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Sociologisk Forskning nr 3-4/2000
har kommit att präglas av artiklar och inlägg som fokuserar på sociologin och 
sociologerna. Det ser ut som ett temanummer om sociologi, men i själva verket 
är det ett antal tillfälligheter som samverkat. Egentligen har den nuvarande 
redaktionen haft som policy att inte fokusera på sociologin som sådan utan tvärt
om försökt publicera manus som diskuterar problem som är giltiga även utanför 
sociologisamfundet.

Svallfors kritik i detta nummer sätter fingret på denna ömma punkt. H ur rele
vant är Sociologisk Forskning för omvärlden? En mer närgången fråga är: hur 
relevant är Sociologisk Forskning för dagens sociologer? Om tidskriften inte är 
relevant vare sig utanför eller innanför sociologernas fackkrets skulle den, för att 
använda Svallfors term, verkligen vara ett sorgebarn. Ett barn som trots föräld
rarnas kärlek misslyckats och gått vilse i världen.

Men är inte frågan fel ställd? Det är kanske den reellt existerande sociologin 
som är problemet? Det är kanske föräldrarna mer än barnet som vi skall vara 
oroliga för? M odern sociologi är heterogen och dessutom lösligt sammanhållen. 
Detta blir lätt problematiskt, särskilt om disciplinen saknar vilja och gemensam
ma metodregler för att lösa sina inre (vetenskapliga) konflikter.

En sådan uppfattning, i mer tillspetsad form, för John Goldthorpe fram i sin 
artikel i detta nummer av Sociologisk Forskning. Han frågar sig om den väster
ländska rationalismen har gått förlorad i (en del av) den (postmoderna) sociolo
gin. Socialvetenskapen måste återgå till sina friska rötter, som ligger inom den 
rationalistiska traditionen, skriver han. Hans kritik av vissa av nutidens ström
ningar kan tyckas brysk -  redaktionen ger gärna plats för genmälen.

Kritiken av (delar av) modern sociologi är dock ännu hårdare utanför socio
logernas trots allt ganska gemytliga allrum. Ett väl känt exempel är fysikern Alan 
Sokal, som skickade in ett fejkat manus till den amerikanska tidskriften ”Social 
Text”, vilket accepterades och hyllades på tidskriftens ledarsida1. De olika för
vecklingarna har dokumenterats i bokform, under rubriken ”intellektuella 
bedragare” 2. Självklart (?) är sakernas tillstånd inte lika bedrövligt i Sverige. 
George Klein, som ägnat mycken tid till att läsa sociologiska texter är mer åter
hållsam i sin kritik:

...postmoderna varianter [av vidskepelse] tar på sig filosofins och vetenskaplighetens man
tel...De mer försvarslösa humanistiska vetenskaperna (historia, sociologi och språk) har 
hamnat i en självförgörande fälla^
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R edaktionens förord

Sociologins utveckling har med andra ord uppmärksammats utanför våra 
egna led. H ar vi verkligen ham nat i en självförgörande fälla? Det verkar nöd
vändigt att vi själva diskuterar och skaffar oss ett bättre grepp om sociologins 
utveckling. Kan Sociologisk Forsknings problem i själva verket vara den svens
ka sociologins problem? Vad är det egentligen som håller oss samman som soci
ologisk gemenskap? Det lär knappast vara en gemensam syn på samhället. Är det 
vårt sociala patos? Eller ett intellektuellt patos att förstå hur samhället fungerar? 
Innehav av vissa tjänster på universiteten? Alla delar av den nutida sociologin är 
kanske inte bärkraftiga -  slentrianmässigt hänvisar man ofta till disciplinens 
kärna, men det är långtifrån klart varav denna består. Är kärnan mer livskraftig 
än de så kallat perifera grenarna av sociologin? Sociologins kritiker tycks hävda 
att själva kärnan är angripen av röta.

M an bör också uppmärksamma de mer positiva inslagen i bilden. De skrivs 
uppåt femtio doktorsavhandlingar i sociologi om året i Sverige. Detta nummer 
av Sociologisk Forskning innehåller bl a recensioner av 11 nya doktorsavhand
lingar i sociologi, liksom nyskrivna manus som diskuterar två av sociologins 
klassiker, Weber och Sorokin. I det senare fallet utifrån ett okänt, nyligen åter
funnet manuskript. Intresset för sociologins historia kan mycket väl uppfattas 
som en otålighet inför dagens abstrakt pratiga sociologi.

Det är ändå tydligt att svenska sociologer är livaktigt och framgångsrikt verk
samma, både i och utanför Sverige. Goda manus är alltid välkomna till 
Sociologisk Forskning, men kriterierna för vad som är goda manus har kanske 
växlat genom åren. Det vore ändå bra underligt om inte förutsättningarna fanns 
för att skapa en tidskrift som väcker intresse både innanför och utanför discipli
nen själv. H ur det skall gå till får vi anledning att återkomma till, närmast på 
Sociologförbundets årsmöte i januari.

För Sociologisk Forsknings redaktion i december 2000 
/Denny Vågerö

Noter
1 Alan Sokal (1996) Transgressing the boundaries -  towards a transform ative hermeneutics o f quan

tum gravity. Social Text 46 /47:217-252 .

2 Alan Sokal, Jean Bricmont (1997) Im postures intellectuelles. Éditions Odile Jacob.

3 Georg Klein (1998) Korpens blick  -  essäer om vetenskap och moral, s 296. Albert Bonniers Förlag.
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Den nuvarande krisen inom 
sociologin: finns det en väg 
bortom falsk pluralism?
AV JO H N  H. GOLDTHORPE

Jag har här bara ett begränsat utrymme för att behandla några stora problem. 
M ina kommentarer kan kanske därför tyckas onödigt bryska. Jag utgår emeller
tid ifrån en serie essäer som jag skrivit under de senaste tio åren och som nyligen 
har publicerats (Goldthorpe 2000), där resonemangen som presenteras här 
utvecklas mer i detalj.

Föreliggande artikel bygger på ett antagande som jag till fullo accepterar, näm 
ligen att det skick i vilket sociologin befinner sig i slutet av 1900-talet ger anled
ning till allvarlig oro. Jag skulle vilja föreslå att grunden till denna oro huvud
sakligen beror på tre särdrag inom modern sociologi, vilka jag också anser ha 
kumulativ inverkan.

För det första saknas påtaglig integrering mellan forskning och teori. Detta är 
verkligen en svårighet som går långt tillbaka i tiden -  något som jag på andra 
ställen (Goldthorpe 1997) kallat ”den sociologiska skandalen” . Men vad som 
förvärrar situationen idag jämfört med tidigare, är att skandalen som sådan upp
märksammas mindre ofta. För detta, menar jag, ligger huvudansvaret hos de (så 
kallade) ”generella teoretikerna”, som så ofta skriver rikligt men med liten hän
syn till hur deras teori eventuellt kan relateras till forskningsresultat. För natur
vetare -  och också för de flesta ekonomer, statsvetare eller forskare inom psyko
logi -  är syftet med teori först och främst att tillhandahålla en systematisk 
förklaringsgrund till de fenomen som är av intresse. Men inom sociologin m ot
sätter sig teoretiker som t ex Jeffrey Alexander eller Anthony Giddens en sådan

John Goldthorpe är Official Fellow o f  Nuffield College vid Oxford universitet 
och välkänd för sin forskning om social stratifiering och social mobilitet. 
Föreliggande artikel bygger på ett anförande av John Goldthorpe vid en kon
ferens i Umeå 1999. En engelsk version finns i Svallfors &  Boje (red) (2000).
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förståelse av teori. Teori kan enligt dem göra giltigt anspråk på ”autonom i” från 
forskningsprocessen. Såsom ”diskurs” eller enbart som ett ”begreppsliggörande” 
kan teori leva i sin egen värld (se t ex Alexander 1998:32, 165; Giddens 1984: 
xvii-xx). Som van den Berg (1998:25-6) har uttryckt det, eftersträvar generell 
teori inte att ”formulera sammanhängande förklaringar av saker som händer 
”där ute”, utan istället att ”bli en sub-disciplin i sin egen rätt med egna tydliga 
kriterier på användbarhet och relevans som tycks helt skilda från verksamma 
sociologiska forskares behov och intresse” .

Det är därför knappast förvånande att många forskningsorienterade sociolo
ger i sin tur kommit att betrakta generell teori med visst förakt -  med Davis’ 
(1994:184) ord ingenting annat än ”en fånig röra (vilseledande) intellektuella 
historier, en hälsosam klick av ideologi, och en kinesisk meny av ’skolor’, ’ansat
ser’ och ’m odeord”’ -  för att sedan fortskrida genom att anta, högst felaktigt, att 
de på det hela taget kan undvara teori. Forskningsresultat, tycks de tro, ”talar i 
stort sett sitt eget tydliga språk”, och när data ges i kvantitativ form, kan kausa- 
la samband bändas ur den statistiska analysen utan behov av någon teoretisk 
input. Således, som van den Berg (1998:206) vidare observerar, finner autono- 
miseringen av teori en parallell i autonomiseringen av metod på ett sätt som på 
intet vis ”är mindre absurd eller skadande för disciplinen som helhet” .

För det andra råder en uppenbar kollektiv brist från sociologers sida i att man 
inte bestämt precis vilken sorts disciplin sociologi är eller borde vara. För somli
ga -  och detta är min egen åsikt -  bör sociologi alldeles otvetydigt sikta mot att 
vara en social vetenskap, och därmed ha välutvecklade länkar till andra sociala 
vetenskaper såsom ekonomi och statsvetenskap, och därutöver med annan 
humanvetenskap som t ex psykologi, demografi och olika grenar av humanbio
login. För andra utgör emellertid sådana aspirationer enbart en urmodig ”posi
tivism”. Om sociologi överhuvudtaget ska betraktas som en social vetenskap, 
skulle de anse att den måste vara av väldigt precis karaktär, med mål och meto
der som klart avgränsar den från naturvetenskapen. Faktum är att det man här 
stödjer sig på är 1800-talets tyska Methodenstreiten: dvs uppdelningen mellan 
Geisteswissenschaften och Naturwissenschaften, där det hävdas att den förra 
distinkt skiljer sig från den senare genom det ”hermeneutiska imperativet” -  
nödvändigheten av att vid studier av sociala och kulturella fenomen bringa för
klaringen bortom det objektiva till en slutlig ”subjektiv förståelse” av deras 
mänskliga betydelse. Följaktligen hävdas det att sociologins centrala interdisci-
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plinära länkar bör vara till filosofin eller till kulturella eller litterära studier. Och 
i en sådan kontext blir det mycket enklare för sociologisk teori att frigöra sig från 
något som helst förklaringsansvar och istället anta en betydligt svagare och dif
fusare framtoning: en som, talande nog, tillåter ”teoretisera” att vara ett transi
tivt verb (dvs man “teoritiserar” utan objekt för teorin, reds anm.).

Vad som emellertid kraftfullt kan och har anförts mot denna ståndpunkt är att 
det är just detta som måste vara sociologins uppgift, att överbrygga klyftan mel
lan Geisteswissenschaften och Naturwissenschaften, och att denna uppdelning 
åtminstone är mycket mindre skarp än vad som ofta har antagits. T ex har 
Popper (1972:183-6) hävdat att också naturvetenskapen inbegriper former av 
subjektiv förståelse, medan humaniora gemensamt med naturvetenskapen har en 
grundläggande logik för hur man relaterar antaganden till bevis -  ”metoden av 
argument och m otargum ent” . Detta, hävdar Popper, är vad som praktiseras både 
när man ”rekonstruerar en skadad text såväl som när man bygger en teori om 
radioaktivitet” . På senare tid har andra författare -  oavsett om de skriver som 
filosofer eller sociologer -  t ex Elster (1983) eller Runciman (1983) -  antagit en 
liknande position. Det huvudsakliga påståendet är att när väl de olika möjliga 
formerna av ”förståelse” tydligare differentierats än vad som vanligen är fallet, 
så finns det, med Runcimans (1983:55) ord ”inte något särkilt problem med för
klaringar inom vetenskapen om m änniskan” eller något krav på forskare inom 
sociala vetenskaper ”att anta andra validitetskriterier” än de som tillämpas inom 
andra vetenskaper vid test av förklaringar.

För det tredje uppkommer ytterligare oenighet kring hur oenigheten kring 
sociologins natur i sig ska betraktas. Det konferensprogram där denna uppsats 
först presenterats (Svallfors & Boje, 2000), anför att ”utvecklingen mot en ökad 
pluralism i sig inte är ett problem ” . Jag vill för min del starkt opponera mig mot 
detta. Det är, skulle jag vilja hävda, ett alldeles fundamentalt problem. Detta 
beror på att den pluralism som har utvecklats ofta är en pluralism av icke genu
int, utan snarare falskt slag -  för att använda distinktionen som gjordes för en 
tid sedan av Klima (1972). En genuin pluralism är en sådan som förenas med 
kraftfull, ofta dödlig idétävlan; men detta förutsätter med nödvändighet någon 
form av metodologisk konsensus kring grundregler och utförandekriterier 
utifrån vilka tävlan hålls. Inom sociologin saknas i stort sett sådan konsensus. 
Följaktligen är rådande pluralism i stor utsträckning enbart en falsk sådan, 
genom att med Klimas ord ”ståndpunkternas konfrontation” inte är och inte kan
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”organiseras som en kam p”, åtminstone inte som en intellektuell- i motsats till 
en sociopolitisk - sådan.

Därtill kommer att problemet med pluralism på senare tid sammanförts med 
den ökande fäblessen för kognitiv relativism inom sociologin, särskilt i form av 
”post-modernism”. Vad detta medför är ingenting mindre än ett fullständigt 
övergivande av vad Searle (1993) karaktäriserat som ”den västerländska ratio- 
nalitetstraditionen” -  vilket de facto lade grunden till sociologins ursprungliga 
intellektuella källa. Ur ett post-modernistiskt perspektiv kan man inte föreställa 
sig en genuin - dvs konkurrenspräglad - pluralism, eftersom man förnekar möj
ligheten till någon som helst rationalitetsgrundad konsensus. Det finns ingen 
kunskap som kan göra anspråk på en privilegierad, objektiv och universell sta
tus i kraft av den metod med vilken den framställs -  bara en mångfald av ”kun
skaper” som är specifika för särskilda grupper i samhällen, kulturer etc, och som 
gynnar deras syften. Olika ”ståndpunkter” behöver med andra ord helt enkelt 
”konfrontera” varandra, och vilken av dessa som består kommer inte att avgö
ras på rationella grunder genom konfrontationen utan tvärtom på ett eller annat 
sätt av socio-politisk makt.

Intellektuell oordning på gränsen till katastrof
Utifrån ovanstående resonemang anser jag att sociologin faktiskt befinner sig i 
ett tillstånd av intellektuell oordning som gränsar till katastrofal, och som såvi
da inte starka motåtgärder vidtas mycket väl kan bli katastrofal, i den meningen 
att detta leder till att disciplinen misskrediteras och till dess institutionella till
bakagång, åtminstone genom minskat offentligt stöd, av finansiellt och annat 
slag (jämför Huber 1995; Hammersley 1999). Men vad kan då göras? Det ligger 
naturligtvis i problemets natur att inget svar på denna fråga kan förväntas upp
båda något bredare stöd. M an kan bara föra fram sin egen åsikt om vilken stra
tegi som är bäst att följa och på detta sätt hoppas utmana andra, antingen till att 
föreslå alternativ eller till att framföra starkare skäl än vad som idag tycks exi
stera till uppfattningen att den nuvarande situationen i själva verket är hållbar 
och inte utgör någon egentlig anledning till oro.

Min egen position är följande. Vad som behövs nu är en ansträngning att iden
tifiera vad sociologins främsta bedrifter så här långt har bestått av, för att sedan 
kring dessa bedrifter bygga en ny förståelse kring disciplinens ”kärna” eller 
huvudfåra, som utan att försöka vara exkluderande, ändå skulle representera
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vad som är essentiellt för disciplinen. Vad man kan hoppas på av ett sådant för
sök är som sagt inte att uppnå konsensus, utan snarare att fokusera debatten och 
särkilt att uppmuntra dem, som samtycker vad gäller strategin men har andra 
åsikter om vad ”kärnan” ska bestå av, att på samma sätt utsätta sina argument 
för kritisk granskning. Uppriktigt sagt är det något tunnsått med framgångs- 
exempel inom sociologin. Men det finns ändå enligt min bedömning två som för
svarar sin plats, även om de är olika till sin art.

Det första framgångsexemplet som jag vill identifiera är det som jag kallar 
kvantitativ social forskning, eller snarare forskning som involverar datainsam
ling och dataanalys där båda baseras på statistiska metoder och därmed i slut
ändan på sannolikhetsteori. Nyckelidén vad gäller datainsamling är det slump
mässiga urvalet, framförallt inom ramen för surveyforskning. Vad avser data
analys utgörs nyckeln av multivariat modellering.

Sociologin utgjorde centralt stoff för den sannolikhetsteoretiska revolutionen 
inom vetenskapligt tänkande under decennierna i mitten av 1800-talet (jämför 
Krüger, Daston och Heidelberer (red) 1987; Krüger, Gigerenzer och M organ 
(red) 1987), huvudsakligen som resultat av Adolphe Quetelet och hans efterföl
jares arbete. Faktiskt var det Quetelets modellering av regelbundenheter inom 
moralstatistiken, baserade på ”felkurvan” eller normalfördelningen, som skänk
te inspiration till Clerk Maxwell och Ludwig Bolzmanns kinetiska gasteori, vil
ket i sin tur blev inledningen till den statistiska fysiken (Porter 1982). Quetelets 
arbete var också utgångspunkten för Galton, Edgeworth, Pearson och Yule, som 
under århundradets senare årtionden utvecklade ”den nya engelska statistik” 
som kom att känneteckna den kulminerande sannolikhetsteoretiska revolutio
nens framsteg (Stigler 1986).

