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Går d et att g e  råd, visa, undervisa 
och kanske till och med tillrättavisa 
och samtidigt förmedla kurage och 

”go”? Christina Baggens avhandling 
undersöker vad som sker på barna
vårdscentralerna. Hur går det till 
när sjuksköterskorna där talar med 
föräldrar och barn? För det är ju 
oundvikligen så att sköterskan, å 
ena sidan skall lära ut, visa och vara 
experten. A andra sidan förväntas 
sjuksköterskan till föräldrarna för
medla upplevelsen av att ”vi kan det 
här”. Sjuksköterskan skall ge empower

ment, bemyndigande. En rad andra 
yrkesutövare — lärare, ungdomsledare, 
kuratorer — förväntas även de idag 
förmedla empowerment.

Sjuksköterskan pä barnavårds
centralen måste enligt de anvisningar 
som gäller för hennes arbete sålunda 
vara beredd till bådadera. Hon skall 
vara experten, kontrollanten och sam
tidigt den stödjande, den som ger råg 
i ryggen. A ena sidan skall sjuksköter
skorna arbeta anligt socialstyrelsens 
allmänna råd där det står att de skall 
följa ett hälsoövervakningsprogram, 
dets k basprogrammet. Programmet

fastställer vad som skall ske vid varje 
möte med föräldrarna. Här preciseras 
vaccineringar och kontroE av barnets 
utveckling. A andra sidan har det 
från State of the A rt- konferenser om 
framtidens barnavård tydligt satts på 
pränt och statuerats att barnhälso
vården även skall stärka föräldrarnas 
självkänsla. Sjuksköterskan har som 
uppgift att få föräldrarna att känna 
sig delaktiga.

I första hand använder sig Baggens 
av det s k mottagningsmaterialet, dvs 
pratet på barnavårdscentralerna. I an
dra hand undersöker hon hur barn 
och föräldrar och sjuksköterskor 
pratar med varandra i hemmiljön. 
Avhandlingen baserar sig på fyra 
artiklar. I tre av dessa artiklar är det 
mycket tydligt att Christina Baggens 
är kritisk. Sköterskan kör sitt bas
program oavsett om hon är hemma 
och oavsett vad föräldrarna har pä 
hjärtat. Detta är grundslutsatsen. 
Sköterskan styr kommunikationen 
med hjälp av Basprogrammet och 
kontrollerar barnets höjd, längd och 
bredd och drar oftast slutsatsen ”det 
är helt inom det normala”. Vad som

skall göras vid varje besök är fastställt 
på förhand liksom när besöken skall 
inträffa.

Sköterskan styr, men föräldrarna 
samarbetar om att bli styrda.

De frågar förväntansfullt: Vad 
ska vi göra nästa gång? När ska vi 
träffas? Christina Baggens menar 
att sköterskorna inte är observanta 
på föräldrarnas initiativ. Föräldrarna 
kan peka på konstiga prickar på 
barnet och då uppmärksammas. 
Uppmärksamheten är emellertid då 
kortvarig, ”ja, titta!” Sedan fortsätter 
sköterskan att kommunicera enligt 
basprogrammet. Christina Baggens 
menar att denna styrning hindrar 
föräldrarnas frågor och initiativ.

Den andra artikeln handlar om 
rådgivningssekvenser. Dessa rådgiv- 
ningssekvenser ser Christina Baggens 
som en möjlighet för sjuksköterskorna. 
Rådgivningen kunde ha använts för 
bemyndigande. Här kunde sköterskan 
byggt vidare på vad föräldrarna kan. 
Men, menar avhandlingsförfattaren, 
sjuksköterskorna använder inte denna 
möjlighet. Många gånger är det to m  
så att sjuksköterskan i interaktionen 
förstärker sin egen expertroll. Detta 
kan då leda till motsatsen, dvs mindre 
självkänsla hos föräldrarna.

Samma slutsats drar Baggens om 
besöken i hemmen. Artikeln heter 

”The institution enters thefamily home”. 

Visserligen finns det en hembesöks - 
ideologi, som innebär att just när det 
gäller besöken i hemmet bör det 
kunna uppstå en särskild nära relation 
mellan föräldrarna och de professio
nella yrkesutövarna, i detta fall
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barnsjuksköterskorna. Även hem
besöken innebär, enligt Baggens, en 
särskild bemyndigandemöjlighet. För 
föräldrarnas frågor och problem 
borde ju komma fram på ett naturligt 
sätt i hemmet.

De inspelade besöken och intervju
erna efteråt visar emellertid i stället 
på de stora likheterna. Hembesöken 
och besöken på barnavårdscentralen 
ser lika ut. Det råder inte större närhet 
och ”väninneskap” vid hembesöken. 
Christina Baggens tar på ett skickligt 
sätt upp situationer som hotar att ”gå 
över styr” och att utvecklas mot närhet. 
Sköterskan manövrerar sig vid dessa 
tillfällen tillbaka till basprogrammet. 
Ett exempel är att hon svarar mycket 
kort på frågor som faller utanför bas- 
programmet. Så markeras ”det där hör 
inte hit”. Sådant ingår inte i mötets 
egentliga program.

Även i den här artikeln betonar 
Christina Baggens samarbetet. Även 
föräldrarna vet vad som passar sig vid 
hembesöken. En mamma berättade 
t ex att hon hade pratat om sådant som 
man egentligen inte skall prata om 
vid dessa hembesök. Föräldrarna följer 
sålunda kommunikationens dirigent, 
barnsjuksköterskan.

Kommunikationen mellan föräldrar 
och sköterska är spännande på grund 
av sin speciella karaktär, sin blandning. 
Det är således ovanligt att sköterskan 
ställer slutna frågor som kräver ett 
kort svar, ja eller nej. Inte heller av
bryter hon föräldrarna. Detta är en 
stor olikhet vid jämförelse med andra 
studier inom vården. Utmärkande för 
kommunikationen i fallet barnsjuk

sköterskan är att styrningen sker 
mjukt. Det finns t ex en monolog del i 
samtalet. Monologen gäller framtiden: 
framtida vaccinationer o 1. Mjukheten 
i styrningen kommer fram i ursäkten 

efter monologen: ”Oj, det var mycket. 
Har du något själv på hjärtat?”

Den sista artikeln i avhandlingen är 
av ett annorlunda slag. Här är barnen 
i högre grad i fokus. Artikeln heter 

”Joint work relations: children, parents, 
and child health care nurses at work”. 
Frågan är om föräldrar och sköterskor 
blir ett arbetslag när barnen skall testas 
och undersökas på BVC. Och hur går 
detta i så fall till?

