habermas 

synsätt och förenligheten dem emel

lan hade adresserats.

Det är lite oklart hur Soneryd ser 

på relationen mellan direkt deltagande 

och deliberation. Ar deliberativ

demokrati nödvändigtvis direkt- 

demokratisk? Ofta brukar man se 

deltagandedemokrati och deliberativ 

demokrati som två skilda demokrati

teoretiska traditioner, som dock har en 

del gemensamt. Habermas själv säger 

att poängen med en proceduriell syn 

på demokratisering och legitimering 

är att det inte förutsätter specifika 

organisationsformer:

Demokratisering kan inte innebära 
en a priori preferens for en specifik 
typ av organisation, till exempel 
så kallad direktdemokrati. (1979: 
186)

En vanlig invändning mot direktdel

tagande, t.ex. brukarinflytande, är att 

det är privata intressen — som inte 

behöver allmängöras i en offentlig de

batt — som kommer till tals. Soneryd 

menar visserligen att full represen

tation av åsikter och perspektiv är 

viktigare än att maximera antalet 

individer som deltar. Men på andra 

ställen i avhandlingen tycks kravet på 

närvaro vara självklar samtidigt som 

det är oklart hur viktig deliberationen 

är i deltagandet.

Det är lite oklart hur Soneryd ser 

på deliberativ demokrati. Många 

författare tas in i den teoretiska 

diskussionen och det är inte alltid 

klart hur perspektiven förhåller sig 

till varandra och om de är rim 

liga att integrera. Beskrivningen av 

Dryzekpositionen i kappan är direkt 

problematisk. Soneryd gör gällande 

att Dryzek avvisar möjligheten till 

”reasoned argument” i storskaliga för

samlingar (s. 30), vilket helt enkelt är 

en felläsning. Vad Dryzek avvisar är

S o c io lo g isk  Forskning nr 3 - 2 0 0 3



91
B öcker & r e c e n s io n e r

möjligheten till ”reasoned agreement”; 

han menar att konsensus om norma

tiva grundvalar är orealistiskt om vi 

inte talar om små avgränsade frågor 

knutna till en avgränsad offentlig

het av berörda som kan mötas och 

att Habermas överdriver kravet på 

konsensus.

”Reasoned argument”kan däremot 

inte vara ointressant ens i storskaliga 

sammanhang om man bekänner sig 

till deliberativ demokrati. Dryzek 

skriver själv:

... argument always has to he central 
to deliberative democracy. (2000, 
s. 71)

Slu tord
D et är roligt med en sociologisk 

avhandling om deliberativ demo

krati och dessutom en som på ett 

föredömligt sätt försöker integrera 

teori och empiri.

Jag har rest vissa frågor när det 

gäller urvalet av empiri. Det fung

erar bra att ha ett empiriskt fall och 

göra fyra analytiska fall av det, men 

samtidigt hade detta möjliggjort ett 

bredare primärempiriskt material i 

studien. Jag tycker också att författa

ren gjort en onödigt snäv avgränsning 

när det gäller MKB relativt hela den 

lokala beslutsprocessen och hon fångar 

bara den ena sidans perspektiv. Hon 

är dock medveten om dessa begräns

ningar och för resonemang om det i 

avhandlingen.

Avhandlingen är teoretiskt rik 

och författaren får ut mycket av det 

empiriska material hon trots allt har 

genom sin teorianvändning och sina

infallsrika tolkningar. Det hade varit 

spännande om hon något mer hade 

dragit ut teoretiska implikationer 

av resultaten. Hon gör en kritik av 

planeringspraktiken, men kanske 

kan även vissa teoretiska perspektiv 

förfinas eller kvalificeras?

I avhandlingen integreras mänga 

olika teoretiker. Ibland undrar man 

som läsare över författarnas positioner 

i förhållande till varandra och ibland 

också över poängen med att ta med 

dem. M en Linda Soneryd lyckas 

väl med att integrera perspektiven 

och lägga ett konsekvent perspek

tiv på analysen i kappan. Hon har 

också lyckats att väl belysa MKBs 

motsägelsefulla ideal och konsekvens

erna av det.
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