Anmärkningsvärt nog (av anledningar som jag inte kan gå närmare inpå här, 
men se Goldthorpe 2000: kap 12) misslyckades sociologin att utnyttja dessa 
framsteg, åtminstone vad gäller dataanalysen. Den nya statistiken exploaterades 
i tur och ordning av biologin, psykologin och ekonomin, i form av biometri, psy- 
kometri, och ekonometri. Men någon motsvarande ”sociometri” kom inte att 
utvecklas. N är sedan intresset för kvantitativ forskning blommade upp igen efter 
andra världskriget, tvingades sociologin att ta över statistiska ansatser och tek
niker från andra områden -  såsom variansanalys, faktoranalys och OLS-regres- 
sion -  vilka ofta inte var särskilt lämpade för sociologiska data och problem.
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Metodologiska landvinningar som gynnar sociologisk teori
Emellertid återupprättades sociologins relation till den sannolikhetsteoretiska 
revolutionen från och med 1970-talet -  ironiskt nog från den tid då ”reaktionen 
mot positivismen” var som starkast. Huvudsakligen i samband med storskalig 
surveyforskning, har sociologer och statistiker tillsammans utvecklat en rad nya 
modelleringstekniker (jämför Clogg 1992) som helt transformerat den kvantita
tiva sociologins möjligheter, eller mer specifikt möjliheterna att etablera och ana
lysera sannolika sociala regelbundenheter, vilket är de termer jag skulle vilja 
påstå att nästan alla sociologiska problem kan uttryckas i. Som illustration kan 
jag nämna tre sådana tekniker.

(i) Loglinjär modellering. Detta är en kraftfull metod vid behandling av kate
goriska data som avser individers olika attribut -  t ex kön, etnicitet, utbildning, 
civilstånd, arbetsmarknadsstatus, social klass, religiös tillhörighet eller politisk 
åsikt. Med hjälp av den kan man finna underliggande associationsmönster mel
lan dessa attribut eller testa hypoteser för deras inbördes association. Under de 
senaste tjugo åren har loglinjär modellering lett till stora framsteg inom t ex stu
dier av ojämlikhet mellan könen, utbildnings- och klassmobilitet, endogami och 
exogami och den sociala basen för politisk tillhörighet.

(ii) Liv sförlopp sanalys (Event History Analysis). Denna teknik gör det möjligt 
för sociologer att analysera en serie förändringar över tid, per individ eller annan 
enhet, mellan olika diskreta stadier, och att undersöka vad som determinerar 
dessa förändringar. Detta har i stor utsträckning används vid studier av ”karriä
rer” -  utbildningsmässiga, arbetsmarknadsmässiga, kriminella etc -  och vid stu
diet av processer bakom bildningen eller upplösningen av familjer eller organisa
tioner.

(iii) Multinivå-modellering. Denna metod möjliggör för sociologen att ”se” 
bortom den i sig själv banala observationen att individer är involverade i supra- 
individuella enheter av olika slag, och att uppskatta i vilken utsträckning den 
individuella handlingen eller erfarenheten de facto influeras av denna involver- 
ing. Detta har t ex gett en bas för att besvara frågor som rör i vilken utsträck
ning samhällseffekter påverkar etnisk exogami eller frågor om skolans effekter 
på barns skolprestation, eller betydelsen av social ojämlikhet på makronivå för 
individens hälsa.

Betydelsen av vad som uppnåtts genom användandet av dessa statistiska 
modelleringstekniker är dubbel. För det första har empiriska regelbundenheter
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kunnat påvisas inom en rad olika väsentliga områden, på ett sätt som inte kan 
anses vara annat än avslöjande: dvs dessa regelbundenheter kan inte rimligen 
anses uppenbara för lekmän i deras vardagliga liv. Inte heller framträdde de för 
sociologerna själva förrän de hade tillgång till (i stor utsträckning survey-) data 
som var tillräckligt omfattande i tid och rum, och till tekniker som var tillräck
ligt kraftfulla för att blottlägga dem.

Jag skulle kunna ge ett exempel från mitt eget forskningsfält, social mobilitet. 
På allra sista tiden har de två viktigaste -  och för somliga ganska kontra-intuiti- 
va upptäckterna -  varit de följande: (i) att relativa nivåer av klassmobilitet mel
lan generationer i hög grad är konstanta över tid och (ii) att mönstret för dessa 
nivåer i hög grad är liknande för olika länder -  även om de absoluta nivåerna av 
denna mobilitet varierar ganska mycket över både tid och rum (se t ex 
Featerhman, Jones och Hauser 1975; Erikson och Goldthorpe 1992; Jones 1992; 
Wong 1994). Dessa resultat hade inte kunnat uppnås utan att tillämpa ända
målsenlig statistisk modellering på storskaliga, longitudinella och komparativa 
data. Därmed instämmer jag med Joan Huber (1995) i hennes modiga attack på 
post-modernisterna och andra kognitiva relativister, att det huvudsakligen är 
genom sin kapacitet att producera upptäckter av detta slag, vilka är av uppen
bart allmänt och politiskt intresse, som sociologin ”gör rätt för sig” : dvs rättfär
digar det offentliga institutionella och finansiella stöd den erhåller.

För det andra, de empiriska regelbundenheter som blottlägges av sociologer 
genom framsteg inom den kvantitativa sociologin, bör också anses vara av bety
dande teoretiskt intresse: dvs utgöra uppenbara explananda och en direkt utm a
ning för teoretiker. Vad de nya statistiska modelleringsteknikerna tillåter analy
tikerna att göra, är i praktiken att urskilja tydligare än vad som tidigare var möj
ligt, precis vilka de sannolika inneboende regelbundenheterna är inom stora och 
komplexa dataset -  vad som är konstant, gemensamt, trender, systematiska vari
ationer etc -  i motsats till vad som är enstaka historiska händelser eller tillfällig
heter. Teoretisk uppmärksamhet kan sedan fokuseras på regelbundenheterna. Jag 
menar att det är, eller åtminstone borde vara, de sociologiska teoretikernas upp
gift att ta tag i dessa regelbundenheter och visa hur, eller åtminstone föreslå 
hypoteser för, genom vilka sociala mekanismer eller processer dessa regelbun
denheter genereras och bevaras, eller kanske i andra fall, modifieras eller upphör.

För att återigen illustrera med exemplet från mobilitetsforskningen: hur socio
loger än försökte finna teoretiska förklaringar för den uppenbara variationen
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över tid och rum i absoluta mobilitetsnivåer, kom de ingen vart med detta. 
Anledningen till detta, som vi kan se nu, är att denna variation inte i någon sig
nifikant utsträckning var systematisk: istället krävdes en förklaring av betydligt 
mer historisk, snarare än generell teoretisk karaktär. När emellertid det som var 
konstant och gemensamt etablerats i form av relativa mobilitetsnivåer, som jag 
refererade till ovan, först då blev ändamålsenliga explananda tillgängliga för 
sociologisk teori. Och arbetet med att finna förklaringar till dessa regelbunden
heter har nu påbörjats: inte, vill jag tillägga, genom ett vagt ”teoretiserande” 
kring mobilitet utan genom att försöka specificera de faktiskt verksamma gene
rativa processerna (se t ex Goux och M aurin 1997, 1999; Goldthorpe 2000: kap 
11; Breen, under publicering).

Sociologisk teori grundad på social handlingsteori
Detta leder mig till det andra framgångsexemplet som jag vill identifiera, det om 
den sociala handlingsteorin. H är rör det sig emellertid inte, som i fallet med 
kvantitativ forskning, om ett exempel på faktisk framgång. Snarare kan den 
kanske beskrivas som ett exempel på överlevnad efter en utdragen ”markröj- 
ningsprocess” . Vad jag menar med detta är följande. Jag anser att det idag är 
uppenbart, att om vi ska ha en effektiv sociologisk teori -  dvs teori med verklig 
förklaringskraft -  så måste den vara en social handlingsteori av ett eller annat 
slag. Två utvecklingar har lett till denna slutsats.

Den första är struktur-funktionalismens tydliga kollaps under de senaste två 
till tre decennierna. Oavsett om den framställs i sin liberala version som en teori 
om det industriella samhället, eller i sin marxistiska version som en teori om 
kapitalism -  som fonctionnalisme rose eller som fonctionnalisme noir -  eller för 
den delen på något annat sätt, så har den helt enkelt misslyckats med att ge vad 
den utlovat i förklaringshänseende. Att försöka förklara sociala strukturers egen
skaper utifrån deras funktion, dvs utifrån vad dessa egenskaper bidrar med för 
vidmakthållandet eller effektiviteten av det ”sociala system” som de utgör en del 
av, är alls ingen absurd idé. M an skulle faktiskt kunna säga att detta var en idé 
som behövde prövas, särskilt med tanke på den funktionella förklaringens fram
gång inom den biologiska vetenskapen. Emellertid kan man idag se att det finns 
ett grundläggande problem med denna förklaringsansats när det gäller sociologi.

För att funktionalismen ska ha förklaringsmakt är det nödvändigt att de 
system som tas till analysenheter existerar i en selektiv miljö . Det måste med
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andra ord vara möjligt för dessa system att i någon bemärkelse kunna upphöra. 
Det är sedan upp till teoretikerna att förklara de konstituerande egenskaperna i 
termer av deras ”överlevnadsvärde” . Den funktionella förklaringslogiken är ju 
att man redogör för egenskap x med referens till vilken funktion den har i system 
s, så att om inte x fanns, skulle heller inte s finnas, inom vilket man observerar 
x från första början. Svårigheten som uppstår när det gäller ”sociala system”, 
antingen som totala samhällen eller mindre enheter, är att deras miljöer sällan är 
selektiva nog för att ge något riktigt ”bett” åt denna förklaringsansats. System 
med betydande skillnader i egenskaper kan fortleva parallellt och gör det också 
ofta, och dessutom är effektivitetskriterier för sådana system svåra att identifie
ra. Alternativt skulle man med Mertons ord kunna säga att det finns alltför 
många funktionella ”alternativ” eller ”ekvivalenter”, för att funktionella för
klaringar ska kunna vinna någon kraft (jämför Stinchcombe 1968: kap 3; Elster 
1979: kap 1).

Funktionalismen erbjöd möjlighet att använda vad Coleman (1990: kap 1) 
kallat ”makro-till-makro” förklaring: dvs möjligheten att förklara de sociala 
systemens egenskaper genom att referera till ”systemnödvändigheter” . Enligt 
detta synsätt är individens handling huvudsakligen epifenomenal. Individer ”föl
jer i själva verket m anus” skrivna av de sociala systemens funktionella krav eller, 
om de inte gör det, så är eller blir de snart irrelevanta. På ett omvänt sätt har såle
des funktionalismens misslyckande bidragit till att understryka nödvändigheten 
av att sociologiska förklaringar har ett adekvat ”mikro-underlag” : dvs att inte de 
bara omfattar en ”makro-till-mikro” länk, utan dessutom, vilket är avgörande, 
en ”mikro-till-makro” länk. Med andra ord har nödvändigheten av ett återvän
dande till vad Raymond Boudon (1987) kallade den ”individualistiska” traditio
nen inom sociologi gjorts tydligt, dvs [ett återvändande] till den tradition som 
kan spåras tillbaka till Tocqueville och särskilt till M ax Weber.

Den andra utvecklingen som lett till framväxten av den sociala handlingste- 
orin som ”en sista bästa chans” för sociologisk teori generellt, är utvecklingen 
inom  det individualistiska paradigmet. Teori baserad på handlingsbegreppet har 
visat sig vara mer lovande, och därtill mer framgångsrik än huvudalternativet: 
dvs teori som baserar sig på beteendebegreppet.

Bland de kritiska ståndpunkter som framförts gentemot den funktionella 
teorin för sociala system -  och särskilt Talcott Parsons senare arbete -  fanns 
argumenten att denna teori tenderade att implicera en ”över-socialiserad” upp
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fattning av individen. Detta argument framfördes vanligtvis utifrån någon form 
av social-behaviouristisk ståndpunkt, antingen med freudiansk inspiration, som 
i fallet med Wrong (1961), eller Skinnersk, som i fallet med Homans (1964), eller 
i mer eklektisk tappning. Men från hela detta spektrum av behaviouristiska posi
tioner, utvecklades de facto föga i form av framgångsrik teori, och försöken tycks 
nu nästan helt ha ebbat ut.

I kontrast till detta har försöket att ge nytt liv åt det individualistiska para- 
digmet via social handlingsteori visat sig vara mycket mer givande: något som 
fortfarande drivs med kraft. Av central vikt är här utvecklingen av teorin om 
rationella val (rational choice theory), eller rationell handlingsteori (rational 
action theory) som jag föredrar att kalla den -  om än bara för att understryka 
att i de versioner som tycks vara mest lovande för sociologin, avviker denna teori 
avsevärt från formell valteori eller från de versioner som används inom den eko
nomiska forskningens huvudfåra.

Själv är jag av åsikten att den rationella handlingsteorin kan göra anspråk på 
en generellt privilegierad position i relation till andra typer av social handlings
teori - 1 ex sådan med huvudbetoning på handling orienterad efter kulturella vär
deringar eller sociala normer. Rationalitet är ett bättre begrepp utifrån vilket 
handling kan förklaras -  och förstås -  än t ex ”mening” (jämför Hollis 1987). 
Med andra ord är det kring den rationella handlingsteorin som vi bäst kan bygga 
en mer generell handlingsteori, inom vilken värderingsstyrd och normdriven 
handling sedan eventuellt kan finna en plats (se vidare Goldthorpe 2000: kap 6). 
Detta borde vi eftersträva huvudsakligen på empirisk basis: dvs genom att ställa 
olika teorier för social handling mot varandra, i försök att specificera generativa 
sociala processer som kan förklara och begripliggöra fastställda sociala regel
bundenheter av det slag jag tidigare refererade till.

Det är utifrån det ovan nämnda perspektivet som jag värdesätter de banbry
tande bidragen av Coleman och Boudon, som enligt min uppfattning är de två 
mest betydelsefulla sociologiska teoretikerna under 1900-talets slut, och likaså 
värdesätter jag det fortsatta teoretiska arbetet som nu alltmer drivs i liknande 
banor - faktiskt med mycket större kraft och fantasi i Europa än i USA. H är tän
ker jag t ex på det arbete som bedrivs av Opp och Esser i Tyskland, Lindenberg 
i Nederländerna, Hedström och Swedberg i Sverige och Richard Breen vid 
European University Institute, vilka jag vid ett och annat tillfälle samarbetat 
med. Detta arbete är naturligtvis inte problemfritt. Rationell handlingsteori sti-
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mulerar till mycket kritik, och det med rätta, på både teoretisk och empirisk 
grund. Men dess löftesrikhet och framgång till dags dato tycks som sagt utan tvi
vel placera den före de alternativ som bjuds.

För en socialvetenskap på den rationalistiska traditionens grund
Låt mig sammanfattningsvis relatera mitt förslag om att bygga vidare utifrån de 
två framgångsexempel inom modern sociologi, till de tre manifestationerna av 
sociologins problem från vilka jag inledningsvis utgick.

(i) Bristen på integrering mellan forskning och teori. Jag tror att de flesta, om 
än inte alla, sociologiska problem kan uttryckas i termer av -  sannolika -  sociala 
regelbundenheter. Kvantitativ forskning förmår idag fastställa och analysera dessa 
regelbundenheter på ett långt mycket mer tillförlitligt och avslöjande sätt än tidi
gare. Resultaten från sådan forskning kan således utgöra huvudexplananda för 
sociologisk teori. I teorin om socialt handlande finner man en ändamålsenlig bas 
utifrån vilken man kan försöka specificera de sociala mekanismer eller processer 
genom vilka sociala regelbundenheter skapas, bevaras, modifieras eller upphör 
o s v ,  och relativ framgång i detta avseende kan hjälpa oss att avgöra hur olika 
versioner av social handlingsteori bör utvärderas och relateras till varandra. På 
det sättet finns det alltså möjlighet att bringa forskning och teori i närmare sam
spel, och den långvariga sociologiska skandalen kan till slut avskrivas.

(ii) Oenighet kring den sociologiska disciplinens natur. De två framgångs
exempel jag identifierat förutsätter en uppfattning av sociologin såsom en social 
vetenskap: och de tjänar faktiskt till att sammanlänka sociologi, metodologiskt 
såväl som empiriskt och teoretiskt, med andra sociala vetenskaper och med 
humanvetenskapen. Men en sociologi inom vilken dessa två framgångsexempel 
effektivt kombinerades, skulle inte kunna anklagas för ”positivism”, eller 
åtminstone inte i någon filosofiskt meningsfull betydelse av detta ofta missbru
kade ord. Särskilt bör det noteras att betoningen på en social handlingsteori krä
ver att förklaringar alltid också måste involvera förståelse: det yttersta målet är 
ju faktiskt, med M ax Webers passande term ”förklarande förståelse” (erklären
des Verstehen). Inom sociologin såsom jag föreställer mig den, förs statistik och 
hermeneutik samman, vilket också var syftet inom den tyska intellektuella tradi
tionen under Dilthey, Lexis och andra, där Weber själv återfinns.

(iii) ”Andra ledets33 oenighet (oenighet kring oenigheten) kring hur vi bör rea
gera på den existerande fragmenteringen av sociologin. Detta är tveklöst den svå
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raste frågan. Likväl, och med risk för att avsluta i en onödigt kontroversiell ton, 
vill jag säga följande. Den slags sociologi som jag skisserat här, som skulle bygga 
dels på den kvantitativa sociologins framsteg och dels på den lovande sociala 
handlingsteorin, särskilt rationell sådan, är just den sociologi som kan göra störst 
anspråk på att representera ett centralt element inom disciplinens nya ”kärna” 
eller huvudfåra. Den skulle kunna utgöra ett riktmärke gentemot vilket andra 
anspråk skulle kunna mätas. Men om en sådan ny huvudfåra på grund av djup 
oenighet inte kan etableras, vilket mycket väl kan visa sig vara fallet, tror jag att 
det är dags för många att fundera över institutionell såväl som intellektuell bryt
ning med vad som hittills varit känt som ”sociologi” . För egen del -  även om jag 
tror att jag faktiskt talar för en växande skara -  har jag ingen önskan om att fort
sätta dela institutionellt utrymme med, såsom varit fallet, post-modernister och 
andra kognitiva relativister, kulturella teoretiker, ”språkinriktade sociologer”, 
”sjätte-momentets” etnografer (”sixth-moment” etnographers) och liknande. 
Hellre skulle jag rikta in mig på att finna en annan hemvist bland dem som fort
farande är trogna den västerländska rationalistiska traditionen i allmänhet, och 
idén om en social vetenskap i synnerhet.