Materialet utgörs av inspelade 
samtal vid 44 familjers besök på 
barnavårdscentralen. Fem av besö
ken har också spelats in på video 
och denna artikel baseras på dessa 
videoinspelningar. Artikeln åter
ger hur sköterskan kommunicerar 
genom att använda blicken och 
kroppen. I och med att det handlar 
om små barn måste sköterskan ofta 
använda sig av icke verbal kommu
nikation och detta gör observationer 
särskilt ovanliga. Sköterskan kom
municerar genom hur hon vänder 
sig, hur hon rör sig i rummet och 
genom sin blick. Få studier har ett 
så brett grepp på kommunikationen. 
Sjuksköterskan och föräldrarna skall 
få barnen att utföra prov och tester. 
Barnen skall observeras då de visar vad 
de kan. Man ler igenkännandet när 
Christina Baggens återger hur både 
sköterska och föräldrar målmedvetet 
arbetar för att nå fram till ett samar
bete med barnet. Här skriver Christina

Baggens om ”the art and establishing 

task oriented work-relations \  Kanske 
en aspekt av det som kallas ”the art 

och nursingT

N y a n se r?  L eenden? 
R evolter?
Baggens empiriska material är spän
nande. Själva frågeställningen, att 
styra och tillrättavisa och att samtidigt 
förmedla säkerhet och självkänsla till 
föräldrarna, hur går detta ihop? Trots 
att frågeställningen är lockande kän
ner jag ändå tvivel. Analysen blir 
genom fixeringen vid frågan om 
empowerment låst på förhand. Slut
satserna leder nämligen ofta till att

Baggens betonar sköterskornas 
styrning och är kritisk till denna. 
Den grundläggande frågan är givet
vis: Fmns det en motsättning mellan 
att ge råd och anvisningar — och att 
ge ”råg i ryggen”?

Jag tror att en mer öppen analys 
hade urskiljt nyanser i styrandet. 
Kanske fanns det en viss typ av styr
ning som stärker självkänslan? Är 
det verkligen så att föräldrarna inte 
kommer fram med sina frågor för att 
sköterskorna styr för mycket? Det vet 
vi faktiskt inte.

Jag hade även önskat en djupare 
diskussion av detta begrepp som 
numera är så politiskt korrekt och 
inne.

Hur kan man mäta, operationalisera 
empowerment? Vet man egentligen 
pedagogiskt hur bemyndigandet sker? 
Finns det speciella pedagogiska me
toder? Hur länge efter skall man i så 
fall mäta? När föräldrarna kom hem?
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På lång sikt? I stunden? Och vad är 
det för känsla som bemyndigandet 
handlar om? Ar det självkänsla i all
mänhet? Är det att man känner sig 
trygg och säker just när man sköter 
sitt barn? Är det att man känner sig 
trygg och säker när man sköter sitt 
barn i vissa avseenden?

Christina Baggens beskriver hur 
sköterskan ger råd och hur hon följer 
basprogrammet. Även här efterlyser 
jag empiriska data om nyanser, le
enden, blickar, tystnad. Här urskiljer 
jag två olösta frågeställningar, dels 
”Hur mer precist ger sköterskorna 
råd?” Ger man det som ett glatt 
alternativ? Men läsaren lämnas råd
vill utan data. Dels undrar jag över 
den andra olösta frågeställningen, 
nämligen rådens verkningar både på 
kort och lång sikt. Många gånger kan 
precisa råd upplevas som pekpinnar 
— och leda till revolt! ”Vad hon tjaf
sar, käringen!” Sådana möjliga följder 
diskuteras ej.

Ett problem i avhandlingen är även 
att jag anser att författaren övertolkar. 
Tolkningen går i riktningen så att 
slutsatsen blir att sköterskan styr 
interaktionen. Ibland ser jag helt 
enkelt inte denna styrning i materi
alet.

Tant M itt-i-prick
Genom de skilda exempel (tyvärr 
inte är särskilt många!) som Baggens 
återger urskiljer jag i stället en balans, 
en väl fungerande blandning i kom
munikationen. För det första är det 
sköterskans uppgift att observera och 
kontrollera att barnen har det bra i

familjen och utvecklas som de ska. För 
det andra skall detta göras utan att 
föräldrarna desavoueras. Detta kräver 
en konstutövning och där jag ser en 
funktionerande biandkommunikation 
är Christina Baggens kritisk.

Den relation som Christina Bagg
ens ser som önskvärd är som den till 
en kunnig, duktig väninna, till en tant 
mitt-i-prick att fråga när man har 
problem. Men här måste tant mitt- 
i-prick också vara spion. Jag menar 
inte att denna kontroll är fel. För 
det är klart att det kan förekomma 
missförhållanden, incest, våld och att 
föräldrar tvingar barnen till uppgifter 
som inte passar deras utvecklingsnivå. 
Baggens analys av hembesöken base
rar sig på elva familjer. Sex familjer 
hade vägrat.

B aggens-synsättet förutsätter en 
tämligen oproblematisk verklighet. 
Det förutsätter präktiga föräldrar, 
föräldrar som har kraft och innerst 
inne kunskaper som de inte använder. 
Men så är inte alla föräldrar.

Samtidigt med kritiken som riktas 
mot sköterskorna visar avhandlingen 
en tendens till administrativt vård
perspektiv. Jag hade önskat en mer 
öppen och förutsättningslös analys 
av samtalen. De kategorier som 
Baggens urskiljer benämner hon i 
närmast administrativa kategorier 

—”development”, ”situational matters”, 
”administration”, ”phenomena related 
to the body”, ”diet”, ”growth”.

Det är sådant som kunde stått i 
ett schema inom vården, där perso
nalen kunde kryssa för. Föräldrarna 
måste dock ha kommit med alla

möjliga frågor, frågor som Baggens 
kunde sorterat i andra kategorier än 
vårdens vanliga.

N ö d v än d ig  d e sa v o u e rin g
Min slutsats är att Baggens tydligare 
borde studerat de mycket speciella 
strukturella förutsättningar för just 
denna kommunikation. Det handlar 
om samhällets små, ibland nyfödda. 
De är, utan tvekan, samhällets an
svar. Och de är föräldrarnas ansvar. 
Samhället har ansvar för att kontroll
era att föräldrarna tar sitt ansvar. Jag 
anser att detta i sig är en komplicerad 
situation, i vilken det är lätt att för
äldrar upplever sig osäkra.