Översättning av Ingrid Esser, redaktionell bearbetning av Marit Dahlén. 
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Abstract
The present crisis in sociology: A way beyond spurious pluralism?
In this article the lack of integration of sociological research and theory is high
lighted. This has lead the sociological discipline into a state of intellectual disar
ray, which is threatening its very survival. To remedy this situation an effort is 
made to understand the main achievements in sociology so far. Two sociological 
“success stories” are identified. The first is quantitative social research, based on 
survey data and statistical analysis using probability theory. The second, which 
is better described as “a ground clearing exercise” is rational action theory. 
Empirical regularities uncovered by quantitative sociology should be seen as 
objects of major theoretical interest; theory should not be a subdiscipline in its 
own right. The present situation gives cause for concern -  sociology as a social 
science has little in common with postmodernist thinkers and cultural theorists.
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Det moderna projektet

AV ULF HIMMELSTRAND

Det M oderna Projektet hör till det mest ‘förlegade’ man kan peka ut idag - 
åtminstone enligt vissa s k postmoderna tänkare. Detta projekt, som den väster
ländska civilisationen arbetat med alltsedan upplysningstiden, dock med vissa 
återfall i traditionalism, springer ur tron på rationella problemlösningar, tron på 
institutioner och spelregler, som säkerställer ett fortsatt sökande efter kunskap 
och som ger garantier för att ett spektrum av olika intressen kan göra sig gäl
lande i kunskapssökande och handling. Demokratin som en politisk metod att 
uttrycka och lösa meningsskiljaktigheter är en del av Det M oderna Projektet. Det 
har sagts att även bolsjevism och stalinistisk kommunism liksom nazismen 
utgjort varianter av Det M oderna Projektet i den meningen att de är rationalis
tiska projekt. Men rationalitetens plats i nazism och bolsjevism var begränsat 
instrumentell: t ex det mest rationella sättet att avliva största möjliga antal m än
niskor av en viss ras. Det är därför riktigt att ställa sig avvisande till försöken att 
inrangera dessa riktningar i Det M oderna Projektet.

Det finns varianter i kritiken av Det M oderna Projektet. En minsta gemensam 
nämnare förefaller att vara misstron mot möjligheten, nyttan eller glädjen av 
kunskapsgrund och rationalitet i samhällsbyggandet. Den respekterade finländs
ke filosofen Georg Henrik von Wright har i några av sina böcker inte bara yppat 
tvivel om möjligheterna av säker kunskap om vad vi skulle behöva veta för att 
fatta rationella sociala beslut utan också menat att den rationella ansatsen inne
bär att väsentliga mänskliga värden och vanlig enkel medmänsklighet hamnar i 
skymundan. Den postmoderna kritiken av Det M oderna Projektet har en myck
et mera nihilistisk och anarkistisk komponent; möjligheten av att alls formulera

Ulf Himmelstrand disputerade i sociologi i Uppsala 1960 och är nu professor 
emeritus. Han var professor i sociologi vid universitet i Nigeria och Kenya under 
sammanlagt 10 år och professor i Uppsala 1969-89. En modifierad version av 
den artikel som publiceras här ingår också i Ulf Himmelstrands bok “Ögon
blicket. Erinringar”, vilken publiceras sam tidigt med detta num m er av 
Sociologisk Forskning.

2 0  so c io log isk  forskning 3 -4 /2000



Det m oderna projektet

hållbara mänskliga värden eller att finna vetenskapliga sanningar förnekas och 
själva föreställningen om ett samhällsbygge och en demokratiskt fungerande stat 
förlöjligas.

Den rationella ansatsen i Det M oderna Projektet innebär enligt många kriti
ker en ödesdiger ‘avförtrollning’ av relationerna i samhället - ett begrepp lånat 
från den tyske sociologen M ax Weber, som utan att förkasta Det M oderna 
Projektet dock satte fingret på några av dess problematiska sidor. Med ‘avför
trollning’ menade Weber att vår världsbild har övergått från att vara mystisk och 
religiös till att bli rationellt förståelig och vetenskapligt förklarad. Detta i sin tur 
har inneburit att värdegemenskaperna kring normer och auktoriteter uttunnats 
och upplösts. Därmed har människorna lämnats i splittring, tomhet och osäker
het, en situation som de mera nihilistiska och anarkistiska postmodernisterna 
finner spännande och rentav attraktiv medan mera konservativa post-modernis
ter pläderat för vad som kunde kallas en ‘återförtrollning’, som återskapar den 
Gemeinschaft, de normer och auktoriteter, den sociala magi och trollkraft, som 
Det M oderna Projektet anses ha raserat.

Djupdykningar i modernitetens idéhistoria finns det inte plats för i detta sam
manhang. Det är mina egna idéer om rationalitetens plats i det moderna projek
tet som här redovisas - inte andras. Jag frågar mig om det verkligen är så att den 
rationella ansatsen i sig själv nödvändigtvis, på rent logiska grunder, låter mänsk
liga värden och vanlig enkel medmänsklighet hamna i skymundan? Jag har i 
åtskilliga sammanhang, i uppsatser jag skrivit eller anföranden som jag hållit, 
hävdat att detta är en felsyn.

Själva begreppet rationalitet förutsätter att den rationellt handlande personen 
eller organisationen har föreställningar om såväl mål som medel. Målen är givna, 
har man hävdat, och därför inte underkastade någon rationell prövning. Det är 
den på kunskap grundade prövningen av medlens ändamålsenlighet och effekti
vitet, som utgör kärnan i rationaliteten, säger man. Denna instrumentalistiska 
syn på rationaliteten, som lämnar målen oprövade, kan synas bereda rum för 
allehanda otrevliga målsättningar och för ett omänskligt, kallt kalkylerande val 
av handlingsvägar. Själva ordet ‘rationalitet’ har tagit färg av denna kyligt instru
mentalistiska syn. Låt mig därför använda det åtminstone för mig mera till
talande ordet ‘förnuft’.

Kan en rationell ansats ge plats för en förnuftig granskning och prövning av 
målen för våra handlingar och inte bara för en prövning av medlens effektivitet?
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M itt svar är ja. Det innebär att Det M oderna Projektet och dess hittillsvarande 
begränsningar inte innebär slutet för detta projekt. Det M oderna Projektet har 
outvecklade sidor - främst ifråga om den förnuftiga prövningen av målsättning
ar. På dessa punkter behöver Det M oderna Projektet ‘moderniseras’ genom att 
vår civilisations målsättningar utsätts för en förnuftig moralisk prövning.

I vår idéhistoria har det varit en stor fråga om moralen har sin grund i för
nuftet eller i känslan. Om man tror att det är i känslan som moralen har sin källa, 
hur ska då en förnuftig prövning av moralen bli möjlig? Känsloengagemang är 
till själva sin natur sådana att de inte kan vetenskapligt prövas. Värderingar är 
varken sanna eller falska och kan inte logiskt härledas ur protokollsatser om 
fakta. H ur ska då det M oderna Projektets målsättningar rationellt belysas, rann
sakas, väljas eller utmönstras?

Problemet ligger i ordet ‘eller’. För mig står det klart att moralen inte har sin 
källa antingen i förnuftet eller i känslan utan i ett samspel mellan förnuft och 
känsla. En förnuftig granskning av verkligheten ger utmaningar för känslan, som 
vägledd av dessa utmaningar inriktar förnuftet på att söka lösningar eller att for
mulera förväntningar eller löften. En från all förnuftig verklighetssyn befriad 
känsla finns bara i en blind känsloberusning, som inte ger svar på frågorna ‘käns
la för vad?’ eller ‘känsla för vem?’. Mänskligt känsloliv har för det mesta en inrikt
ning på någonting - ett mänskligt ansikte, en musikalisk eller poetisk figur eller 
struktur, en litterär eller dramatisk historia, en öppning i en mörk tunnel av hän
delser, ett påhittigt förslag, som bryter dödlägets bitterhet och ger lättnad - för att 
nämna enbart sådant som väcker positiva känslor. Det är i förnuftets ljus som 
känslors objekt i dessa fall blir synliga, förstådda eller försedda med mening. 
Objekten för positiva känslor kan också vara något nytt, något uppfunnet genom 
en kanske oväntad, finurlig kombination av delar i den redan existerande eller 
möjliga verkligheten. En uppfinning är en förening av rationalitet och känsla i kre
ativitetens och påhittighetens form. Det finns sociala uppfinningar, inte bara tek
niska uppfinningar. Den parlamentariska demokratin är en social uppfinning lik
som ett pensionssystem, en arbetsrättslig lagstiftning, en organisationsmodell eller 
en pedagogisk metod. Ingen uppfinning slår igenom om inte de berörda eller folk 
i allmänhet efterfrågar uppfinningen. Det M oderna Projektet behöver mera av den 
här sortens förening av rationalitet och känsla i den idealbildande uppfinningens 
form vid sidan av den enkla synen på medlens instrumentella rationalitet.

Den instrumentella synen har gjort oss blinda för att ordet förnuft eller ordet
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‘reason’ på engelska eller ‘Vernunft’ på tyska har en betydligt vidare bemärkelse 
än den instrumentella rationaliteten. Eftersom denna skrift inte är filosofisk i 
akademisk mening, ska jag här inte ge mig in på någon borrande begrepps- 
analys - t ex av de centrala begreppen ‘utmaning’ och ‘uppfinning’ - utan nöja 
mig med att exemplifiera vad jag menar med en förnuftsmässig granskning av 
målsättningar.

Redan i det Demokratiska Projektet ingår föreställningen att ett civiliserat 
samhälle aldrig kan innebära ett förverkligande av en enda, helt omfattande 
målsättning. Det finns i våra nutida samhällen alltid oundvikligen flera olika mer 
eller mindre m otsatta intressen och målsättningar och flera åsikter om hur dessa 
konkurrerande målsättningar ska kunna samexistera och kanske samordnas. 
Detta är inte bara ett förnuftigt konstaterande av fakta utan en förnuftsmässigt 
framtagen grund för en grundläggande demokratisk värdering: Det är förnuftigt, 
dvs bra att ha institutioner och spelregler, som låter olika målsättningar och olika 
åsikter om målsättningars samexistens och samordning komma till uttryck och 
påverka beslut i samhället. Det är oförnuftigt att skapa sociala ordningar, som 
bortser från eller försöker uniformera den faktiska sociala verkligheten, som är 
sammansatt av intressemotsättningar och målkonflikter. I dessa exempel sam
spelar förnuft och känsla.

Naturligtvis kan man tolka värderingen av demokratins spelregler och rättig
heter instrumentelit, dvs som medel för att förverkliga ett mål: ett önskvärt till
stånd av åsikts- och församlingsfrihet och individuell kreativitet och företagsam
het kombinerat med livskvalitet för alla, samarbete och samhällsfred. Det blir då 
denna kombination av frihet, individuell kreativitet, företagsamhet, livskvalitet 
för alla, samarbete och samhällsfred som blir den yttersta, givna målsättningen 
för demokrati och inte de demokratiska spelreglerna och rättigheterna som såda
na. Dessa regler och rättigheter blir bara medel för sådana mål.

Men sådana yttersta mål är inte alltid omedelbart givna. M an får syn på dem 
genom en förnuftsmässig granskning av en helhet av mål, medel och procedur. 
Först därvid ser vi klart, i en starkt känd aha-upplevelse, att denna helhet av mål, 
medel och procedur är värd att eftersträva och kan tilldelas ett värde i sig självt 
- vad en filosof som Geoge Moore skulle kunnat benämna intrinsic value.

Det är genom att använda mitt mänskliga förnuft i en överblick av mänsklig
hetens historia, från stenålder till nutid, i en dialektisk vision av m otsatta kraf
ter, av kamp, strider, mänskligt elände och mänskligt samarbete under historiens
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lopp, som jag får ett underlag för värderingen av humanitet och för en föreställ
ning om människovärde. Det är inte genom att lyssna på predikanter, som ver
balt svänger sig med värderingar eller talar diffust och känslomässigt om de 
yttersta värdena som jag får ett underlag för att formulera mina värderingar. Det 
får jag genom att använda det mänskliga förnuftet för att belysa en verklighets
bild med mänskliga predikament och genom förnuftiga och kreativa samtal med 
andra människor om dessa utmaningar.

På samma sätt kan en förnuftsmässig, samhällsvetenskaplig analys av m ot
sättningar mellan å ena sidan en globaliserad finansmarknads avkastningskrav 
och placeringspraxis och å andra sidan resursbehoven i arbetsintensiva nationel
la verksamheter inom skola, vård, omsorg och kultur ge oss ett tips, ett dialek
tiskt besked om vad som saknas i våra nutida samhällen, nämligen stabila spel
regler, institutioner och kanske rättigheter och sociala kontrakt för att hantera 
den destruktiva motsättningen mellan finanskapitalets endimensionella avkast
ningskrav och å andra sidan kraven på humanitet och civilisation. Återigen är det 
en förnuftsmässig granskning av existerande möjligheter eller hinder i vår till
varo - ett verklighetssinne tillsammans med ett möjlighetssinne - som ger under
lag till formulering av humana och demokratiska värderingar, som ‘återförtrol- 
lar’ vårt M oderna Projekt, som återuppväcker den ‘känsla i sak’, som jag i min 
doktorsavhandling visade vara mest förenlig med demokratiska dygder, och som 
ger det M oderna Projektet visioner av liv och glans och värde.

En grundtanke i avhandlingen (Social Pressures, Attitudes and Democratic 
Processes 1960) var att det är viktigt både teroretiskt och praktiskt att skilja mel
lan känslor vars främsta objekt är språkliga utsagor och symboler och riter och 
å andra sidan känslor, som främst gäller de personer, händelser eller ting, som de 
språkliga utsagorna egentligen handlar om. Jag anknöt här till den amerikanske 
filosofen Charles Stevensons distinktion mellan ’independent and dependent 
emotive meaning’ och lyckades någorlunda operationalisera denna distinktion i 
en empirisk studie av olika slags ideologier och deras förhållande till kunskaps
sökande och handling. Känslor knutna till värderande språkliga utsagors objekt 
snarare än till de språkliga utsagorna själva förblindar inte utan öppnar för kun
skapssökande, rationalitet och förnuftig handling. I min avhandling finns det 
empiriskt stöd för ett sådant påstående.

Det M oderna Projektet är inte förlegat. Det kan beskrivas på ett rättfram t 
språk utan tillkonstrade, svårförståeliga postmodernt filosofiska termer. Det
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M oderna Projektet kan göras till något mera än en kylig kalkyl om kostnader 
och medel, nämligen till ett samspel mellan förnuft och känsla. I denna vidgade 
form kan projektet också värma oss; med verklighetssinne och möjlighetssinne 
kan det hjälpa oss att se vad människoliv och samhällsliv skulle kunna vara på 
detta klot i universum.
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Abstract
Modernity as a project
M odernity as a project with its origin in the Enlightenment, relying on rationali
ty and science, is often ridiculed as old-fashioned and passé by post-modernist 
philosophers. The rationality involved in modernity is often understood as cold, 
unemotional instrumental rationality, that is purely as an efficient choice of 
means to attain given aims or goals. Because of its seeming incompetence in eva
luating given goals the Project of M odernity is sometimes looked upon with scep
ticism even by those who otherwise do not fully endorse the post-modernist cri
tique. By its rejection of religion and traditional morality the Project of 
Modernity is said to have removed the magic, mystery and sentiment required to 
maintain a sense of meaning and purpose in human and social life - a disen- 
thrallment in M ax Weber's sense. In this paper it is maintained, however, that 
rationality and emotionality by their interplay can reach beyond instrumental 
rationality and provide tests of so-called given goals thereby saving the Project of 
Modernity from accusations of accepting any given goals - even if they are fascist 
or undemocratic. Goals given by traditional authorities or charismatic leaders 
can be scrutinised, evaluated and selected or rejected by action involving ratio
nality in a combination with emotionality, it is maintained in this paper.

Key words: rationality, emotionality, modernity
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AV SVEN ELIAESON

M ax Weber uppfattas vanligen som en personifiering av den tyska andan, präg
lad av tysk Sonderweg och försenat nationsbygge. Det är nog en på det hela taget 
riktig bild. Webers problemhorisont är betingad av en förlorad historisk kontext 
och hans vetenskapslära är ett utflöde av den tyska historicismen och mer för
lossningskonst än innovation.

Vad som är mindre bekant och icke desto mindre viktigt ur den samhälls
vetenskapliga doktrinhistoriens perspektiv är att Weber i hög grad är en produkt 
av EFS A. Detta gäller inte minst hans status som klassiker, vilken ju är en skapel
se av eftervärlden. Även om Weber var en legendarisk gestalt redan i sin samtid 
så är det likväl i framförallt Amerika han lyfts upp till parnassen för att bli den 
kanske viktigaste av “de tre vise m ännen” : M arx, Dürkheim och Weber.

I Tyskland odlades minnet av Weber - lite grann som en ikon representerande 
något bättre och förlorat - av framförallt kretsen runt M arianne Weber och Karl 
Jaspers, en filosof som i hela sitt liv dock också hade ett levande förhållande till 
sin guru och framförallt brottades med Webers politiksyn. Denna andra Weber- 
cirkel var faktiskt i funktion en bit in på 50-talet, enligt vad statsvetaren Erwin 
Faul förtalte mig (konversation i Florens 1980; han var ibland närvarande som 
ung student i Heidelberg). Dock var Weber i sin samtid knappast ett större namn 
än låt säga Karl Lamprecht, historikern från Leipzig, eller Lujo Brentano, vars 
efterträdare Weber blev i München efter första världskriget, i nationalekonomi 
(med sociologin inskriven som en av ämbetsplikterna).

Webers liv sammanföll i stort sett med Andra Riket, dvs det Wilhelminska kej
sardömet. Han föddes i Erfurt 1864 och avled i München 1920. Hans far var en 
rätt betydande regional politiker med säte i tyska parlamentet och en tid ansva-

Sven Eliaeson är docent i statvetenskap vid Stockholms universitet och har ofta 
varit gästforskare vid amerikanska och tyska universitet. Han har publicerat en 
mängd arbeten om Weber, bl a bidrog han under detta år till “A Cambridge 
Companion to Weber”. För närvarande bor och verkar han från Karlstad.
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rig för Berlins kom m unikationsväsende. M ax jr växte upp i Berlin- 
Charlottenburg, på Leibnizstraße, nära Savigny-Platz.

Weber i USA
Att Weber blev ett stort namn i USA medan han länge låg mer i träda i Tyskland 
beror bl a av att betydande migranter förde honom med i bagaget i sin diaspora. 
Weber kom att åberopas som grundläggare av faktiskt samtliga betydande para
digm inom samhällsforskningen, tex den förstående “hermeneutiska” (fenome- 
nologiska) inriktning, vilken den österrikiske bankmannen Alfred Schütz intro
ducerade vid New School for Social Research i New York, en institution som 
byggdes upp av dansk-amerikanen Alvin Johnson med frivilliga bidrag, just för 
att vara en oberoende fristad för migranter, från främst den tyska kultursfären. 
Vid samma institution verkade också Arnold Brecht som i sin egenskap av preus
sisk ämbetsman före sin flykt faktiskt varit med på första parkett, när von Papen 
olagligt avsatte den socialistiska regeringen i Preußen, det s k Preußenscklag som 
bebådade Hitlers maktövertagande ett år senare, och som Brecht också bevittna
de på nära håll. Brechts magistrala Political Theory från 1959 är kanske den 
trognaste återgivningen av Webers vetenskapsfilosofiska kanon, med dess beto
ning av objektivitet genom explicita värdepremisser (jfr Myrdal). Arnold Brecht 
har mer än någon annan bidragit till diffusionen av begreppet “den vetenskap
liga värderelativismen” . Vidare erövrade Talcott Parsons sin doktorsgrad i 
Heidelberg, så dennes strävan att utveckla en funktionalistisk sociologi med 
Webers kategori social handling som hörnsten har djupa personliga rötter från 
mitten av 20-talet. N är senare Paul F Lazarsfeld byggde upp den moderna natur
vetenskapligt inspirerade beteendevetenskapliga samhällsforskningen vid The 
Bureau for Applied Social Research vid Columbiauniversitetet i New York så var 
det visserligen med sina egna attitydundersökningar vid Österreichische wirt- 
s ch aftsp sy ch olo gische Forschungsstelle i Wien som förlaga -  men han kunde 
också åberopa en del intervjuundersökningar av Weber, som denne designat runt 
1908, inom främst men icke enbart industrisociologin. Nu blev det välj arbeteen
de (i Wien hade det handlat mer om mjölkkonsumtion och dylikt) som blev 
föremål för en typ av lagarbete och storskaliga kartläggningar av ett slag som väl 
inte Weber själv riktigt kom att fångas av, även om embryon till modern empi
risk socialforskning (surveyteknik, intervjudesign, etc) finns i särskilt hans 
industrisociologi från 1908. M an finner faktiskt såväl forskning inom välj ar-
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beteende hos Weber (han ger råd till en autodidaktisk arbetare om design av 
undersökning av partisympatier) och början till mediaforskning (Weber tog ini
tiativ till en tysk pressenkät). Valforskning och medias roll i politiken blev seder
mera Lazarsfelds centrala problemområden. Weber har vidare länge inom orga- 
nisationssociologin använts som “avstamp” för att kontrastera human relation
skolan och scientific management mot varandra. Den amerikanska sociologins 
enfant terrible C Wright Mills upplevde sig också som Weberian, en etikett som 
fyllts med växlande innehåll genom åren - och följdriktigt gett upphov till tolk- 
ningsstrider.

C Wright Mills kom för övrigt att spela viss roll i Sverige då Sten Johansson 
förde hem honom och hans The Sociological Imagination efter ett stipendieår i 
USA på 60-talet, så det Tiden-gäng som Hans O Sjöström skriver om i Klassens 
ljus (Sverker Gustavsson, Villy Bergström m fl) fick här måhända sin första kon
takt med M ax Weber. Särskilt kapitlet om “Intellectual craftsmanship” känns 
alltfort fräscht och kunde ännu idag användas i metodundervisningen, med 
undantag för att modern IT gjort vissa inslag “mossiga". C Wright Mills hade 
också redan i slutet av 40-talet tillsammans med den legendariske H H Gerth 
givit ut den Weber-antologi som länge dominerade läroboksmarknaden.

Det finns faktiskt också indirekta “svenska” kopplingar. C Wright Mills, som 
var en flamboyant typ med motorcykel och andra hype attribut, var visserligen 
från Texas men intellektuellt växte han upp i Madison, Wisconsin, där det länge 
fanns en “Swedish corridor” på sociologiska institutionen. Vidare kan Gunnar 
Myrdals syn på värdepremisser - som tillämpas i An American Dilemma - ses 
som en diffusion av nykantianskt Wertbeziehung, en policy-applicering av 
Weber. Hans Zetterberg ombesörjde på sitt förlag 1968 den första fulla utgåvan 
av Wirtschaft und Gesellschaft på engelska (under titeln Economy and Society).

Härtill kommer att flera migranter, typ Herbert Marcuse och kanske framför
allt Leo Strauß, hade M ax Weber som postum sparringpartner när de positione- 
rade sig (Strauß 1953). Strauß var visserligen som så många andra migranter jude 
men hans värdeobjektivistiska förhållningssätt som i USA bildat skola har myck
et gemensamt med den katolska traditionen (Speamann). N aturrätt och värde- 
objektivism har de gemensamt. Även den i förtid avlidne Allan Bloom tillskriver 
i sin bestseller The Closing o f the American M ind Weber ett betydande ansvar 
för den -  enligt hans mening -  destruktiva roll som europeiska samhällstänkare, 
främst Nietzsche, spelat för att erodera samhällsmoralen. Civility är ett tema -  i
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form av det civila samhällets sam m anbrott -  vilket vi känner igen från modern 
s k kommunitarianism (gemenskaparna, med “lokalförnuft” som provisorisk 
modus vivendi-lösning på konsensusbyggets problem med normbelägg vs norm 
upplösning, det efter upplysningen akuta polyteism -  eller värdeinkommensura- 
bilitetsproblemet: “Det finns inga objektiva normer eller värden -  men vi behö
ver dem lik förbannat”, eller som den färgstarke Ärkebiskop Anton Niklas 
Sundberg sa: “Ett bonnhelvete behöver vi väl för tusan ändå”, underförstått för 
att hålla allmogen i schack). Mänskliga rättigheter och föreställningar om alla 
människors lika värde är nog bra för samhällsandan men värdefilosofiskt 
måhända ändå “en socialt nyttig fiktion”, snarare än något som kan konfronte
ras med vetenskapliga sanningskriterier.

För att inte det här skall bli ett namngalleri så kan det vara rimligt att kon
statera att den amerikanska samhällsvetenskapen under 1900-talet i hög grad är 
“Webersk” men att innebörden av vad detta betyder är omstridd och föga enhet
lig. Det är faktiskt lättare att ange vilka som inte åberopar Weber som grund
läggande klassiker än vilka som gör det. Då finner man två förvånande lakuner. 
Den viktiga s k Chicagoskolan inom sociologin tycks inte vara särskilt Weber- 
beroende utan står på egna ben, vilket är ägnat att förvåna, med tanke på den 
roll som Humboldt-universitetet i Berlin spelade som förlaga för det 1893 med 
Rockefellerpengar grundade University of Chicago. Undantaget som här bekräf
tar regeln är den även i Skandinavien tämligen välbekante Edward Shils, som ver
kade i Webers anda (även i Mannheims och de Mans). Shils är väl mest bekant 
för begreppsparet centrum-periferi som förts vidare i främst Norge (Brox, 
Rokkan, 0sterud) och fortfarande är mycket användbar. Han översatte dock 
även Webers centrala metodologiska uppsatser (tillsammans med Henry Finch, 
1949). Dessförinnan hade Shils varit socialarbetare, vilket är en smula typiskt för 
amerikansk samhällsvetenskap, vars drivkrafter ofta är religiösa, inte minst som 
uttryck för det protestantiska reform-credot. En majoritet av USA:s sociologer 
uppger att deras andrapreferens i yrkesval är präst, vilket torde vara en kontrast 
till Skandinavien och Storbritannien, där sociologi är mer av en underground- 
företeelse, som drivs av slipslösa bohemer i manchesterbyxor. Shils var i och för 
sig (också) jude men det hände att föräldrar likväl sände sina barn till hans semi
narier på Committe for Social Thought -  där det vardagliga samtalsspråket för 
övrigt ofta är tyska, när t ex S N  Eisenstadt och Kolakowski är på besök -  för 
att de som studenter skulle få a good Christian education -  mycket är ju gemen-
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samt i det judiska och det kristna arvet. Däremot är väl det starka religiösa insla
get väl i affinitet med den tidiga europeiska samhällsforskningen, då kartlägg
ningen av pauperismens orsaker var en fritidssyssla för pastorer, vilket är en av 
rötterna till den moderna sociologin, vid sidan av fransk socialstatistik. Shils 
hade för övrigt också goda svenska kontakter. Han hade varit en av medarbe
tarna till Gunnar Myrdal under dennes stora Negerundersökning, som det hette 
i tidstypisk språkdräkt, och odlade även kontakter med M artin P:son Nilsson i 
Lund samt med Torgny Segerstedt jr i Uppsala, om de europeiska universitetens 
historia. Som mångårig redaktör för Minerva höll Shils städse ett vakande öga - 
helt i Webers anda - på hur den intellektuella och akademiska friheten upprätt
hölls eller hotades i skilda länder (även en del tunga bidrag om Sverige i början 
av 90-talet).

M ax Weber har inte kommit att spela den roll inom statsvetenskapen som 
man kunde ha förmodat. M an behöver annars inte vara skarpögd för att se en 
betydande affinitet mellan Webers och hans skyddsling (till 1914) Michels’ syn 
på demokratins förhållande till effektivitet i styrelsen för att se påverkanslinjer 
till främst Robert Dahl, vars omformulering av demokrati till polyarki, m akt
konkurrens mellan eliter, är påfallande Webersk. Likaså är väl de sedan ett par 
decennier florerande järntrianglarna (korporatism i form av icke författnings- 
reglerat kameraderei mellan experter, lobbyister och politiker) något som nästan 
övertydligt för tankarna till Michels järnhårda oligarkilag, om målförskjutning i 
ideellt syftande organisationer, när revolutionärer blir administratörer och över
går till att se den egna rörelsens överlevnad som självändamål, vilket i sin tur är 
bara en annan turnering av Webers syn på karismans rutinisering.

Det kan tilläggas att den tyske statsvetaren Wilhelm Hennis’ försök till en åter- 
erövring av Weber till den klassiska normativa politiska filosofin fått förbluffan
de stort genomslag i USA, vilket måhända har samband med att det antika arvet 
är starkare i USA, delvis via Schweiz. Om man ser någon sitta och läsa 
Aristoteles eller Platon i pocketutgåva är det nästan säkert en amerikan.

Weber har haft en viss roll även inom antropologin. H är tänker jag på Donald 
N  Levines undersökningar av Amharafolket i Etiopien och dess icke-väster- 
ländska rationalitetsbegrepp. Levine är en berömd Simmel-expert verksam i 
Chicago och att hans etiopiska forskningsexpedition var Weber-inspirerad för
tjänar också att framhållas av det skälet att det ej framgår av normala biblio
grafiska söktekniker, då Weber ej nämns i titeln (The Flight from Ambiguity).
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M an kan säga att Talcott Parsons nog ändå är huvudpersonen i receptions- 
historien, på så vis att hans feltolkning eller i varje fall teoretiska övertolkning av 
Weber säkrade dennes överlevnad i den samhällsvetenskapliga traditionen. Det 
är hans förtjänst att Weber blir “Weber” men också hans fel att vanan grund
läggs att läsa Weber genom Durkheimska glasögon, medan Webers identitet som 
just sociolog egentligen är rätt svag. Visst är väl Weber sociolog -  men han är nog 
mest jurist och historiker och mindre sociolog än t ex just Dürkheim och Simmel 
-  och som kultursociolog är Weber en smula osofistikerad jämfört med sin 
skyddsling Simmel. Inom politiken var Weber mer en dold inspiratör och det är 
väl främst Hans M orgenthaus säkerhetspolitiska maktrealism som är uttalat 
Webersk. Likaså spelar Weber uppenbarligen en avsevärd roll för Francis 
Fukuyama, vilket kanske inte är så uppmärksammat. Weber är nästan oundvik
ligen inspiratör för både tron på ideologiernas död (genom sin dystopi om m än
niskan som alltmer fången i en trist avförtrollad “rationalitetens järnbur”, en 
metafor som egentligen är en felöversättning och med rötter hos Bunyans 
Kristens resa, men ändock vällyckad) -  och för betoningen av ideologins roll, 
“andens seger över materien”, dvs de religiösa drivkrafternas visserligen oav
siktliga betydelse som orsak till det materiella välstånd och de revolutionerande 
tekniska innovationer som så helt kommit att förändra även människosläktets 
vardagstillvaro och dessutom fått universellt genomslag. M edan Fukuyamas 
första arbete om The End o f History uppenbarligen har den rationelle Weber 
som resonansbotten så står den religionssociologiske Weber mer i centrum för de 
efterföljande verken om Trust och The Great Disruption.

Egentligen handlar det i båda fallen om religionshistoria och ekonomisk histo
ria, fast med skilda tidsperspektiv.

Amerikanska inflytelser på Weber
Religionens roll för oss över till den andra försummade sidan av “Weber i 
Amerika”, nämligen den amerikanska resan som en del av hans levnads bana och 
den formativa roll som amerikanska intryck hade för Webers verk.

Dessförinnan vill jag dock understryka att temat Weberreceptionen i USA 
ingalunda är uttöm t i och med ovanstående rapsodi; t ex är såväl colloquierna 
för halvannat decennium sedan med Bob Antonio (Kansas) och Vatro M urvar 
(Wisconsin) som drivande krafter ej medtagna, ej heller floridianerna Stephen 
Turner och Regis Factor med deras dokumentation av Webers juridiska influen
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ser och desammas prägling på Webers syn på förklaringar, inte Randall Collins 
konfliktsociologi, inte Reinhard Bendix, som dock som lärare i Berkeley spelade 
en stor roll för diffusionen av Weber, inte Werner Cahnman eller Leo Löwenthal, 
vilka båda själva i ungdomen upplevt Webers miljö (i München respektive 
Heidelberg) och spred kännedom om dennes verk, inte Larry Scaff (Arizona och 
Pennsylvania) vars tankar om Weber och political education tvivelsutan inspire
rat Hennis, inte...(listan kan här förlängas en hel del).

Protestantism och kapitalism
Redan som elvaåring hade lille Maximilian fått Benjamin Franklins självbiogra
fiska skrift (bl a ingår Advice to a Young Tradesman) i gåva av en morbror, enligt 
Guenther Roth (2000: s. 119), som borde veta (denne tysk-amerikanske migrant 
[Darmstadt] har ägnat större delen av sitt liv åt Weber, på senare år med tyngd
punkt på biografin, se gärna t ex Roth [1987, 1995]). Detta är en skrift som mer 
än de flesta andra åskådliggör hur den ursprungliga utomvärldsliga religiösa 
aspekten efter hand rutiniseras med inomvärldsliga konsekvenser. Det som 
ursprungligen hade formen av “religiös bokföring”, att samla poäng inför upp
ståndelsens och den yttersta domens dag och på så vis leda till frälsning i stället 
för evig förtappelse, blir mer av betydelse för karaktärsbedömning och kredit
värdighet. Om man tror på något så befordrar det den tillit som är förutsätt
ningen för ett fungerande kreditväsende och affärsliv över huvud taget, jämfört 
med den brist på individualism och egendomsrätt som utmärker Asien.

Det här är en mekanism som är särskilt tydlig i USA, som i egenskap av de 
religiösa sekternas förlovade land blivit något av en idealtypisk renodling eller 
stilisering av Europas religionskarta, genom att nationens ursprung är småskali- 
ga communities på religiös grund, som de första pionjärerna som landade vid 
Plymouth Rock med Mayflower 1620. Vi svenskar kan också erinra oss Bishop 
Hills “kommunistiska” utopi på slätten i Illinois och en del av dessa sektsam
hällen överlever ännu, t ex Amish-sekten (mennonitisk variant) med sina koloni
er i Pennsylvania, Ohio och Indiana.

Det finns många exempel som synes bekräfta Webers berömda s k Calvinist- 
tes, om ett samband mellan protestantismens etik och kapitalismens anda. Den 
sparsamme John D Rockefeller bokförde hela sitt liv varje utgift och hans varma 
religiositet tog sig uttryck i att hans främsta hobby - vid sidan av filantropi (få 
människor har gett bort mer pengar) - var att vara söndagsskolelärare.
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Webers tes har blivit föremål för mycken debatt och många ifrågasättanden 
genom åren och var redan från början kontroversiell och konkurrerade med de 
förklaringar till kapitalismens uppkomst som Werner Sombart och Karl M arx 
lanserat, dvs något förenklat betoning av judarnas roll som protokapitalister i 
områden som främst levde på naturahushållning, respektive inhägnadsrörelsen 
med åtföljande jordbruksrationalisering i Storbritannien, vilken samtidigt lade 
grunden till det blivande industriproletariatet, när torparna fördrevs från gård 
och grund. Hos Weber själv har vi vidare föreställningen om staden som en kapi
talistisk “förövning”, genom den spirande m arknadskultur som åter började 
blomstra under senmedeltiden (den fanns även under antiken men hade då det 
ständiga nyinflödet av färska slavar och latifundiebaserat jordbruk som ekono
misk grundval [Weber 1896]).