Kanske är det inte beteendet hos 
sjuksköterskan utan situationen som 
sådan, som gör att föräldrarna under
ordnar sig sköterskans styrning? De 
har ansvar för en annan människas 
liv och de kontrolleras här i hur de 
utövar sitt ansvar. För egen del, som 
fembarnsmamma, upplevde j ag starkt 
denna osäkerhet. Till och med när 
jag fick mitt femte barn stod jag när 
jag var på sjukhuset och köade och 
sträckte på halsen för att se hur man 
bytte på barn! Situationen är osäker- 
hetsskapande och det är viktigt att 
utröna varför.

Trots min kritik kan jag inte för
neka att jag kände stort engagemang 
inför avhandlingens område. Det är 
en ytterligt viktig problematik som 
Christina Baggens kommer in på. 
Vidare är Baggens strävan att gå in 
på det naturalistiska, att verkligen 
undersöka vad föräldrarna och sköter
skan gör i dessa situationer en verklig
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styrka i avhandlingen. Kanske beror 
låsningen vid det ideologiska inne- 
ordet empowerment på ett vanligt 
problem i avhandlingsskrivandet, 
nämligen att doktoranden behöver 
en röd tråd genom hela avhandlingen,

annars känns avhandlingsförfattandet 
oöverskådligt. Ibland introduceras 
emellertid en sådan röd tråd och 
ledstång på bekostnad av en empirisk 
öppenhet och känslighet for nyanser. 
Min slutsats blir trots mina kritiska

synpunkter att Christina Baggens 
arbete är mycket tankeväckande.

a v  Ann-Mari S e llerberg , 

o p p o n e n t v id  d isputationen

V U r d e n rt gskon fh kt e
i p rak tiken

Värderingskonflikter i 
p raktiken. Hantering 
av  am bivalens vid en 
neonatal intensivvårds- 
avdelning.

Förlags AB G ondo l in  ( 2 0 0 2 )

isiM;Flll|f.

Karin Götlinds avhandling hand
lar om vårdens vardag. Mera konkret 
”hur gör vårdpersonal i praktiken när 
de fattar beslut om och vårdar nyfödda 
barn med avancerade vårdbehov?” Hur 
hanterar de balansgången mellan olika 
moraliska principer som dessa barns 
handikapp aktualiserar?

Karin Götlind har gjort sin studie 
pa en neonatal intensiwårdsavdelning. 
Hon valde en forskningsavdelning där 
kunskapsutvecklingen antogs befinna 
sig i frontlinjen. Hennes studie krävde 
en arbetsplats där komplexiteten och 
variationen i beslut var stor. Hon valde 
därför en avdelning vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala som hon kände till 
eftersom hon arbetat där som barn
sköterska 15 år tidigare. Att återgå

till samma avdelning är naturligtvis 
inte helt okomplicerat med tanke på 
att man lätt kan fastna i egna per
spektiv. Hon värderade dock högre 
att hon genom sin tidigare erfaren
het kunde få personalens förtroende. 
Att kunna förstå osäkerheten i det 
kunskapsunderlag som stod till buds 
bedömdes som viktigt. Hon gjorde 
observationer och 14 intervjuer med 
olika personalkategorier under loppet 
av 4 månader.

Vårdpersonalen ställs inför livsvik
tiga frågor som kan ses i relief till den 
ständiga diskussion som förs på många 
samhälleliga nivåer. I dag erbjuds vi 
som en följd av teknikutveckling 
nya möjligheter att förhålla oss till 
liv och död. Expertvärdering, ny ex

pertkunskap och experters auktoritet 
blir en del av värderingsproblematiken. 
Den medicinska forskningen skapar 
ständigt nya värderingskonflikter i sitt 
sökande efter livräddande kunskap.

Samtidigt höjs krav på politisk 
prioritering mellan olika insatser 
och patientgrupper. Medborgarna 
avkrävs ställningstaganden i frågor 
om abort då fostret konstaterats ha 
svåra skador, till donation av egna or
gan mm. Olika grupper agerar med 
större eller mindre framgång som 
påtryckare i den offentliga debatten. 
Det går inte att bara lyssna på den 
medicinska vetenskapen utan dess 
praktik måste regleras. Rätten till liv är 
en demokratisk grundregel. En annan 
grundregel i ett välfärdssamhälle är 
att alla ska ha rätt till god vård. Men 
var går gränsen för att upprätthålla 
livet? När går principen att undvika 
onödigt lidande före?

Karin Götlind diskuterar begrep
pen dilemma, dvs. att alla alternativa 
handlingsmöjligheter har dåliga kon
sekvenser och ambivalens, kluvenhet, 
vacklan och motstridiga känslor. Hur 
kan man tala om förekomsten av 
motstridiga känslor och dilemman? 
Strävar vi efter en konsistent syn på 
verkligheten?
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I exempelvis Festingers 1950- 
talsvärld var ambivalensen möjlig 
att lösa, ny kunskap som stör har
moni införlivas med tidigare kunskap 
eller förträngs. Michael Billigs några 
decennier senare utvecklade dilem
mateori, som ligger till grund för 
Karin Götlinds analys, erbjuder en 
samhällelig förklaring till hur dilem
man uppstår och hanteras. Livsviktiga 
frågor bygger i Billigs tankevärld på 
socialt gemensamma men inbördes 
motstridiga värderingar, vilket leder 
till för individen smärtsamma ställ
ningstaganden. Billigs dilemmateori 
utesluter föreställningen att moraliska 
lösningar som alla kan enas om är möj
liga. Sedvanlig vägning av moraliska 
principer, som autonomi, stävan efter 
goda konsekvenser alternativt att und
vika dåliga kosekvenser, samt rättvisa 
anses därmed inte nödvändig.

I det post-moderna tänkandet 
betvivlas en gemensam moralkodex. 
Människor är i grunden ambivalenta. 
Moraliska fenomen är icke-rationella 
och icke regelstyrda. Få moraliska val 
är entydigt goda. Moral kan inte gö
ras universell. Moral måste betraktas 
som irrationell. Bauman, en annan av 
Karin Götlinds inspiratörer, beskriver 
den moraliska kris som innebär be
gränsningar i vad vi kan begripa och 
förutsäga. Vi äger i dag kunskap 
som vi inte litar på. De moraliska 
verktygen är inte anpassade till vår 
moraliska praktik.

I analysen stod de grundläggande 
värderingarna i fokus. En viktig hjälp 
var Frohhocks (1986) modell för be
slutsfattande. I hans modell finns tre

zoner vilka utmärks av att den profes
sionella ambivalensen är större eller 
mindre i förhållande till de beslut 
som ska fattas.

I zon 1 finns de allvarligt sjuka 
barnen, de som inte kan bli hjälpta 
av behandling. Där finns ingen am
bivalens, ingen osäkerhet. Deras liv 
står inte att rädda.