På senare år har det också hävdats att kapitalismens uppkomst följer av den 
ursprungliga kapitalackumulation som barnlösa munkar inte bara i Europa utan 
även inre Asien skapade (celibatet ledde till att deras kvarlåtenskap tillföll för
samlingen). Andra har framhållit den sk påve-revolutionen i början av förra mil- 
lenniet, med den rationellare och mer kalkylerbara lagstiftning som de starka 
gregorianska påvarna introducerade, baserad på den romerska rätten. Den åld
rande Andre Gunder Frank påstår att det var vissa förhållanden i Fjärran Östern 
som gav svängrum för ett kapitalismens take off just i Europa. Etcetera.

Annars är innebörden av Webers tes enkel: Der Puritaner wollte Berufsmensch 
sein, wir müssen es sein. Genom sin askes, sparsamhet och flit -  kort sagt just de 
småborgerliga dygder som Benjamin Franklin framhåller i sin Advice to a young 
tradesman -  startar puritanen en irreversibel rationaliseringsprocess som nutids
människan knappast kan undfly. M an kan med rätta framhålla att Weber liksom 
M arx för oss framstår som tidstypiskt etnocentriska, dock ägnar sig Weber under 
större delen av sitt liv huvudsakligen åt att genom en systematisk jämförande 
religionssociologi underbygga sin berömda tes. Webers huvudproblem är att för
stå och förklara Västerlandets egenart. Fastän många av förutsättningarna fanns 
annorstädes i mer utvecklade högkulturer så var det dock här det hände -  och 
det är ett av historiens mer fascinerande stora problem hur det kunde ske, att lilla 
Europa, en utbuktning på den euroasiatiska landmassan, dessutom hopplöst 
splittrat av ständiga religiösa inbördeskrig, på så kort tid kunde erövra hegemo- 
nisk makt i hela världen. Moderniteten når ju universellt genomslag, vilket i glo- 
baliseringens tid blir än tydligare, genom e-post och M cDonaldisering.
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Oundvikligt var detta icke.
Det handlar i Webers fall inte om någon ortodox och entydig orsak utan 

många förutsättningar krävs, typ tillgång på kol etc. Det fordras också en kom
bination av individualism och trygghet (rationell kalkyl, individuell egennytta 
utan själviskhet) för att få ett kapitalistiskt genombrott, egenskaper som bara 
delvis odlas i Östern - men där de odlas blir resultatet rätt framgångsrikt, vilket 
japanernas “protestantiska etik” illustrerar. USA är också en näraliggande “kon
trollgrupp” genom den dominans de från religionsförföljelser flyktade prote
stantika sekterna där kom att få.

Resan till St. Louis
Weber såg predestinationslärans roll (framgång i affärer som tecken på frälsning 
och evigt liv) tydligt just i USA. 1904 var det nämligen världsutställning 
(.Louisiana Purchase Exposition) i St. Louis. Flera hundra tyska universitets- 
professorer reste över Atlanten på inbjudan av Hugo M ünsterberg och Albion 
Small, den förre en tysk-am erikansk psykolog och den senare en av 
Chicagoskolans grundare. I anslutning till mässan ordnades nämligen en World 
Congress of Arts and Sciences. Det bör i många fall ha kommit till stånd kära 
återseenden mellan lärare och elever; flera av Chicagoskolans pionjärer hade sina 
doktorsgrader från Tyskland, kanske främst Berlin där Gustav Schmoller före
läste om samhällsekonomi. I St. Louis M onthly Republican rapporterades att där 
samlades “the World’s greatest thinkers, philosophers and masters of industry to 
discuss plans for advancement of m ankind”, och i St. Louis Post-Dispatch kunde 
man läsa att “Wise men at W orld’s fair, Solomon and Socrates could get many 
valuables tips by attending” (Rollmann 1987).

Så reste även makarna Weber och Ernst Troeltsch. Troeltsch bodde granne 
med Webers på andra sidan Neckar i Heidelberg (från Altstadt räknat), i en villa 
som nu tillhör ett lokalt Webersällskap. Teologen Troeltsch skrifter om histori- 
cismens kris definierar för övrigt i hög grad retrospektivt Webers metodologiska 
problemhorisont (den moderna värdepolyteismen). Weber upplevde New York 
samt -  efter ett turistbesök vid Niagarafallen -  Chicago, och de amerikanska 
storstäderna gjorde starkt intryck på honom, med deras vitalitet och energi och 
råhet. I New York imponerades han av skyskraporna och Brooklynbron vid rus- 
ningsdags, samt den tysk-judiska kulturodlingen. I Chicago slås han av den ame
rikanska smältdegeln och multietniciteten, med greker som skoputsare och tys

3 4  socio log isk  forskning 3 -4 /2000



Max Weber - m ade in the USA?

kar som servitörer åt yankees, irländare som har hand om politiken samt nyan
lända italienare och svenskar som gör skitjobbet, med att gräva diken, bära tegel, 
och liknande. Han besöker the stockyards och ser grisar snabbt bli till korv och 
konserver. Han imponeras av tåget, som går en nivå över gatan och gör sin loop 
i downtown Chicago. Överhuvudtaget gör vitaliteten, det höga tempot, den ung
domliga optimismen, i den -  på gott och ont -  mänskliga öken och djungel som 
den amerikanska storstadsmiljön utgör, ett mäktigt intryck på Weber, vars reak
tioner är kända, bl a från M arianne Webers biografi över maken. Det kan antas 
att M ax också skrev långa resebrev till moder Helene, sin vana trogen, men dessa 
är ej allmänt tillgängliga ännu. Weber kom även att uppleva Västern och reste 
ända till the frontier, Guthrie i Oklahoma, där man kan föreställa sig att en tysk 
universitetsprofessor var lika malplacerad som en cowboy eller indianhövding 
skulle ha varit i Heidelberg. Så tyckte väl även Weber, vars besök blev kort. Hans 
värd, som var en lokal tidningsman, hade nämligen utm anat en politisk konkur
rent på revolverduell, vilket Weber fann opassande. Webers snabba sorti gav 
upphov till tidningsrubriker, “ ‘Gun play’ scared savant German professor. Leaves 
Oklahoma City instantly when editors drop words for weapons”, som rubriker
na löd, i bl a St. Louis Post Dispatch. Weber var ingalunda feg. Han var 
Satisfaktionsfähig och redo att duellera med en person som förolämpat hans 
hustru, samt var ledsen för att han ej antogs som stridande officer när det stora 
kriget bröt ut. Fast uppenbarligen tog han illa vid sig när hans kontaktperson i 
Vilda Västern visade sig så trigger-happy.

Han reste vidare i Södern och besökte bl a Booker T Washingtons college för 
färgade i Tuskegee. Han kom även att besöka en rad släktingar i den amerikans
ka Södern, närmare bestämt M ount Airy i gränstrakterna mellan N orth Carolina 
och Virginia, vid foten av the Blue Ridge M ountains, inte så långt från Asheville 
och de hillbillie-trakter vi associerar med Dolly Parton eller filmen Den sista fär
den, platser typ Obergatlinburg, i närheten av Smoky Mountains. Webers släk
tingar hade för att smälta in bytt namn från Fallenstein till Miller.

Weber hade nyligen återhäm tat sig från ett mångårigt och passiviserande nerv- 
lidande och stod nu i början av nya friska tag, att med fart och kläm ge sig i kast 
med såväl den jämförande religionssociologin, metodläran samt snart även den 
ryska förrevolutionen 1905. Faktiskt var hans framträdande i St. Louis första 
gången på nära sju år som han framträdde inför ett större auditorium, med ett 
föredrag om “Tysk jordbrukspolitik förr och nu”, ett ämne som är avsevärt mer
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fascinerande än vad man i förstone kan ana. 1905 kommer hans berömda studie 
över Protestantismens etik och kapitalismens anda ut första gången, som två 
uppsatser i Archiv für Sozialwissenschaft (Band 20 och 21) och som upptakt och 
inledning till hela den stora jämförande religionssociologi som utkommer först 
postumt. Men Weber publicerar året därpå även en essä om de protestantiska 
sekterna, där han egentligen är klarare -  mer konkret -  än i den rätt snåriga 
boken och där han bygger just på intryck från besöket hos den amerikanska släk
ten, framförallt om rutiniseringen av de ursprungliga utomvärldsliga idealen till 
något inomvärldsligt instrumentelit. Han bevittnar ett vuxendop men på fråga så 
uppger en yngre släkting att det knappast är ett utslag av djupare religiositet, 
utan fastmer en önskan om ökad kreditvärdighet, när den döpte nu skall gifta 
sig, bilda familj och stå på egna ben. H är har vi ett klart exempel på den mål
förskjutning från den utomvärldsliga frälsningen till de inomvärldsliga konse
kvenser som just Benjamin Franklin gav uttryck för i sina skrifter. Weber noterar 
också hur klubbar och ordensväsende gradvis ersätter den roll som de prote
stantiska sekterna brukat ha monopol på, när det gäller att skapa affärskontak
ter och att bli accepterad i det sociala och ekonomiska samfundet. Webers 
intryck stämmer rätt väl med min egen sentida “deltagande observation”, då de 
människor jag träffade på den presbyterianska församlingens söndagsskola för 
vuxna i stort överlappade dem jag träffade på Kiwanis lunchmöte med efterföl
jande föredrag, i något socialt engagerande ämne, typ kriminellas återanpass
ning, i LaPorte, Indiana, dit mina släktingar kom för drygt hundra år sedan och 
där många ättlingar lever kvar.

Även om alldagliga iakttagelser (deltagande observation kallas det av antro
pologer) kan vara talande och fruktbart hypotesgenererande så kan Weber i och 
för sig ha missförstått situationen i M ount Airy. Bill Swatos jr -  präst i East 
Moline och sociolog vid Augustana, Rock Island -  lät nämligen studenter resa på 
fältstudier och intervjua Webers överlevande släktingar, vilka sade att Webers 
främste sagesman hade ett litet horn i sidan till den unge man som tog dopet och 
därför ville framställa det hela i mer profan dager än vad som var fallet (Swatos 
1982).

På vägen till sina hillbillie-släktingar så hade Webers hunnit med en visit i New 
Orleans, där de fann värmen (i oktober!) tryckande. På vägen hem passerade de 
även Washington D C och George Washingtons hem M ount Vernon, samt sist 
Boston, med besök på Harvard, som ju är en nationell institution med anor från
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1600-talet. Weber trivdes väl med amerikanerna vilka han fann naiva som barn 
och ändå kapabla att hantera vilka problem som helst - och amerikanerna tyck
te att Weber var a jolly good fellow, som en av hans yngre släktingar fick till det. 
Weber sade själv att han inte känt sig så stimulerad sedan sina första universi
tetsår.

De amerikanska influenserna
Nu kan det i och för sig debatteras hur djupa intryck Weber tog av sina ameri
kanska upplevelser. Det har anförts att Weber -  som dock var en utpräglad skriv- 
bordsmänniska -  t ex plagierar Ferdinand Kiirnbergers på sin tid spridda roman 
Der Amerikamüde i sina beskrivningar av larmet och hektiken i den amerikans
ka storstadsmiljön -  och att de rent av har gemensamma källor (Franklin). 
Vidare börjar Weber piggna till redan 1902 efter sitt halva decenniums nerv
lidande, vilket kan utläsas av hans bibliografi; det mesta tyder också på att pla
nerna på att tillsammans med Werner Sombart och Edgar Jaffé ta över Archiv für 
Sozialwissenschaft tar form redan då.

Det är dock ostridigt att Weber var förtjust i amerikanska exempel, vilket 
också gäller hans analyser av både politiken och vetenskapen. Hans politiska 
sociologi och dess samband med religionen, främst beträffande transformationen 
av social skiktning, är i inte ringa grad “amerikansk” . Partiväsende och politiskt 
ledarskap är också områden där Weber tar intryck av USA.

I de populära s k tvillingföreläsningarna från 1917-19, om vetenskap respek
tive politik som kall (calling, Beruf) -  Webers svanesång -  är hans framställning 
av den moderna “maskinpolitiken” färgad av hans amerikanska intryck och han 
använder många exempel från USA. Det samma gäller när han framställer veten
skapssamhällets sätt att fungera i Tyskland, i kontrast till situationen i USA. Jag 
går inte här närmare in på detta, bekant som det är från andra sammanhang. 
Liksom sin föregångare Tocqueville så förenar Weber också intresset för USA 
med ett intresse för Rysslands utveckling.

Naturligtvis är Weber mycket tysk -  men samtidigt djupt präglad av också 
sina amerikanska intryck. “Made in the USA” vore en överdrift, för Weber upp
tar så många andra formativa influenser, genom sitt franska hugenottarv på 
mödernet, genom sina kontakter med diverse anarkister och “kosmiska” bohe
mer i München (livsdyrkande nakenbadare samt Stefan George-elever) och 
Ascona (där det var billigt leva i seklets början), genom sina engelska släktingar,
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som föranlett Guenther Roth att skriva om Weber som en would-be Englishman 
och företrädare för kosmopolitanishes Bürgertum , på grundval av släktbaserat 
nätverk där t ex den nederländskt-argentinska släkten Bunge ingår. (Webers brit
tiska försänkningar liksom historien om deras brittiska resa tillsammans i ung
domen behandlas påfallande kortfattat av M arianne Weber i hennes imposanta 
biografi över maken, vars skrivbord efter hans död blev hennes altare.)

En saknad koppling? Weber och Sverige
Webers kontakter med Skandinavien är däremot förbluffande få, med undantag 
för att han hade en svåger i Kristiania (Oslo), en tandläkare med dåliga affärer, 
som ibland skymtar i breven. Sverige nämns knappast, vilket är märkligt mot 
bakgrund av Webers omfattande skriftställning (35 volymer i MWG, av vilka 
ungefär hälften publicerats, därav fyra brevvolymer) och den valfrändskap mel
lan oss och Tyskland som för något år sedan var föremål för en stor vand
ringsutställning med pampig katalog, med förord av Bernd Henningsen på 
Humboldt (och Södertörns Högskola där han för övrigt leder ett större forsk
ningsprojekt om tysk-svenska kulturmöten). Det antal gånger Weber omnämner 
Sverige kan räknas på ena handens fingrar, i det som hittills utkommit av M W G .

Däremot finns i en av John Landquists minnesskrifter en egendomlig anekdot 
om den kände tyske samhällsekonomen M ax Weber på besök i Stockholm vid 
tiden för Första världskriget. M an hade grundat en pacifistförening under inspi
ration av bl a Alfred Nobels olyckliga kärlek, Bertha von Suttner. Weber skulle 
tala om det “andliga ledarskapet” men när han började sitt tal så visade det sig 
att han i stället valde att ta upp ämnet “Tysklands krigsorganisation”, mindre 
kongenialt i sammanhanget. Den något trötte Oscar Montelius som hälsat Weber 
välkommen skulle efter anförandet tacka, vilket han gjorde genom att -  nyvaken 
efter att som rutinerad akademiker ha slumrat in under själva föredraget, tacka 
professor Weber för hans inspirerande föredrag om, just det, det andliga ledar
skapet. “Efter denna stolta början hörde jag aldrig mer av vår kom m itté” som 
Landquist summerar denna apokryfiska anekdot, som han upplever sig själv ha 
varit med om (1964: pp 56-57). Änkan Solveig kunde dock vid mina efterforsk
ningar i mitten av 70-talet ej hitta något i Johns klippbok från det aktuella året. 
Det behöver inte vara en skröna - Weber reste en hel del och tillbringade faktiskt 
en betydande del av sitt liv som “arbetande turist” -  men troligen är det en för
växling med brodern Alfred eller någon annan tysk “m andarin” . Fast rubriker
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na för föredragen låter onekligen som “M ax unplugged” .

USA och Europa -  kommunicerande kärl?
Men vad var då lärdomen av Webers amerikanska kopplingar? Jag tror att man 
kan tala om en transatlantisk reciprocitet som är rätt komplex, ej systematiskt 
utforskad, samt föremål för debatt (t ex mellan Richard M ünch och Jeffrey 
Alexander för några år sedan; i Sverige har särskilt Ron Eyerman i skilda sam
manhang belyst frågan: “Why is Swedish -  and European -  social science so 
American?” )

Det är tydligt att USA och Europa i många avseenden varit “kommuniceran
de kärl”, något som nu gradvis är på väg att förändras. USA blir efterhand 
mindre WASPish (WASP=White Anglo-Saxon Protestant) och mer asiatisk som 
en följd av en reform av föråldrade immigrationskvoter (från 1920-talet) som 
president Lyndon B Johnson lyckades genomdriva i mitten av 60-talet, syftande 
till att minska inflödet av icke-kaukasiska eller rent av icke-nordiska rastyper. I 
Samuel P Huntingtons dystra vision kan det få stora följder framgent, såvida 
begynnande antagonism över Atlanten inte begränsas till handelskrig. Vid t ex 
University of Florida i Gainesville, finns ingen avdelning för European Studies - 
men väl för African studies och Latin American studies. Européer har en etno- 
centrisk tendens att ta för givet att allt gott kommer från Europa och att Europa 
ligger i världskartans mitt. Det kanske historiskt sett kan stämma, att vi är 
ansvariga för moderniteten på gott och ont, ehuru betydande impulser också 
kommit från annat håll, att t ex Renässansen tog intryck av det rena och välord
nade Tenochtitlan i det Mexico de spanska conquistadorerna mötte och snart 
förödde. N är det gäller förhållandet Europa och USA vore det särskilt i sam
hällsvetenskapens fall förenklat att föreställa sig att vi lärt upp dem i Nya värl
den. Det är klart att Samuel Pufendorf, Thomas Paine, John Locke och J J 
Rousseau påverkade de amerikanska grundlagsfäderna. Många erfarenheter som 
amerikanerna gjorde först kunde dock vi på gamla sidan lära av; så t ex kom 
massdemokratins genombrott redan 1829, när krigshjälten Andy Jackson blev 
president, vad Weber skulle kalla en Caesaristisk ledare med direkt folklig appell. 
Och den kommunitära syntesen (Etzioni, Sandels, Putnam m fl) bygger i högre 
grad på amerikanska än europeiska erfarenheter, delvis på ursprungligen grekis
ka och schweiziska erfarenheter som nu återexporteras till oss, när vi möter en 
del tidigare mest amerikanska problem, typ frågor som rör kampen mellan etni-
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citeter och etnisk mångfald och samexistens. I viss mån har amerikanerna varit 
också i sin självsyn de bättre européerna.

Europa och USA har visserligen gemensamma rötter men samtidigt skiljer sig 
den politiska kulturen radikalt då statsbildningarna som sådana har så synnerli
gen skilda ursprung. USA:s grundval är skatterevolt (The Boston Tea Party) och 
fri religionsutövning, medan de nordvästeuropeiska staterna är följden av skat- 
teläggning under senmedeltiden och den tidiga moderniteten och “sekulariser
ing”, i form av statskyrkor och bibelöversättningar som led i nationsbygget.

Problemformuleringarna stod ofta besökande européer som Tocqueville, 
Weber och Myrdal för, medan lösningarna ofta är något som amerikanerna har 
lättare för att formulera. Redan de första pilgrimerna till Massachussetts strän
der skrev faktiskt ett samhällskontrakt och var pionjärer i modern konstitutio- 
nalism, redan innan Hobbes och Locke publicerat sina tankar och Napoleon - 
som hade en “liberal” sida -  moderniserat statsskicken Europa runt, må vara att 
de amerikanska experimenten gällde småskaligare enheter, överblickbara lokala 
civila samfund. Att systemet på den nationella nivån fungerar sämre i “Nya 
Rom ” tror jag för min del är något som vi i resten av världen på det hela taget 
bör vara tacksamma över. Vad som ökar USA:s trovärdighet som Leviathan på 
den internationella scenen är delvis samma företeelser som generar dilemman på 
hemmanplan, något som redan Gunnar Myrdal (1944) observerade.

Det finns för övrigt en betydande och föga uppmärksammad affinitet mellan 
Tocqueville och Weber, i synen på såväl det politiska ledarskapets roll i den 
moderna massdemokratin som den ryska frågan. Webers Caesarism-begrepp (en 
variant av karismatiskt ledarskap) har rötter bl a hos just Tocqueville, vilket inte 
är mycket uppmärksammat.

Weber var visserligen en demokratins pionjär i sitt hemland men ingen värde
rationell demokrat utan fastmer en funktionell demokrat eller förnuftsdemokrat. 
Särskilt hans uppsats “Wahlrecht und Demokratie” lämnar dock föga tvivel om 
hans demokratiska credo, ehuru det gäller människans möjligheter att överleva 
som autonom kulturvarelse, snarare än abstrakta principer, typ Lockeanskt rät- 
tighetsskydd, eller den sanna folkviljan. Han var emellertid entydigt för omvand
lingen från m aktstat till folkstat, som Friedrich H Tenbruck en gång formulera
de sig (om kärnan i Webers politiksyn).

Weber såg heller icke den rationella västerländska kapitalismen som en förut
sättning för demokratin, utan tvärtom snarare som ett hot mot demokratin. Det
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är svårt att se hur evolutionistiska konvergensteoretiker som W  W  Rostow kan 
åberopa Weber - annat än i den ytliga avseendet traditionellt vs modernt som en 
dikotomi efter en tidsaxel (som ju alla är ense om). Weber såg emellertid socia
listisk planhushållning som ett än större hot mot demokratin, av delvis närbe
släktad natur, vilket klart framgår av den föreläsning om “Socialism” som han 
höll för österrikiska officerare mot slutet av sitt liv, samt hans gräl med 
Schumpeter på ett café i Wien, vilket diplomaten Felix Somary vittnat om i sina 
memoarer. Schumpeter hade en mer cynisk syn på kommunistisk planhushåll
ning, som ett intressant fullskaleexperiment, något som gjorde Weber så upprörd 
att han glömde sin hatt när han i vredesmod rusade ut ur lokalen. Det var ingen 
större skillnad i de båda lärdes kognition men onekligen i attityd; Weber bar 
samhällsproblemen som en spänning inom sig själv, medan “Schumpy” tyckte 
det var ohyfsat av Weber att hetsa upp sig.

För att vända blicken åter till den vetenskapliga sfären: Den amerikanska sam
hällsvetenskapen är visserligen länge världsledande särskilt i sin mer systematis
ka och resurskrävande skepnad. Det är ju Laura Spellman-Rockefeller founda
tion som finansierar inte bara Gösta Bagges socialpolitiska professur vid 
Stockholms högskola utan även Kaiser Wilhelm-institutet i Tyskland, föregånga
ren till M ax Planck-institutet. Men den amerikanska samhällsvetenskapen är i 
hög grad en skapelse av invandrare, i första eller andra generationen med judar
na starkt representerade; man kan säga att Hitler oavsiktligt berikat den ameri
kanska samhällsvetenskapen som sedan återexporterat de europeiska klassiker
na till den gamla världen. Jag tror för min del att det starka “oamerikanska” 
inslaget har att göra med att framgångsrik samhällsvetenskap som verkligen har 
något att säga och inte bara utgör en lugnande medicin för uppdragsgivaren, 
genom att bekräfta dennes självsyn och stärka självförtroendet, kräver visst utan- 
förskap eller i varje fall distans, vilket inte i och för sig behöver vara oförenligt 
med en engagerad hållning, vilket väl för övrigt såväl Gunnar Myrdal som 
Edward Shils ger exempel på. I Myrdals fall var det ett medvetet grepp av 
Carnegiestiftelsen att importera en europeisk samhällsvetare utan kolonial- 
maktsbakgrund och utan “hemmablindhet” . Znanieckis roll för Chicagoskolan 
är ytterligare ett exempel. Ända sedan deltagarna i 1848 års europeiska revolu
tioner, efter Frankfurtparlamentets misslyckande, flyttade över till USA så har 
vågor av Gelehrte, utsatta för ostracism i sitt hemland, funnit fristad i 
Nordamerika.
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Tanken på viss distans som en förutsättning för den sekulariserade syn på sam
hället som modern empirisk vetenskap innebär, stämmer också på den tyska kul
turkretsen, där mycket nytt händer i Wien, ofta formulerat av judiska klassiker 
med rötter i M ähren (Freud, Popper, m fl). I det av Bismarck skapade 
Wilhelminska Tyskland (kleindeutsche Lösung) är man dock mer en del av 
nationsbygget, med kvardröjande romantiska inslag (Sonderweg). De intellek
tuellas alienation från etablissemanget är ett genomgående tema i t ex Robert 
Musils romansvit om Mannen utan egenskaper; från en förstelnad Ffabsburgsk 
dubbelmonarki. Syntetisering och majevtik (konsten att förlösa t ex en nation) 
blir däremot i Tyskland naturlig inriktning, för att åvägabringa nationens “inbil
lade gemenskap” . Den moderna diskursen om den offentliga sektorn utvecklas 
mest i Tyskland, ehuru som en del just av nationsbygget (Zuckerbrot und 
Peitsche).

Det stämmer också rätt väl med Robert Wuthnows tankar om skapande dis- 
kursiva miljöer.

Vi är här inne på ett svårt område -  the proper pursuit o f  intellectual history 
-  där det är svårt säga något riktigt bestämt eller allmängiltigt men många syn
sätt frodas, om hur vi bör tolka klassikerna och till vilken förment nytta. Klart 
förefaller emellertid vara att Amerikabesök har haft en högst vitaliserande effekt 
på europeiska intellektuella, något som även fallet Weber synes vidimera.

Noter
1 De finns på STABI i München och M Rainer Lepsius är “Cerberos” för den som önskar tillstånd att 

se dem. Breven ägs av Peter Weber-Schäfer, som är son till Max och Marianne Webers adoptivson och 

sam tidigt Max systerson Max Weber-Schäfer, som avled för några år sedan. De torde - i sinom tid - 

komma att publiceras i MWG:s brevvolymer. Enligt uppgifter från Lepsius till Rollmann så tillför breven 

från Max till Helene inget nytt, jäm fört med vad som framgår av Marianne Webers biografi (1926). Jag 

har tagit del av Webers Nachlaß på det gamla preussiska statsarkivet i Berlin-Dahlem och där sett de 

utförliga resebrev som redan den unge Weber skriver till sin vördade Moder, från bl a Spanien och 

Skottland, så jag ser ändå fram em ot att också breven från 1904 publiceras.

2 0 m alla turerna i de förta Is pro cesser som Weber invecklades i kan man läsa i Max Weber 

Gesamtausgabe, Briefe 1911-1912, MWG II/7. 2. Halbband. Docenten Arnold Ruge hade i Heidelberger 

Tageblatt från 3 december 1910 i en insändare förklarat att den tyska kvinnorörelsen bestod av gamla 

ungmör, sterila kvinnor, änkor och judinnor, men inte i sina led hade några mödrar som uppfyllde 

sina modersplikter. Marianne Weber kände sig träffad (hon var ju med Max goda minne feministisk  

pionjär, en tid ordförande i Bund deutsche Frauen och hade dessutom skrivit en lärd historisk avhand

ling om kvinnans rättsliga ställning inom fam iljen), förmodligen av det skälet att makarna Weber var 

barnlösa och av allt att döma levde i ett “v itt” äktenskap, må vara att senare forskning utrönt att
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makarna delade sovrum under åren i Freiburg. De civilrättsliga turerna med Ruge slutade med en sorts 

halv förlikning, på så vis att Ruge beklagade formen men väl inte innehållet i vad han sagt.

3 Emellertid hade ett antal tyska tidningar rapporterat att Max hade avböjt att med vapen i hand för

svara sin hustrus heder med hänvisning till sin hälsa. Detta var en för Max outhärdlig anklagelse. 

Som reservofficer och medlem i en Burschenschaft (ungefär studentnation) som var en schlagende 

Verbindung (där mensurfäktningar utkämpades) så var han enligt tidens hederskodex självklart för

pliktigad att duellera om det bleve aktuellt, vilket dock Ruge intygade att det aldrig varit fråga om. 

Tidningarna dem enterade, också med undantag för Dresdner neueste Nachrichten, vilket föranledde  

en ny rad av domstolsprocesser. Det är mest den här incidenten som gjort att Weber stundom upp

fattats som en Don Quijote.
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Abstract
M ax Weber - Made in the USA?
M ax Weber took deep impression from his American journey in 1904, which is 
manifested in several of his texts, not only The Protestant Ethnic and the Spirit 
o f Capitalism , but also the so called twin lectures. He also influenced many 
American scholars, many of them originally European migrants. Weber’s 
American contacts are relevant for several themes, such as the reciprocity over 
the Atlantic ocean and the proper pursuit of intellectual history. America was 
more receptive to Weber’s methodology, while his views on politcs have not ente
red the parnassus to the same extent. Weber’s Scandinavian contacts are sparse, 
except for an “apocryphal” visit documented by John Landquist.
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Pitirim Sorokins essä 
’Självmordet som samhällsfenomen’-  
en introduktion
AV ILKKA HENRIK MÄKINEN

I detta nummer av Sociologisk forskning publiceras, för första gången sedan den 
ursprungliga ryska utgåvan 1913, Pitirim Aleksandrovitj Sorokins okända essä 
om självmord som på svenska heter ”Självmordet som samhällsfenomen” . Den 
har översatts av Lars-Erik Blomqvist.

Bakgrunden till skriftens svenska publicering finns i den forskning om social 
utveckling och folkhälsa i Östeuropa som bedrivs vid Södertörns högskola. 
Bland forskningsteman återfinns även självmordsdödligheten, som har nått 
världsledande nivå i Ryssland och de baltiska länderna under 1990-talet. Vi har 
genomsökt ryska bibliotek för att finna inhemsk litteratur om denna.

Det visade sig som väntat att självmordet (som inte ens fanns med som 
uppslagsord i den Stora sovjetiska encyklopedins 1950-talsutgåva i 53 volymer!) 
efter sin återkomst i en artikel i ett medicinskt uppslagsverk 1963 fram till cen
surens slut 1989 endast sporadiskt behandlades av ryska (sovjetiska) författare. 
Som en oväntad biprodukt upptäcktes emellertid en hel del äldre litteratur från 
1800-talets slut ända till 1929, året då publiceringen av statistik över självmord 
plötsligt upphörde och ämnet så gott som försvann.

I denna mängd av i Väst helt obekanta äldre böcker och artiklar återfanns 
många bekanta namn -  såsom Sorokin själv påpekar hade självmordets proble
matik lockat till sig många ”engagerade sinnen” . För en sociolog var det natur
ligtvis omöjligt att förbigå den ”Sorokin, P.A.” som stod som författare till en 
essä om självmord i en äldre bibliografi (Teodorovitj 1928).

Själva skriften återfanns i Ryska nationalbiblioteket i Sankt Petersburg, även

Ilkka Henrik M äkinen, FD, JK, arbetar som forskare i projektet ”Social utveck
ling och folkhälsa i Östeuropa” vid Södertörns högskola.
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om den så gott som säkert varit föremål för diskriminerande åtgärder under sin 
vistelse där pga. författarens politiska öden (se nedan). Pitirim Sorokins son, dr 
Sergej Sorokin, har som upphovsrättsinnehavare vänligen gett oss sitt tillstånd 
att publicera den.

Pitirim A. Sorokin
Pitirim Aleksandrovitj Sorokin föddes den 21 januari 1889 i enkla förhållanden 
i staden Turja i den del av nordöstra Ryssland som num era heter 
Komirepubliken. Hans far var ryss men modern tillhörde det finsk-ugriska komi- 
folket. Denne kyrkobyggarens förtidigt föräldralösa son uppvisade stor intellek
tuell förmåga redan från barndomen. Vid 14 års ålder fick han stipendium till ett 
lärarseminarium, men anslöt sig två år senare till det socialistrevolutionära par
tiet (SR) och arresterades ganska snart för sina antitsaristiska åsikter.

Arresteringen fördrogs med jämnmod av Sorokin, för det gav honom tillfälle 
att läsa. Som för så många andra dåtida ryska revolutionärer blev fängelset för 
honom en skola. Efter frigivningen arbetade han en tid som organisatör för par
tiet i dess Volgadistrikt, men lyckades slutligen kvala sig in i akademiska studier 
vid det nya Psyko-Neurologiska Institutet i Sankt Petersburg 1909. Bland hans 
sociologilärare där märktes den ryska sociologins stora organisatör Maksim M. 
Kovalevskij samt durkheimianen E.V. de Roberti. De vetenskapliga impulserna 
var livliga, från sociologernas durkheimska och revolutionära idéer till psykia- 
trikernas (bl a Vladimir Bechterev och Ivan Pavlov) behaviorism. Senare skrev 
Sorokin in sig i Sankt Petersburguniversitetet. Redan under sin studietid där 
påbörjade han sin utomordentligt produktiva verksamhet som författare.

Efter tsarens abdikation i mars 1917 styrdes Ryssland av en provisorisk reger
ing med prins Georgij Lvov som premiärminister. På grund av interna konflikter 
ersattes denne i juli av Aleksander Kerenskij (SR), vars sekreterare hette -  Pitirim 
Sorokin. Den blivande sociologen hade sitt ämbetsrum i Vinterpalatset och för
beredde där förslag om nya ministrar och andra viktiga beslut.

Som bekant stormades Vinterpalatset och Kerenskij-regeringen störtades av 
bolsjevikerna i november 19171. Sorokins förre arbetsgivare fick gå under jor
den, medan han själv valdes in i parlamentet, den sk. konstituerande försam
lingen. Bolsjevikerna lyckades emellertid inte vinna det valet och lät upplösa det 
demokratiska organet redan efter dess första möte i januari 1918. Sorokin 
arresterades och var nära att avrättas, men befriades efter att ha tagit tillbaka
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sina åsikter och avsvurit sitt politiska engagemang, något som Lenin själv hån
fullt kommenterade i tidningen Pravda (Golosenko 1991).

Sorokin återvände till akademin, och blev den första sociologiprofessorn vid 
Petrograduniversitetet2 1919. Han disputerade 1920 med ”Sociologins system” 
(Sistema sotsiologii), som sammanfattade hans vid denna tid tämligen struktura- 
listiska idéer om sociala relationers och samhällets beskaffenhet. Under det för
tryck som i början av 1920-talet drabbade den icke-bolsjevikiska vänstern tving
ades han emellertid i september 1922 emigrera, först till Prag och snart därefter 
till USA3.

Sorokins andra karriär i landsflykten var inte mindre framgångsrik än den 
första. Hans första arbetsplats i USA var universitetet i Minnesota, där han ägna
de sig åt empirisk forskning och begreppsutveckling inom främst rural sociologi. 
Empirism och stora tvärkulturella datainsamlingar kännetecknade sexårsperio- 
den 1924-30, vars resultat blev bl a Social Mobility (1927), Contemporary 
Sociological Theories (1928) samt Principles o f  Rural-Urban Sociology (1929, 
tillsammans med Carle C.Zimmerman).

Efter denna uppseendeväckande entré kallades han till Harvard för att där bli 
en av grundarna av den sociologiska institutionen 1930, samtidigt som Talcott 
Parsons också påbörjade sin anställning där och med Robert M erton som en av 
sina studenter. Sorokins vetenskapliga intresse riktades nu mot storskalig socio- 
kulturell-historiefilosofisk forskning, vars huvudprodukt blev Social and  
Cultural Dynamics (1937-41). I detta verk utformade han sin ”m ogna” sam
hällsteori, som likt den av t ex Toynbee ser samhällens utveckling som cirkulär 
hellre än linjär. Kulturerna rör sig enligt honom mellan perioder av sinnesför- 
nimmelsebaserade ”sensata” (sensate) och andlighetsbaserade ”ideationella” 
(;ideational) inriktningar som utlöser varandra i dialektisk ordning genom världs
historien. Västvärlden levde enligt honom efter andra världskriget i sista tider av 
en sensat kulturfas, vars kris kännetecknades bl a av sexuell lössläppthet och 
maktens koncentration i oansvariga händer4. Sociologens konstruktiva uppgift 
under dessa förhållanden blev att finna sätt som skulle underlätta den komman
de förändringen. Detta skulle enligt Sorokin ske enligt ”integralistiska” principer, 
med beaktande av alla kunskapsformers självständiga och likvärdiga position.