I zon 2, gråzonen, fattas de svåra 
besluten utan allmän vägledning 
då riktlinjer grundade i forskning 
saknas.

I zon 3 finns barn som föds med 
skador som kan ges behandling om 
än massiv och livslång. Dessa bör få 
all tänkbar hjälp.

Säker kunskap är vad som behövs 
för att kunna fatta beslut. Att redu
cera brist på kunskap är ett sätt att 
hantera ambivalens. Vad händer när 
man ställs inför problem där kunskap 
inte ger vägledning för lösning? Hur 
hanterar man dessa situationer? Hur 
hanterar man fakta, åsikter, diagno
ser, alla ingredienser i en medicinsk 
kunskapsproduktion?

Det år zon 2 i Frohocks modell som 
är föremål för Karin Götlinds analys. 
I dataredovisningen får vi möta fall 
som lett till att respiratorn stängts av 
efter en lång och seg process där ambi
valensen successivt reducerats genom 
kunskapsmässiga klargöranden Vi får 
möta den frustration som ambivalens
hanteringen lett till i något fall, liksom 
den professionella kamp som kan 
uppstå mellan olika inblandade yrkes
grupperna: läkarna, sjuksköterskorna 
och barnsköterskorna i första hand. 
Delaktigheten i besluten sker på olika

grunder, sjuksköterskor och barnskö
terskor finns i barnens närhet större 
delen av tiden, medan läkarna kommer 
och går. Detta faktum leder till att de 
också för fram olika bevekelsegrunder 
för att låta beslutet gå i den ena eller 
andra riktningen.

Att olika yrkesgrupper argumen
terar från olika utgångspunkter är 
helt samstämmigt med andras fynd, 
vilket visas i dem genomgång av 
framföra allt internationella studier 
som görs i kapitel 7.

Av de yrkesgrupper som ingår i 
studien är det läkarna som fattar de 
formella besluten. För läkarna, som 
alla var män, fungerade det kolle
giala stödet. I denna grupp finns en 
tradition att diskutera sig fram till 
konsensus.

I Karin Götlinds studie provo
cerades olika yrkesintressen fram i 
beslutsgången, där sjuksköterskor 
och barnsköterskor identifierade sig 
mer med barnen och föräldrarna än 
vad läkarna gjorde. Kraven pä föränd
ring kom ofta från sjuksköterskor och 
barnsköterskor. Föräldrarnas inflytan
de, som enligt lagen är omfattande, 
blev dock oklart på avdelningen. 
Personalen hade ett stort övertag. 
Föräldrar skulle både skyddas och 
uppmuntras till autonoma beslut, 
vilket ledde till att de involverades 
sent i beslutsprocessen. Det framstod 
också tydligt att olika yrkesgrupper 
använde olika kunskapsunderlag för 
sina beslut även om man diskuterade 
sig fram till konsensus.

En av slutsatserna är att kunskap 
måste formuleras som säker, kun-
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skap måste uttryckas på ett säkert 
sätt, kunskap måste vara förmögen 
att ena alla inblandade, kunskap måste 
stämma överens med alla uppgiftsin- 
riktningar. Här lägger Karin Götlinds 
studie till en dimension nämligen att 
också andra yrkesgrupper än läkarna 
måste vara delaktiga i besluten som 
fattas i konsensus.

En del av Karin Götlinds teori
arsenal är professionsteorierna. 
Professioner anses sträva mot auto
nomi, ett synsätt som Freidson (1981) 
var främste förespråkare för. Det 
professionella systemet bygger på en 
hierarkisk struktur, vilket lett till att 
ett begrepp som paraprofessioner förts 
in i den teoretiska arsenalen. Det är 
ett begrepp som skapats för att synlig- 
göra yrken som kontrolleras av den 
överordnade professionen.

Teoretiker är dock inte ense om 
detta. Om man vill kan man se det som 
att det finns en spänning mellan olika 
forskare om vilken källa för auktoritet 
som ska betraktas som den viktigaste: 
organisationen och dess ledning eller 
de som använder professionens tjäns
ter. En speciell typ av auktoritet är den 
som klientens tilltro ger, något som 
Beckman (1989) tagit fasta på. Det 
är inte den enda motsättningen som 
finns mellan professionsteoretiker.

A tt betrakta professioner som 
autonoma och statiskt ordnade i för
hållande till varandra har diskuterats 
i modernare professionsteori där man 
menar att professioner måste ses som 
delar i ett större system vars aktörer 
ständigt påverkar varandra och där 
autonomin är relativ. Abbott (1988)

är en av de främsta förespråkarna för 
detta synsätt och menar dessutom 
att den viktigaste arenan för profes- 
sionsutveckling är arbetsplatsen, inte i 
offentligheten där kunskapsmonopol 
och yrkesmonopol varit de viktigaste 
målen att uppnå.

Professionsteorierna har tidigare 
varit så upptagna av dessa gränsbevak
ningar att de inte uppmärksammat 
arbetsinnehåll och samverkan kring 
klienter/patienter som viktiga vägar 
för utveckling.

Även Freidson har i senare produk
tion (1994) förhållit sig till de nya 
teoretiska utmaningarna. Denna 
diskussion hade kunnat bilda en ut
gångspunkt för Karin Götlind som i 
sina resultat finner stöd för precis det 
som var nytt i tänkandet. Hon studerar 
just arbetsplatsens dynamik, och hon 
observerar också yrkesgrupperna som 
ett system. Detta besvärande glapp 
mellan de teoretiska utgångspunk
terna vad gäller professioner, att de 
professionsteorier hon valt för sin 
ingång i materialet egentligen inte 
förklarar så mycket, hade kunnat 
avhjälpas om hon hade vänt sig till 
exempelvis Freidsons senare produk
tion som inspirationskälla.

En anledning till att Karin Götlind 
inte intresserade sig för den senare 
utvecklingen var att hon ansåg att 
diskussionen om kunskap var tillräck
ligt utvecklad i de tidigare teorierna. 
Professionsteoretikerna, som hon visar 
i avhandlingen, var tidigt upptagna av 
problemen med kunskap i förhållande 
till moralfrågorna, dvs. hur medbor
garna skulle skyddas mot hänsynslös

användning av forskningsresultaten.
Freidson (1988) menade att det 

är viktigt att skilja mellan profession
ens kunskap och dess praktik. Den 
medicinska professionens makt måste 
kontrolleras av en allmänhet för att 
den inte ska missbrukas. Läkarna ska 
ha begränsad beslutsrätt då det gäller 
att fatta moraliska beslut. I jämförelse 
med läkarna har sjuksköterskorna ett 
mindre ansvar, auktoritet och prestige, 
en kontroversiell ståndpunkt bland 
annat inom feminismen.

Filosofer som Helga Kuhse, som 
Götlind hänvisar till, menar att 
medicinsk kunskap inte inbegriper 
moralisk kunskap. Som det är i dag 
är sjuksköterskorna underordnade lä
karna, men detta är ingen naturlag. 
Sjuksköterskorna behöver inte ses som 
läkarnas hjälpredor, utan som patien
tens ombud. En sådan syn innebär en 
annan värdering av det som tidigare 
betraktades som en underordnad ställ
ning. Rollen som patientens ombud 
kan innebära en maktförskjutning i 
förhållande till läkarna.

Karin Götlind ansluter sig i kapitel 
2 till Kuhses ståndpunkt, men missar 
enligt min mening att utarbeta Kuhses 
argument i förhållande till sitt mate
rial. Hon gör intressanta iakttagelser 
angående en förskjutning till förmån 
för sjuksköterskornas informella makt. 
Sjuksköterskornas skapar utrymme för 
kritiska beslut som t.ex. innebär att 
inte sätta in livsuppehållande behand
ling. I avhandlingen ges intressanta 
inblickar i hur olika sätt att ta sig an 
och bearbeta kunskap leder tanke 
och argumentation. Organisationen
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fungerar som en selektiv lins, och olika 
yrken använder olika sökare för att 
ställa in sina respektive objektiv. I ka
pitel 7 får vi stifta bekantskap med 
Anspachs (1993) iakttagelser om 
hur olika ledtrådar bildar underlag 
för beslut.

Vad Anspach har sett är att man 
kan närma sig de svåra besluten genom 
teknologiska ledtrådar, perceptuella 
ledtrådar och interaktiva ledtrådar. 
Teknologiska ledtrådar används för 
beslut om liv/död, och det är främst 
läkarna som låter sig ledas till beslut på 
detta sätt. De kan använda teknologin 
och tolka dess mätvärden. Också de 
perceptuella ledtrådarna, de som man 
får t.ex. genom att känna på kroppen, 
lyssna på hjärta och lungor, ligger i 
läkarnas sökprocedur.

Sjuksköterskorna, däremot, an
vänder mest interaktiva ledtrådar. 
De låter sig ledas av den informa
tion de får genom personlig kontakt 
med patienten. Det ger anledning till 
reflektion utifrån existentialistiska ut
gångspunkter formulerade av Levinas 
och Sartre, något som också berörs i 
Karin Götlinds avhandling. Så snart 
man sett den andres lidande har 
man också skyldigheter mot denna 
person. Detta tänkande strider mot 
den professionella autonomin, som 
naturligtvis störs av att enskilda yr
kesutövare alltför påträngande blir 
påminda om lidandet. Detta ger en 
annan ingång till att fundera över 
olika sätt att nå kunskap. Bearbetad 
erfarenhet, skapad utifrån andra 
utgångspunkter än objektiva mät
värden, kan i osäkra kunskapslägen

utmana den akademiskt formulerade 
kunskapen. Det är ett viktigt fynd i 
Karin Götlinds avhandling. Sådan 
kunskap kan också vara stöd för de 
yrken som ibland kallas paraprofes- 
sioner. Utifrån dessa fynd kan de 
fortsättningsvis tillskriva sig större 
makt i sjukvården än de officiellt ges. 
När sökarljuset riktas mot kunskapen, 
inte den formella makten, synliggörs 
andra dimensioner.

En avhandling som ger upphov 
till så mycket tankar och möjligheter 
till fortsatt forskning är naturligtvis 
respektingivande. Än mer imponerad 
blir man när man läser i de fallbe
skrivningar som ligger till grund för 
resonemang och slutsatser. Själv måste 
jag medge att det varit svårt att käns
lomässigt sätta mig in i de olika fallen 
med alla dess konsekvenser.

Det är också så som Karin Götlind 
själv reagerat. Hon beskriver hur hon 
ibland måste ”fly fältet” för att orka 
med. Det är också så att de inter
vjuerhon presenterar sammandrag 
av i avhandlingen ger uttryck för 
sådan ångest. Exempelvis beskrivs 
hur personal inte genast kan lämna 
sina'upplevelser av exempelvis ett svårt 
beslut om att stänga av respiratorn 
utan tar med sig dem hem, drömmer 
mardrömmar, och sen? Att klara av att 
samla in och bearbeta ett så krävande 
material är en stor bedrift!

Samtidigt blir man väldigt nyfiken 
på vilken kunskap som är möjlig att 
fånga under de förutsättningar som 
gavs? Hade Karin Götlinds tidigare 
erfarenheter som barnsköterska nå
gon betydelse för hennes tolkningar? I

Sabrina Thelanders avhandling (2001) 
från en hjärtintensivavdelning ägnas 
exempelvis ett helt kapitel åt hur man 
hanterar oskicklighet kolleger emellan 
i ett system där säkerheten är grund
läggande. Fanns även här oskickligt 
beteende? Hade hennes möjligheter 
att komma och gå, en roll som delvis 
liknar läkarna som också kom och gick 
på avdelningen, någon betydelse?

Också som kunskapsproducenter, 
att skriva för en abstrakt publik, liknar 
de varandra. Utesluter hennes analys 
av enskilda fall en tolkning av paral
lella processer på avdelningen påverkat 
agerandet i det enskilda fallet? Hennes 
svar på dessa frågor är att hon arbe
tat i enlighet med Grounded Theory 
och haft tillgäng till bedömargrupper 
för att korrigera eventuella snedvrid
ningar i tolkningarna. I avhandlingen 
finns också alternativa tolkningar redo
visade i fall där hon varit osäker.

Det är ett oerhört spännande 
fält Karin Götlind gett sig in i. 
Kunskapsfrågorna, samt hur ny 
kunskap kan passas in i rådande 
maktstrukturer skapade i tidigare 
yrkesstrukturer och beslutsystem, 
framstår som något av det viktigaste 
att forska om i dagens medicinska 
sociologi.

o v  Stino Johansson, 

Institutionen för socia lt arbete , 

U m eå universitet
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Avhandlingen inleds med att läsa
ren möter tre unga vuxenstuderande 
kvinnor från Turkiet med delvis olika 
förhållningssätt till och erfarenheter 
av svenskundervisning för invandrare 
— sfi — som Marie Carlson inter
vjuade i Göteborg 1998.

För en av dem, Ayten, är sfi ”en 
språngbräda till framtida studier”. 
Gülay, däremot, säger sig föredra 
ett lönearbete. Skolarbetet saknar 
legitimitet, både i hennes släkt och 
familj och hos hennes själv.