Där skiljde sig också Sorokin från den dåtida amerikanska sociologins huvud
fåra. Under 1950-talet grundade och ledde han Forskningscentrum för kreativ 
altruism i Harvard, där han med sina medarbetare sökte kartlägga människans
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prosociala sida, kärlek och altruism i dess olika former. Även om han därmed5 
blev en persona non grata i många samtida sociologiska cirklar, har bl a senare 
konfliktforskare erkänt hans pionjärinsatser.

Sorokins sista återkomst blev hans överraskande val till president i det ameri
kanska sociologförbundet 1964, ett hedersuppdrag som förde honom tillbaka till 
rampljuset på det civilisationskritiska 1960-talet. Vid sin död 1968 lämnade han 
efter sig en produktion som omfattar 37 böcker och mer än 400 artiklar.

Bortsett från ”integralismen” har det aldrig funnits någon ”sorokinism” värt 
namnet, och Sorokin lämnade knappt några akademiska lärjungar efter sig. 
Däremot har hans betydelse i skapandet av den moderna sociologins begrepps
apparat samt i systematiseringen av flera separata delområden varit mycket stor, 
och många av hans för samtiden excentriska idéer har senare pga hans obön
hörligt vetenskapliga hållning visat sig vara mer användbara än vad samtiden 
kanske trodde. Därmed hör han också till förra seklets stora sociologer. Under 
senare tid har intresset för honom i Väst tilltagit i någon mån. Ännu mer intres
sant är, att den landsflyktige nu tjänar som förebild för de ryska sociologerna: 
flera av hans verk har publicerats i landet under 1990-talet6.

Självmord och folkupplysning i det gamla Ryssland
Att skriva en essä om självmord var inte en främmande tanke för en akademisk, 
progressivt sinnad sanktpetersburgsbo på 1910-talet -  tvärtom så var det nog 
comme il fau t. I likhet med resten av Europa hade man även i Ryssland under en 
tid granskat statistiken (som i olika former fanns sedan 1860-talet) över själv
morden och använt talen som en mätare av samhällets tillstånd i stort. 
Diskussionerna rörde sig bl a om självmordstalens ökning efter 1905 års politis
ka kris, om självmordsstatistikens användbarhet i allmänhet samt om den ”epi
demi” som påstods finnas bland gymnasieeleverna7. Ordet ”självmordsepidemi” 
hade annars blivit en vedertagen beskrivning av situationen, särskilt i de radika
la kretsarna (Morrissey 1998) .

Alla dessa fenomen var självklara teman för samhällsteoretiker av alla slag, 
och hundratals inlägg publicerades om dem under bara några få år. Till detta 
kom en översättning av Emile Dürkheims ”Le Suicide” till ryska 1912 (till eng
elska 1951, svenska 1968). Den fick ett sakkunnigt, välvilligt mottagande 
(Jakovenko 1912, Volskij 1912), och kan ha varit en av orsakerna till Sorokins 
beslut att skriva en essä för publikation hos förlaget ”N auka i zjizn”
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(”Vetenskapen och livet” ) i Riga 1913.
Sorokin skrev sammanlagt fyra skrifter om olika tem an9 för förlaget. 

Produkterna ingick i en serie (”M iniatyrbiblioteket” ) som var billigt prissatt 
(pris: 5 kopek10) och avsedd för masskonsumtion. Sorokins essä var den nitton
de i denna allmänbildande serie, som påbörjades med Lev Tolstojs liv, och kom 
att åtföljas av bakterier och deras roll i smittosjukdomar, människans ursprung, 
allmän hygieni, Tysklands politiska partier mm. Förlagsverksamheten gick för
modligen med vinst, och den fattige studenten hade säkert god användning för 
sin honorar.

Trots att den allmänna läskunnigheten i Ryssland under denna tid bara upp
gick till ca 40% av befolkningen fanns det gott om läsvillig publik i de utveckla
de storstäderna (Brooks 1988). Tidskriften ”O gonjok” nådde en upplaga på 700
000 ex., och även de mer seriösa utgivarna, som t ex förlaget ”Znanije” 
(”Kunskap”), lett 1902-11 av författaren Maksim Gorkij, kunde nå 40-60000 
läsare med sitt ”Billiga bibliotek” (Desjovaja Biblioteka). De fåtaliga akademi
kerna (0,1% av befolkningen11) i det stora landet, kännetecknat och samtidigt 
upprivet av de stora geografiska, ekonomiska och sociala skillnaderna, kände sitt 
ansvar för folkupplysningens sak.

Den lilla skriften utgör inte något strikt vetenskapligt arbete i betydelse av 
egen undersökning ed., inte heller är den särskilt självständig -  Dürkheims skug
ga vilar tungt över den, och många stycken är rena plagiat12. Dess huvudsakliga 
intresse torde ligga i dess vittnesbörd om den unge (24 år) men redan livserfar- 
ne13 Sorokins tänkande vid denna fas av sin utveckling -  särskilt de avvikelser 
som han gör från det durkheimska credot är intressanta. Vidare utgör den också 
ett dokument från en tid då det gamla Ryssland drog sina sista suckar, stort, fat
tigt och kaotiskt, men även förvånande livligt och produktivt i kulturellt hänse
ende, i hög grad delaktigt i den allmäneuropeiska kulturen.

”Självmordet som samhällsfenomen” -  innehållet i en kritisk belysning
Sorokins essä utgör ett försök att kortfattat förmedla till den stora ryska publi
ken det som han ansåg vara den vetenskapliga sanningen om självmordet, eller 
snarare sagt om orsakerna till variationer i självmordens relativa frekvens över 
tid och mellan olika sociala grupper. Själva innehållet är delat i sju kapitel, varav 
introduktionen utgör det första. Där uppmärksammar författaren bl a ökningen
1 självmordens antal i Ryssland och anger orsakerna till studiet av dem. Tonen är
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optimistisk: Sorokin konstaterar tämligen självsäkert att fenomenet självmord 
redan är ”någorlunda väl” utforskat och att man även funnit medel mot det.

Sorokin överdriver knappast i sin uppfattning om självmord som ett hot mot 
hela samhället. Den tillväxt i självmorden som skedde i de flesta europeiska län
der under 1800-talet (se t ex Morselli 1975: 22; Cavan 1928: 8-9) ungefär sam
tidigt som statistikväsendet växte fram för att dokumentera dess till synes oav
brutna frammarsch verkade sannerligen olycksbådande och räknades allmänt 
bland de stora samhällsproblemen. Allmän (och i viss mån naturlig) var även 
åsikten, framlagd redan av t ex Masaryk (1881), att orsaken till självmordens 
ökning låg i samhällets moderniserande förändring, vare sig den beskrevs med 
tekniska termer såsom urbanisering, industrialisering od. eller mer kulturellt som 
”civilisation” . Vid tiden av Sorokins essä uppnådde t ex de svenska männens 
självmordstal sin högsta nivå före 1970-talet (Lindén 1993).

Självmordsstatistik existerade i Ryssland sedan 1800-talets senare hälft. De 
registrerade fallen konstaterades i regel av rättsläkare, som rapporterade dem 
vidare till den officiella statistiken. Vid sidan av systemet fanns också flera enga
gerade läkare, som med olika principer samlade sina egna material. Tillsammans 
med den upphetsade tidsandan verkar detta ha lett till flera okritiska och rentav 
slarviga påståenden även från Sorokins sida.

Sammanfattningsvis postulerar Sorokin med hänvisning till andras siffror

1. Att antalet självmord i Ryssland hade femfaldigats mellan 1870 och 1908 
(2. kap.);

2. Att självmordstalen för 1905 var särskilt låga, endast 85 fall under årets 
sista sju månader i hela Ryssland (5 kap), med en nedgång då (och 
endast då) även i St.Petersburg (2 kap);

3. Att de sedan ökade kraftigt (1 kap);
4. Att man redan i januari 1907 kunde observera 43 fall i månaden (5 kap) 

i Ryssland, samt
5. Att ökningen i antalet fall i St.Petersburg var 25% 1906-1909 (medan 

befolkningen ökade med 10%) och att ökningen 1906-1911 skedde från 
5 till 11 fall per 10000 St.Petersburgsbor.
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Tyvärr är Sorokins behandling av siffror både valhänt och okritisk. För att 
reda ut dem bör de också kommenteras punkt för punkt, således:

1. Påståendet att självmordens antal i Ryssland skulle ha femfaldigats mellan 
1870 och 1908 stöds inte av existerande data som tvärtemot visar en jämn trend 
(se Morselli 1975: 30 och Otjet o sostojanii...)14.

2. Den utveckling som betecknas för Ryssland 1905-1907 saknar all proportion. 
Det officiella självmordstalet för det europeiska Ryssland 1905 var 2,1 fall per 
100000, vilket bland de 130 miljoner invånarna betyder ca 2730 fall. Det går 
knappast att tro på den givna låga siffran (85 fall under de sista sju månaderna). 
Allvarligare är att Sorokin tycks förtiga det faktum att självmordstalen i Sankt 
Petersburg nådde sin lägsta nivå redan 1904 (5,8/100000) och växte med över 
50% till 1905!15

3. Den ökning efter 1905 som Sorokin talar om kan däremot konstateras efteråt: 
enligt officiella data16 steg självmordstalet i den europeiska delen av Ryssland 
från 2,1 fall per 100000 år 1905 till 2,6 år 1907, 3,3 år 1910, och till 3,4 år 
1912. Trots att talen var mycket beskedliga i internationell jämförelse kunde 
Sorokin se tillbaka till en 60% -ig ökning under de senaste sju åren. I Sankt 
Petersburg var ökningen under samma period 184% (från 9,0 till 25,6 fall per 
100000).

4. För januari 1907 är de citerade antalet ryska fall för litet jämfört med statisti
ken. En möjlig förklaring vore att siffrorna egentligen handlade om Sankt 
Petersburg -  i så fall skulle de stämma överens med statistiken i övrigt17 även om 
minskningen under oroligheterna då inte alls blir lika stor.

5. De nyare tal för St.Petersburg, som baseras på dr Grigorjevs beräkningar, är 
också de problematiska. De officiella siffrorna stämmer i stort sett överens med 
den påstådda 25%-iga höjningen mellan åren 1906 och 1909. Den angivna 
ökningen från 5 till 11 fall per 10000 invånare i Sankt Petersburg är dock lika 
med en fördubbling åren 1906-1911, och talen verkar för höga. Här har Sorokin 
tydligen blandat ihop fullbordade självmord med självmords försök^ som 
Grigorjev (enligt Koni 1923) missvisande slog ihop med de letala fallen18.
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Sorokin gör också många hänvisningar till pressrubriker. Självmorden upp
märksammades av tidningarna, som rapporterade fallen noga och med namns 
näm nande19. Därmed förstärktes säkerligen också känslan av en galopperande 
krissituation, där exaktheten i beräkningar säkerligen inte prioriterades.

Självmordet i mänsklighetens historia
I den andra delen skriver den blivande historiefilosofen om självmordet i mänsk
lighetens historia. Sorokin definierar självmordet som ett ”medvetet och frivilligt 
avsked till livet” och utestänger därmed djuren från självmördarnas krets. Inte 
heller ”vildarna och barbarerna” begår självmord mer än vad som eventuellt dik
teras av deras plikter mot den egna gruppen -  dessa ”offer” skall dock inte ses 
som självmord enligt författaren. Således följde även den japanska krigshjälten 
och generalen Maresuke Nogi, som nämns pga att han tog sitt liv på det tradi
tionella sättet efter kejsaren M utsuhitos död den 30.7.1912, bara den gamla 
samuraj etikens bud20.

Verkliga självmord där den individuella smärtan och meningslöshetskänslan 
kommer till uttryck börjar enligt Sorokin förekomma först i Grekland och Rom. 
De försvinner inte under medeltiden, och deras antal ökar ytterligare under 
1600- och 1700-talen för att sedan explodera i en ”epidemisk” utveckling, som 
exemplifieras med tal från såväl europeiska länder som själva Ryssland. Den 
”pessimism” som Sorokin här refererar till torde syfta till den filosofiska pessi
mismen, t ex Arthur Schopenhauer och särskilt en annan tysk filosof, Eduard von 
Hartm ann, vars världsåskådning enligt vissa tolkningar mynnade ut i en rekom
mendation om ett kollektivt självmord för hela mänskligheten.

Den moderna självmordsforskningen kan dock inte bekräfta Sorokins och 
hans samtids teorier om fenomenets historiska utveckling. De viktigaste skillna
derna är a) att man numera vet att självmord förekommer i så gott som alla 
mänskliga samhällen även om deras antal varierar, teknologisk primitivitet utgör 
ingen skyddsfaktor i sammanhanget, samt b) att dagens forskare torde förhålla 
sig något mera kritiskt till sina möjligheter att uttala sig om de verkliga själv
mordsfrekvenserna under gångna perioder utan direkta skriftliga källor. T o m  
”ättestupans” existens möter skepsis bland moderna historiker.

De svenska självmordssiffrorna i kapitlet verkar felaktiga: de härstammar från 
Durkheim (1992: 367) och är för höga jämfört med officiell svensk statistik som 
bara visar en ökning om 28% under den angvina perioden21.
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Makten och självmordet
Den tredje delen av skriften handlar om de kyrkliga och världsliga makthavarnas 
förhållande till självmord. M aterialet som presenteras är mycket brokigt: för att 
belägga den kyrkliga sidan hänvisar Sorokin till gamla kyrkomötens fördöman
den och de nesliga straffen enligt några franska coutumes22, sedan avkriminali
seringarna av självmord i Frankrike och England samt andra religioners (negati
va) åsikter. Den ”världsliga” sidan representeras av sederna i gamla Grekland och 
Rom samt, slutligen, den samtida ryska lagstiftningen. Ur dessa källor drar för
fattaren slutsatsen att lagarna inte påverkar självmordens antal -  man måste söka 
efter deras orsaker för att kunna bemästra problemet på annan väg.

Med hänsyn till lagarnas mångfald är det inte heller lätt att fastställa några all
m änna utvecklingslinjer. Det kan dock ifrågasättas om lagarna i de talrika gre
kiska och romerska staterna verkligen var så entydigt utformade som Sorokin vill 
göra gällande. I vart fall finns inga liknande bestämmelser i den av oss kända 
romerska lagen.

Efter kristendomens seger blev självmordet behandlat i ett antal kyrkomöten 
från Arles år 452 till Toledo 693 och i dem successivt kriminaliserat i den kyrk
liga lagstiftningen. Beträffande mötet i Prag 1563 som nämns av Sorokin rör det 
sig om ett dubbelt missförstånd: årtalet bör vara 563, ettan har lagts till23 kanske 
för att staden Prag då ännu inte existerade. Den rätta staden är dock inte Prag 
utan Braga i det nuvarande Nordportugal, där det ifrågavarande kyrkomötet 
hölls (felet är Dürkheims och finns kvar i den engelska översättningen, 1992: 
327).

De allmänt negativa attityderna gentemot självmord, legitimerade av främst 
kyrkans fördömanden, verkar ha existerat överallt i Europa fram till upplys
ningen, med mycket varierande sanktioner. Det första kända europeiska landet 
utan brottet självmord var storhertigdömet Toscana, vars upplysta furste (sena
re österrikisk kejsare) Leopold I 1786 utgav en ny strafflag som hade formats 
enligt den italienska rättsfilosofen Cesare di Beccarias moderna idéer. Frankrike 
följde efter 1790, medan Toscanas av revolution skrämda furste tog tillbaka sin 
liberala lag. Tysklands strafflag från 1794 innehöll straffbestämmelser endast för 
soldaternas självmord, och även dessa upphävdes två år senare. I England upp
hörde man visserligen 1870 med konfiskeringen av självmördarnas egendom, 
men självmordet som sådant avkriminaliserades inte slutgiltigt förrän 1961. 
Bestämmelser om medverkan till självmord och dylikt har däremot föga med
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själva handlingens kriminalitet att göra: endast nio europeiska länder (däribland 
Sverige och Finland) saknar sådana bestämmelser idag (se Mäkinen 1997a).

Det verkar vid första påseende förvånande att Sorokin förnekar sambandet 
mellan lagar om självmord och själva handlingen -  något som ju verkar m otsä
gas av de siffror som han själv presenterar om det liberaliserande 1800-talets 
utveckling. För honom är fallet snarare m otsatsen- det ökande antalet självmord 
skall ju ha lett till mildare lagar under senantiken. I Sverige har man inte heller 
kunnat konstatera några säkra effekter av avkriminaliseringen (1864; se 
M äkinen 1997b). I internationell jämförelse verkar det dock som om länderna 
med strängare attityder skulle ha färre självmord (Mäkinen 1997a).

Diskussionen av tidigare förklaringsförsök
Det längsta kapitlet i skriften ägnas åt en kritisk genomgång av vissa tidigare 
allmänt accepterade förklaringar till självmord. Psykiska sjukdomar (eller ”van
sinne” som det fortfarande oförblommerat heter), alkoholism, biologiskt arv, kli
mat och imitation tas alla upp av Sorokin. De flesta av dessa vinner inte stöd hos 
författaren. Även om alkoholismen tillerkänns viss roll i försämringen av hälsan, 
och det biologiska arvet en möjlig roll i självmorden, räcker de icke-sociala fak
torerna enligt honom inte till. Däremot tror Sorokin att imitation, en enkel soci
al handling, skulle kunna ligga t ex bakom de skolelevernas självmord som då 
hade fångat den ryska publikens intresse, även om den enligt honom inte kan 
räknas till huvudorsakerna av självmord i allmänhet.