”Lärarna”, säger hon, ”har väldigt

svårt att förstå situationen”. Hon 
har att sköta ”barn”, ”maken”, ”svär
mor och svärfar”, ”matlagning” och 
”allt det där”.

Necla, däremot, är mycket språk
intresserad. För henne handlar sfi 
om grammatik och att lära sig att 
hantera det svenska språket bättre, I 
förlängningen erfar hon bättre själv
förtroende. Mötet med och utfallet av 
sfi är således olika för olika även om de 
som studerats alla är kvinnor, mödrar, 
turkar, invandrare och sfi-elever.

Carlsons avhandling är föredömlig

i termer av struktur och innehåll. Den 
är därtill välskriven. Det gör dess tre 
delar både lätta att läsa och kritisera. 
Man lär sig och vill diskutera.

I avhandlingens första del intro
duceras läsaren i fem nödvändigheter. 
För detförsta, en presentation av sfi: 
s framväxt och innehåll liksom av den 
debatt som följt i fenomenets spår. 
För det andra, en genomgång av den 
mycket begränsade forskning om 
sfi som finns. Med utgångspunkt i 
de problemfokuserade diskussioner 
och föreställningar som sedan länge 
omgärdar sfi formulerar Carlson, för  

det tredje, avhandlingens övergripande 
syfte: ”att undersöka innebörden av 
mötet mellan olikartat konstruerade, 
ibland konkurrerande föreställning
ar om kunskap och lärande inom 
sfi” ( . . . ) .

Detta syfte preciseras i två del
syften. Dels att analysera hur kunskap 
och lärande organiseras, hanteras och 
artikuleras inom sfi. Kunskapsintresset 
riktas här mot utbildares och del
tagares syn på och tal om kunskap,
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utbildning och lärande och olika 
samhällsinstitutioners (sfi, arbets
förmedling, socialkontor) makt att 
definiera kunskap, krav och problem 
i verksamheten. Dels att belysa hur 
kursdeltagare (tretton turkiska kvin
nor) beskriver att de påverkas av 
sfi-undervisningen. Hur talar dessa 
kvinnor i sina livssammanhang om 
sina erfarenheter, kunskapsbehov och 
kunskapspraktiker?

Det första delsyftet hanteras i av
handlingens andra del, det andra får 
sina svar i dess tredje del.

Den fjärde nödvändigheten avser 
Carlsons socialkonstruktivistiska an
sats. I dess mest generella form avser 
den en problematisering av för givet 
tagen kunskap, en övertygelse om 
världen som kulturellt och historiskt 
präglad, en uppfattning om kunskap 
som frambringad och upprätthållen 
genom sociala processer och en be
toning av relationen mellan kunskap 
och handling. Carlsons användning 
av socialkonstruktivismen avgränsas 
till ett av dess många analytiska ram
verk: diskursanalysen. Men inte heller 
ett sådant verk är något innehållsligt 
självklart och entydigt.

Avhandlingen tar sin utgångs
punkt i en slags minsta gemensamma 
nämnaredefinition. Diskursanalys 
grundar sig på ”en eller annan idé 
om att språket är strukturerat i olika 
mönster som våra utsagor följer när vi 
agerar inom olika sociala domäner”. 
Det innebär konkret att diskursen 
på en och samma gång konstruerar 
bilder av verkligheten och konsti
tuerar objekten för kunskap i det

sociala livet.
Diskurser producerar ett vetande 

som också rymmer definitioner av 
problem och praktiker. Ett socio
logiskt intresse för diskurser brukar 
betona vikten av att studera såväl dess 
ursprung och tillkomst som dess inne
håll och sanningsskapande effekter. 
Hos Norman Fairclough, till exempel, 
står produktionen av diskurser i ett 
dialektiskt förhållande till den sociala 
strukturen/levda världen—”diskurser 
formas samtidigt av aspekter av den 
verklighet den konstituerar”.

Den som intresserar sig för diskurs
analys bör således fokusera relationen 
mellan social struktur och en ”aktiv 
symbolisk produktionsprocess” i 
vilken diskurser blir till, fångas upp, 
bestämmer kunskapsobjekt och blir 
till praktik. Avhandlingen avgränsas 
dock till diskursanalys i termer av en 
kritisk granskning av kunskaps- och 
meningsproduktion inom sfi. Den 
fokuserar grundläggande sätt att 
tala och skriva om verksamheten 
och företeelser med relevans för 
densamma.

Den femte nödvändigheten avser 
en redovisning av de utbildare och 
deltagare som studerats. I slutet av 
1990-talet gjorde Carlson 35 intervju
er med tolv unga kvinnliga deltagare, 
nio sfi-lärare och tre skolledare på två 
vuxengymnasium i Göteborg. Därtill 
intervjuade hon sex nyckelpersoner 
bland kuratorer, skolsköterskor och 
handläggare. Kursdeltagarna är tolv 
turkiska kvinnor i åldern 22 till 30 
år som varit i Sverige tre till tio år. 
Merparten kom till Sverige för att

gifta sig. De kommer från såväl städer 
som landsbygd och har gått fyra till 
åtta år i skolan i sitt hemland. Med 
svenska mått är de ”lågutbildade”. 
Samtliga är dock läs- och skrivkunniga 
sedan barndomen. Studien handlar 
således varken om analfabeter eller 
högutbildade.

Vad lär vi oss då som läsare av 
Marie Carlsons avhandling? I den 
andra delen uppfattar jag sju till 
varandra relaterade huvudbudskap, 
varav vissa hör till en mer svepande 
kritisk diskurs och andra är mer 
empiriskt grundade. För det första 
ett försök att destabilisera efterkrigs
tidens utbildningsoptimism: tron att 
man med pedagogiska medel radi
kalt kan förändra samhället genom 
att skapa nya medborgare för ett nytt 
samhälle genom att knyta kunskap 
och skola till medborgarfostran och 
demokratiska ideal.

Istället för att stryka denna dis
kurs medhårs läser avhandlingen den 
mycket kritiskt. Utbildning, som i sig 
själv något oproblematiskt gott, blir, 
heter det, till en doxa etablerad utan 
diskussion — en skolretorikvars im
perativ är alla skall gå i skolan. En 
medborgare utan formell utbildning 
framstår som en anomali. Utbildning 
blir mer eller mindre ett tvång men 
kläds i ordval som ”individens behov” 
och ”eget ansvar”.

Till denna kritiska destabilisering 
hör kritiska formuleringar och citat 
om hur staten inlemmar individen 
och försvagar civilsamhället. Den 
generella välfärdspolitiken beskrivs 
i termer av ”socialdemokratisk ideo
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logi och praktik” och en tendens till 
”samhällelism”.

Av detta följer, for det andra, att 
deltagarna drabbas av en fostrande ton 
och ambition pä paradoxens grund. 
De är och skall vara självständiga och 
ansvarstagande men just detta måste 
de lära sig genom att utbildare för 
deltagare talar om vad som är rätt och 
fel. Och när deltagaren inte är sådan 
som det förväntas eller inte utvecklas i 
rätt riktning blir hon den annorlunda 
”invandraren”, ett barn, som det tar 
lång tid att förändra. ”Rom byggdes 
inte på en dag”, som någon säger.

Detta temat landar, för det tredje, 
i en rad referenser till forskare som 
betonar välfärdssamhällets omhänder
tagandeperspektiv (Charles Westin) 
och att ”invandraren” blir till ”byrå
kratiskt objekt” (Owe Ronström). 
Den institutionella verksamheten 
som omsluter ”invandraren” leder 
fram till ett ”Invandrar-Sverige” och 
en ”invandrisering”. På så sätt sker en 
”institutionalisering av invandraren” 
(Bratt Paulston). Därtill uppstår en 
”kader eller servicesektor” för att 
”åtgärda invandrares angelägenheter”. 
Slutsats: sfi-skolorna som traditionella 
och tidstypiska miljöer är förankrade 
i ett välfärdstänkande som skapar en 
byråkratisk organisation med ett egen
intressen knutet till ett konstruerat 
fenomen: ”invandraren”.

För det Ijärde omgärdas den kon
struerade ”invandraren” av en rad 
myndigheter som råkar i konflikt 
med varandra om vad som skall 
göras med och avkrävas denne. 
Det uppstår en rad intresse- och

gränsstrider. Sfi-utbildningens mål, 
pedagogik och krav ställs mot en ar
betsförmedling som anser att godkänd 
sfi är förutsättningen för att stå till 
arbetsmarknadens förfogande och 
en socialbyrå som har att hantera 
den ekonomiska försörjningen och 
därmed ställer krav på närvaro och 
rutiner för närvarokontroll.

För det femte skapas genom dess 
stridigheter ett sorterings- och åt
gärdstänkande som ”till stor del utgår 
från ett grundläggande bristperspek
tiv” hos ”invandraren”. Följaktligen 
rymmer denna institutionella in
ramning en stor upptagenhet av 
kursdeltagaren/invandraren. Hur skall 
denne definieras och sorteras för att 
på bästa sätt definieras? Invandraren 
blir den svage, den med brist, och 
problemcentreras. Här synliggör av
handlingen ett omedvetet idésystem 
och värderingar som strukturerar 
verksamhetens praktiker.

För det sjätte kompliceras bilden 
ytterligare av att kursplanen för sfi, 
fastställd av regeringen, betonar vikten 
av att utgå från kursdeltagarnas egna 
utgångspunkter, aktivt kunskapssö
kande, problemorienterat arbetssätt 
och elevernas möjligheter att påverka. 
Kursplanen säger också att deltagarna 
genom sfi skall komma i kontakt med 
det omgivande samhället. Den betonar 
därtill vikten av att vara medveten om 
att språk tar tid att lära. Men kurs
deltagarnas längtan efter en skola 
med grammatik, lärarauktoritet och 
språkliga tillrättavisningar bevisar 
att de är traditionsbundna och lever 
sina liv långt ifrån västerländska ideal

om en modern, kritiskt reflekterande, 
självständig och självstyrd individ. De 
vet egentligen inte varför de vill ha 
grammatik, sägs det från lärarhåll. 
Särskilt skolledarna är skeptiska och 
efterfrågar mer kommunikation 
och vardaglig användning av språ
ket. Också bland utbildare i olika 
och samma funktioner finns skilda 
uppfattningar.

Diskursen om det egna ansvaret 
och idealet om att vara självstyrd 
samspelar, för det sjunde, också 
med specifika pedagogiska arbets
former. En av dess former kallas 
”learner autonomy”. Att ansvarsfullt 
arbeta självständigt är något man 
enligt lärarna ofta måste lära delta
garna. Det tar tid och går långsamt. 
Kursdeltagarna skall, heter det, först 
”knäcka koden”. Autonomi har blivit 
en trend. ”Learner autonomfVisar sig 
vara mycket hårt styrd, vilket också en 
del lärare instämmer i. Strukturen för 
denna metod är mycket fast.

I avhan d lingens tredje del foku
seras i två kapitel deltagarna i sina 
livssammanhang. Hur bemöts de? 
Hur förstår och erfar de och an
dra begreppet invandrare? Hur 
definierar deltagarna sig själva? Är 
de sfi-studerande kvinnorna att 
betrakta som ”traditionalister” eller 
”brobyggare”? Vad har sfi-studierna 
betytt för dem som individer och deras 
livssammanhang? Jag skall här kort 
beröra de två sista frågorna, då de 
anknyter till avhandlingens titel.

Vad berättar så kvinnorna om sina 
erfarenheter från sfi-utbildningen?
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Vilka betydelser har den haft i deras 
liv och för deras användning av det 
svenska språket?

Utanför skolan står familjen och 
kvinnans roll som mor och uppfost
rare i centrum. Deltagarnas berättelser 
verkar svara mot vad som ofta beskrivs 
som ”turkiskt” identitetsmönster: 
landsbygdskultur, familj ekollektiv, 
köns- och åldershierarkier, tradition, 
heder och islam. Kvinnorna reflekterar 
i sina berättelser kring denna tradition 
och förhåller sig till den pä olika sätt: 
de reproducerar den, ifrågasätter den 
och överskrider den.

I detta sammanhang betonar de den 
ökade självständighet och det ökade 
självförtroende som sfi-studierna 
bidragit till att ge dem. Några har 
familjens stöd för sina språkstudier, 
andra inte. Vissa får hjälp hemma, 
andra måste sköta allt och därtill 
försöka hinna med språkstudierna. 
Skolans förväntningar är att alla 
skall ta eget ansvar.

Ur dessa erfarenheter föds en mot
bild: att ”svenskarna” och ”lärarna””tror 
att vi är som de. De tänker bara pä 
sina egna förutsättningar, att vi har 
all möjlighet att syssla med det här 
själva. Det kan vi inte. Lärarna har 
väldigt svårt att förstå oss”. Här 
finns frustrationer över att inte fullt 
ut accepteras varken hemma eller i 
skolan. Familjeansvar för de turkiska 
kvinnorna är inte detsamma som fa
miljeansvar hos ”svenskarna”.

Den analytiska poängen är att 
medan deltagarna försöker förstå både 
”sin egen kultur” och ”den svenska” 
förstår utbildarna endast kvinnorna

som ”de andra”. Det finns således, 
menar Carlson, en stor fara med 
den svenska jämställdhetsdiskursen: 
att ”etniskt svenska kvinnor” framstår 
som ett föredöme för en ”befriad 
kvinna” medan ”invandrarkvinnan 
direkt förpassas till kategorier som 
underordnad, passiv, traditionell och 
okunnig”.

Det finns otvetydigt en svårbedömd 
dubbelhet i de kvinnliga deltagarnas 
berättelse om sin utbildning. A ena 
sidan ”var inte min man emot att jag 
skulle utbilda mig” men han ”var väl
digt noga med barnen”. ”Mamman 
skall ta hand om dem”. ”Så när barnen 
blir äldre sa jag att’nu räcker det’. Nu 
vill jag gå och lära mig svenska”. Ar 
en kvinna med denna berättelse en 
underordnad kvinna? Eller gör hon 
aktiva val? Avhandlingens svar på 
frågor som dessa är att den citerade 
kvinnan ”aktivt skapar mening inom 
ramen för rådande villkor”.

Avhandlingen vill undvika bilden 
av invandrarkvinnor som ”passiva 
offer för sin kultur och sin omgiv
ning”. Reflexiva självförståelseformer 
är ständigt i bruk och förändringar 
sker. Tillvaron är ett sammansatt 
”både och”. De studerade kvinnorna 
är, på en och samma gång, brobyggare 
och traditionsförmedlare, inte minst i 
relationen till sina barn. Och för denna 
uppgift behöver kvinnorna språket. 
Det är kvinnorna som sköter kon
takterna med det svenska samhället: 
skola, daghem, vårdinstitutioner, 
post, hyresvärd, bibliotek. Att klara 
saker själv och inte vara beroende av 
andra ger dem makt över den egna

vardagen. ”Egentligen klarar jag av 
allting själv utan hjälp nu för tiden”, 
berättar en av dem. Och sådant ger 
ökat självförtroende. ”Förut var jag så 
underlägsen min man”, säger en annan. 
Hon fortsätter: ”Det var alltid han 
som bestämde. När jag började skolan 
så började jag också vilja bestämma 
— jag fick självförtroende”. Men 
tidigare erfarenheter finns kvar och 
kan få full verkningskraft i specifika 
situationer och relationer. ”Jag pratar 
inte alls när min man är med — för 
då är jag blyg”.

Hursomhelst tycks mig de inter- 
juade kvinnorna också ha mycket 
positivt att säga om sfi. De är på väg. 
De är bryggor längs mer eller mindre 
stängda och öppna gränser. Det är så 
jag vill uppfatta slutbudskapet. Det är 
med dessa konklusioner avhandlingen 
börjar och slutar.

Det är också här, efter läsningen 
av en bra avhandling, mina kritiska 
frågor väcks. Samtidigt som jag tycker 
om den väcker den frågor vars svar 
kräver en artikels omfång. Jag kan i 
dessa sammanhang endast antyda dem 
i termer av fyra ambivalenser.

För det första slås man av så 
mycket positivt den så kritiskt be
skrivna utbildningsretoriken och 
sfi-utbildningen har åstadkommit i 
de studerade kvinnornas liv. Hade de 
turkiska kvinnorna kunnat berätta sä 
mycket positivt om utbildning om de 
inte hade kunnat lämna hemmet och 
fått utbilda sig?

För det andra finns det en stark 
iver att visa pä komplexiteten i de del
tagande kvinnornas liv och möte med
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välfärdsstatens ensidiga förfarligheter 
och intressestyrda kontrollmekanismer 
och utfall. Varför är inte välfärdstaten i 
sitt sätt att verka lika komplext positiv 
som den av samma stat konstruerade 
”invandraren” och varför har inte den 
senare egenintressen? Ar det för att 
även forskningen skapar sig en egen 
”invandrare”, vilken retoriskt kan 
ställas mot en hemsk stat.

För det tredje får jag aldrig grepp 
om varifrån Carlsons kritik mot 
utbildning, sfi och modernisering 
kommer. Från vilken plats i det 
sociala rummet kommer denna 
diskurs? Vad är kritikens grund och 
syfte? Jag saknar en argumentation 
som benar ut varför utbildning, väl
färdsstat och olika aktörers praktiker 
(avsiktligt och oavsiktligt) kan vara 
”bra” och ”dåliga”.

Jag är övertygad om att Carlson 
inte är emot all utbildning och anser 
att amerikansk välfärdspolitik och 
gettoliv är att föredra. Inte heller 
tror jag hon menar att alla aktörers 
tänkande och handlande i välfärds
staten kan reduceras till egenintresse. 
Förvisso är hennes förhållningssätt till 
studiens enskilda lärare föredömlig. 
Ingen kan känna sig integritetshotad. 
Hon är inte ute efter att moralisera 
över individuella lärare. Hon synlig- 
gör diskurser. Men om alla i stat och 
kommun endast konstruerar felaktiga 
kategorier och drivs av egenintresse, 
så gäller det också Carlson själv. I 
vilket intresse är hennes avhandling 
skriven?

För det ijärde tycker jag att ana
lysen saknar en klassisk sociologisk

relation, nämligen att det som be
skrivs och analyseras relateras till 
samhällsstrukturella (socioekonom- 
iska) förändringar i 1990-talets 
Sverige. Dessa förändringar var inte 
orsakade eller planerade av stats- och 
kommunanställda. Det var snarare så 
att välfärdsstatens professioner ställdes 
inför svåra uppgifter för vilka de knap
past själva kan anses ansvariga.

Hursomhelst synliggör Carlsons 
avhandling en rad problem som är 
förknippade med sfi och det sätt på 
vilka en rad olika utbildningsupp
gifter erfars och hanteras. Om dessa 
symptom har jag lärt mig mycket. Jag 
rekommenderar varmt en kurs i vilken 
man läser Carlsons avhandling ihop 
med den typ av klassisk sociologiska 
analys man finner i William Julius 
Wilsons studier och de politisk- filo
sofiska diskurser om multikulturalism 
och feminism som presenteras i Susan 
Möller Okins Mångkulturalism — 
kvinnor i kläm?

Till slut tycker jag att jag fick läsa 
och opponera på en utmärkt avhand
ling. Det är därför man går igång, så 
det är svårt att sluta tänka på vad man 
har läst. Till slut ringer en fras från 
Emile Dürkheims utbildningssocio- 
logi i mitt huvud:

”Have we not expressly recognized 
that we owe to education the best in 
us? But this is because the best of us 
is of social origin”.

M ats Trondman 

Professor i sociologi m ed  inrikt

ning mot kultursociologi vid Växjö 

universitet och M alm ö högskola
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