De flesta teman i kapitlet är fortfarande centrala för självmordsforskningen. 
”Vansinnet” har visserligen ofta preciserats till ”depression”, och samtidigt 
utvidgats till att gälla även dess mildare former. Mentala sjukdomar intar likväl 
fortfarande huvudplatsen i den medicinska forskningen om självmord. 
Alkoholen och det biologiska arvet hör också till huvudteman. De kosmiska fak
torerna, dvs. klimatet, som användes flitigt som förklaring för självmord sedan 
Montesquieus dagar, för numera en tynande tillvaro, som av och till avbryts av 
studier av tex luftfuktighetens eller månfasernas eventuella effekter på själv- 
mordsbenägenheten (Gutierrez-Garcia & Tusell 1997). Imitationen däremot har 
blivit föremål för många empiriska studier sedan den på 1960-1970-talen åter 
togs upp av suicidologer (Phillips 1974) och hypotesen om imitationseffekters 
existens verkar numera ha vunnit allmänt stöd.
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Självmordens orsaker
Kapitel fem går slutligen in på de kulturellt-samhälleliga faktorer som enligt 
Sorokin äger verklig betydelse för självmordens varierande antal. H an konstate
rar att de mest ”civiliserade” samhällena har de högsta självmordstalen -  kultu
rens utveckling hänger samman med självmordens. Den avgörande faktorn är 
enligt honom ”den enskildes isolering”, den ensamma moderna människans 
avskildhet från gruppen och samhället. I det moderna samhället accelereras 
också livets rytm, människan avpersonaliseras och blir själv ointresserad -  män
niskolivet nedvärderas. N är allt annat sviker blir familjen den sista tillflykten. 
Sorokins skildring av moderniteten är tämligen poetisk -  såväl Dostojevskij, för
fattaren Leonid Andrejev och den modernistiske poeten Valerij Brjusov tas till 
hjälp här.

Sorokin citerar självmordstal för de olika civilstånden för att visa att äkten
skapet skyddar mot den moderna ensamheten. Likaså har krig och revolutioner, 
där gemensamma målsättningar kommer till ytan, enligt honom denna effekt, 
vilket beläggs bl a med de låga siffrorna för revolutionsåret 1905 (jfr med ovan!) 
då nederlaget i det rysk-japanska kriget och de åtföljande oroligheterna tvingade 
tsaren till vissa eftergifter till demokraterna.

Ytterligare bevis på kollektivitetens välgörande verkan ges i form av kvinnor
nas lägre självmordstal, som enligt Sorokin beror på att kvinnan inte är lika 
”individualiserad” som mannen och att hon också lever ett mer beständigt liv. 
Likaså påstås, att de religioner som tillåter minst individualitet också har minst 
självmord bland sina troende. Katolikernas angivet låga tal nämns. Intressant är 
också, att Sorokin inte (av rädsla för censuren?) för den ortodoxa tron och dess 
betydelse för de allmänt sett låga självmordstalen i Ryssland på tal24.

I skriftens näst sista del utvecklar författaren sedan ”självmordets huvudor
sak”, individens isolering i det moderna samhället. Enligt Sorokin beror den på 
samhällets ”kaotiska organisering”, som kommer till konkret uttryck främst 
genom nöd, svält och arbetslöshet -  alla rikligt företrädda i dåtida Ryssland25. 
Postulatet illustreras med statistik enligt vilken bönderna begick de flesta själv
morden -  även i Sankt Petersburg26 -  samt med de arbetslösas höga andel av 
självmorden. Därvid konstaterar Sorokin som tämligen självklart att böndernas 
huvudsakliga motiv till självmord är nöden.

Den moderna självmordsforskningen kan ge ett visst stöd åt ensamhetshypo
tesen i rent fysisk bemärkelse. Ensamlevande personer har fortfarande högre
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självmordstal än gifta inom samma sociokulturella krets, likaså är självmordsta
len högre för de arbetslösa, och särskilt för dem helt utanför arbetslivet. 
Ensamboendet dyker upp som ett viktig korrelat även i områdesstudier. 
Utvandrarnas självmordstal är oftast högre än de kvarblivandes. Även om den 
kausala ordningen är svår att fastställa så verkar det finnas en betydande sam- 
variation mellan olika typer av social isolering och självmord.

Det är möjligt att självmordstalen tenderar att sjunka vid händelser som fång
ar nationens intresse. Denna durkheimska hypotes fick medvind särskilt efter 
första världskriget, då talen i så gott som alla europeiska länder27 kraftigt sänk
tes (Chesnais 1977). De kan dock bete sig på många sätt: den eventuella ”effek
ten” var paradoxalt nog inte alls lika klar vid andra världskriget28. De exakta 
mekanismerna förblir således tills vidare outredda.

Betr. kvinnornas självmordstal är de lägre än männens så gott som överallt. Ett 
intressant motexempel finns dock i det rurala Kina, där kvinnors tal är betydligt 
högre än männens. Det är nog ingen överdrift att säga, att deras liv är mer bun
det till familjen och släkten än på många andra håll i världen, och just den 
omständigheten29 har spekulerats vara orsaken till de högre självmordstalen. 
Tvärtemot den allmänna tron finns det inte heller några signifikanta skillnader 
mellan europeiska länder med olika religioner (Mäkinen 1997a), däremot är det 
möjligt att religiositeten har en gynnsam effekt på individnivå oavsett religion.

Och nöden och svälten? Tvärtemot tidigare teorier om ”den skyddande fat
tigdomen”30 så finner man t ex i dagens Sverige att självmorden (särskilt m än
nens) tenderar att vara fler i de lägre socialgrupperna, och speciellt talrika hos 
”de utslagna” . Effekten är inte särskilt drastisk, och den kausala ordningen och 
mekanismerna är även här oklara.

Självmordspreventionen
Till slut tar Sorokin upp kampen mot självmord. Han betonar betydelsen av för
ändringen av samhällets organisation; i likhet med Durkheim rekommenderar 
han skapandet av grupper som kan avhjälpa problemet med den moderna 
ensamheten. Han går emellertid inte in i frågan hur detta skall ske, utan nöjer sig 
med hänvisningar till Jesu och Dostojevskijs budskap -  ”älsker varandra”, vis
serligen med en viss socialistisk framtoning. Vägen till samhällets omorganiser
ing verkar för honom paradoxalt nog gå via individens förändring31.

Sorokins hjälplöshet inför uppgiften att på samhällsnivån effektivt förhindra
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självmord är inte ny, och känslan har inte försvunnit. Självmordsdödlighetens 
relativa beständighet mellan olika länder ger vid handen att verkligen effektiva 
motmedel ännu inte finns (se Mäkinen &c Wasserman 1997).

Sorokin som spridare av Dürkheims idéer?
Som ovan nämnts utsattes den unge Sorokin för tämligen kraftig påverkan av 
durkheimska idéer. 1914 sände han själv ett paket med sina skrifter till 
Dürkheim. I följebrevet presenterade han sig som en spridare av dennes idéer i 
Ryssland. Endast Dürkheims korta men artiga svar där han beklagar sina dåliga 
kunskaper i ryska har bevarats32.

Det är inte särskilt svårt att visa på de ideologiska inflytanden som format 
skriftens innehåll. Påverkningarna från ”Le Suicide” är så många och lätt
igenkännliga i essän att en jämförelse med boken utgör ett tema i sig.

Stora delar av skriften är mer eller mindre direkta lån från Durkheim. 
Idémässigt distanserar sig Sorokin från honom för första gången i kapitlet om 
självmordens historia -  de fall av ”offerdöd” som Durkheim i ”Le Suicide” klas
sificerar som ”altruistiska” självmord, räknas inte alls som självmord av Sorokin 
vilket mot bakgrunden av Dürkheims teori får ses som en allvarlig meningsskilj
aktighet.

I avsnittet om självmordslagarna förmedlar Sorokin huvudsakligen förkortat 
Dürkheims (1992: 327-331) uppgifter33. Asikten att lagarna mot självmord var 
ineffektiva är dock inte direkt durkheimsk -  dennes invändningar mot självmor
dens kriminalisering hänför sig till argumentet enligt vilket självmord inte borde 
ses som en typ av m ord34 och således inte heller straffas juridiskt.

Vidare så erkänner Durkheim själv (1992: 330) att vi egentligen inte vet så 
mycket om de äldsta romarnas självmordslagar: de återfunna textfragmenten i 
”de tolv tavlornas lag” nämner ju inte självmord överhuvudtaget. Han citerar de 
sk. Digesta35, dock utan att ange att de straff som där nämns endast var avsed
da för dem som begick självmord i häkte för att undvika nesliga straff. Med ”så 
var det också i det gamla Rom ” förenklar Sorokin saken vidare varvid san
ningshalten i påståendena inte ökar.

Kapitlet om de tidigare accepterade hypoteserna om självmordet är även det 
till stora delar en förkortande återgivning av den systematiska kritik som 
Durkheim levererade mot dem i ”Le Suicide” (1992: 57-142) och som återfinns 
här i samma ordning som i boken. I Sorokins skrift har Dürkheims argumenter
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ing dock på många ställen bortfallit -  bl a den kring ”vansinnet”36.
Sorokins kritik mot alkohol- och ärftlighetshypoteserna kommer i sin helhet 

från Durkheim. Väl att märka är att Durkheim för första gången nämns vid kri
tiken mot klimathypoteserna. De händelser i Italien 1870 som antyds syftar på det 
faktum att självmordstalen i centrala Italien då enligt Durkheim (1992: 106) gick 
om dem i Norditalien och gjorde dem oförenliga med den sk. värmehypotesen.

Dürkheims berömda hypotes om det sociala livets samvariation med själv
mordstalens säsongs- ( t o m  dygns-) variation var måhända i viss mån besväran
de för honom själv: medan de fakta han lägger fram (Durkheim 1992: 115-121) 
talar för ett samband mellan socialt liv och självmord, drar han sig för att direkt 
kalla detta samband kausalt eller försöka specificera dess mekanismer (jfr a.a., s. 
122). Orsaken kunde vara att ett kontaktrikt socialt liv på andra ställen (t ex 
betr. familjen) av honom ansågs skydda från självmord. Den unge Sorokin 
kanske inte såg paradoxen - oförväget konstaterar han att självmorden ökar i 
takt med det sociala livets intensitet eftersom ”därmed infinner sig alltfler anled
ningar till självmord” . Jämför med vad som följer i argumentationen!

Återstår imitationshypotesen, där Sorokin visar betydande självständighet 
gentemot sin franska förebild37. Han återger några enstaka exempel från 
Durkheim, dock med vissa felaktigheter38. Trots slarvet i översättningarna visar 
Sorokin här klart att han finner hypotesen om imitationen rimlig. Durkheim 
däremot fortsätter med att försöka visa att den inte syns i självmordens geogra
fiska fördelning, och ”lyckas” pga en dåligt genomtänkt metod39.

I slutkapitlen fortsätter Dürkheims inflytande i t ex Sorokins beskrivning av 
de primitiva samhällena (där likheten med Dürkheims tidigare verk är betydan
de40) och i viss mån också i den av familjens roll (påbackade av Dürkheims 
data41; se dock nedan) samt delvis krigens och revolutionernas effekter. Likaså 
nämns Dürkheims berömda hypotes om katoliker och protestanter, som dock 
har en mycket undanskymd plats hos Sorokin i jämförelse med Dürkheims bok 
där den presenteras först av alla förklaringar.

Sorokin vänder dock upprepade gånger på Dürkheims teser. Han vidhåller 
civilisationens betydelse i sig (vilket Durkheim tvivlar på42), och använder den i 
konstruktionen av sitt postulat om den påstådda historiska utvecklingen mot allt 
fler självmord. Beträffande familjen så konstaterar han att ”om man själv sett 
livet förlora sitt värde måste man leva för familjen” . Familjen beskrivs således 
som ett gömställe från det alltmer outhärdliga samhället, medan Durkheim
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endast framhöll dess skyddande verkan som sådan. Likaså påstår Sorokin att 
kvinnan är ”mindre individualiserad” än mannen medan Dürkheims argument 
var snarare det motsatta - att kvinnan var mindre social än mannen (1992: 215- 
16) och således lättare tillfreds med sitt liv43.

Lånen från Durkheim blir mycket mer selektiva mot slutet av skriften. M edan 
Sorokin relativt lätt kan ena sig med honom i kritiken mot de tidigare hypote
serna om självmordens icke-sociala orsaker så är han till slut oenig om de vikti
gaste orsakerna. Dürkheims terminologi undviks, och hans tankesystem presen
teras som enstaka företeelser av vilka Sorokin sedan presenterar sin egen version, 
där ”egoismen” , ”anom in” osv. smälter ihop till en mer odefinierad ”modern 
isolering”, medan de ”altruistiska” självmorden försvinner. Vissa faktorer, såsom 
städernas höga självmordstal, är inte centrala för Durkheim, medan andra 
(ensamheten som sådan, försvagningen av religiösa värden44, och människolivets 
billighet45) inte alls härstammar från honom eller i vart fall inte utgör delar av 
hans huvudargument. Sorokins resultat är inte heller lika raffinerat systematiskt 
som Dürkheims. Han går i samma riktning, men följer en annan stig.

I kapitlet om självmordets huvudorsak kommer sedan Sorokins definitiva 
brott med Durkheim: medan den sistnämnda klart och tydligt konstaterar att fat
tigdomen skyddar från självmord (Durkheim 1992: 254), räknar Sorokin den -  
”nöden, svälten och arbetslösheten”46-  som det huvudsakliga sättet på vilket 
samhällets kaotiska organisation47utövar sin destruktiva makt genom att driva 
människor till självmord. Sorokin tycks ha påverkats av den betydligt bistrare 
ryska verkligheten. Med den något fumliga kausalkedja som han postulerar öpp
nar sig också en plötslig, svåröverbryggbar klyfta mellan lärjungen och läromäs
taren, och den egensinniga sociologen Sorokin träder fram.

Till slut
Fynden av äldre vetenskaplig litteratur (av vilka Sorokins lilla essä inte är det 
mest märkvärdiga) har gjort oss akut medvetna om den starka vetenskapliga tra 
ditionen i Sankt Petersburg som oktoberrevolutionen och den åtföljande sk. pro
letära diktaturen faktiskt lyckades utrota inom samhällsvetenskaperna. Det finns 
säkerligen anledning för västliga sociologer att bekanta sig med de äldre arbete
na. Vem känner idag Michailovskij, Lavrov, Karejev, Tjitjerin eller Daniljevskij? 
Det finns en samhällsvetenskaplig tradition i Ryssland före och åtskild från den 
kommunistiska.
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Likaså erbjuder dagens Ryssland och Östeuropa, inte minst pga sin jäsande 
utveckling, rikliga tillfällen till sociologisk reflektion. I sådant arbete är det av 
stor vikt att bekanta sig med den ”lokala”48 sociologin för att bättre kunna för
stå länderna och deras traditioner. M ax Weber lärde sig ryska för att bättre 
kunna följa samhällsutvecklingen där. Det är kanske inte för sent för oss heller.

Tack
Jag vill först och främst tacka dr Sergej Sorokin för hans tillstånd att publicera 
Pitirim Sorokins artikel i Sociologisk Forskning men även professor Denny 
Vågerö för hans bestående uppm untran i det omfattande arbetet som föregick 
publiceringen och Andrew Stickley, MA, för att han utförde en stor del av det
samma. Likaså förtjänar FK M aria Branting, FD Per Carlson och Louise 
Edström, samtliga från Södertörns högskola, ett stort tack för att på olika sätt ha 
möjliggjort denna introduktion. Ett speciellt tack till hr Vladislav Brodskij för 
hans värdefulla insatser i att spåra äldre rysk litteratur. Såväl publikationen som 
denna introduktion har finansiellt möjliggjorts av Östersjöstiftelsens stöd till 
forskningsprojektet “Social utveckling och folkhälsa i Ö steuropa” vid 
Södertörns högskola.

Noter
1 Enligt modern tidräkning skedde ”oktoberrevolutionen” i novem ber 1917.

2 Sankt Petersburg förryskade sitt namn till Petrograd 1914.

3 Sociologiinstitutionen på Leningraduniversitetet (obs stadens andra nam nändring efter Lenins död 

1924) stängdes i samband med en omorganisation 1925 (Boronojev 1996).

4 0 m detta tem a handlar också det enda av Sorokins verk som hittills översatts till svenska, ”The 

American Sex Revolution” från 1956 (sv. Det sexbesatta Västerlandet, 1959).

5 Och, får man anta, även pga sin ”disputatious and rivalrous tem peram ent” (Shils i Johnston, s 51).

6 Bl a ”Sistema sotsiologii” (se ovan, rysk nypublicering 1993) och ”Social and Cultural Dynamics” 

(1999)-
7 För det sistnämnda se t ex Slonimskij 19141.255-256.

8 ”Självm ordsepidem in” efter 1905 var inte den första i Ryssland: pressen tog termen i bruk redan i 

början på 1870-talet (se Paperno 1997: 75-77).

9 Förutom självm ordet handlade de om brottslighet och dess orsaker, gamla giftasseder samt sym

boler i det offentliga livet.

10 Dürkheims ” Le Suicide” i rysk översättning kostade 1912 3 rubel och 50 kopek, dvs 70 gånger mer 

(Jakovenko 1912).

11 I folkräkningen 1897.

12 Sannolikt var upphovsmannen i detta sam m anhang mindre viktig än det upplysande budskapet - 

t ex nämndes författare inte alls i bakpärmens lista över i serien tidigare utkom na skrifter.
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a3 1913 arresterades han för sista gången av tsarregimen efter att ha ”hedrat” släkten Romanovs 300- 

årsjubileum med en pam flett om dess brott. Året efter skulle han publicera sin första sociologiska 

bok om brottsligheten.

Enligt Morselli var det relativa självm ordstalet i Ryssland 1871-75 2,9 fall per 100000. Existerande 

statistiken behöver inte vara felfri, men diskrepanserna väcker frågan om Sorokins källor för påstå

endet. Se nedan.

a5 Jämfört med den sannolika källan (Zjbankov; i Paperno 1997: 96) är hans siffror inte heller sam 

stämmiga: Zjbankovs artikel ger 86 självmord för de sista sju månaderna 1905, och 93, inte 43, för 

januari månad 1907. Dessa tal i sin tur bör då sannolikt beteckna det sam manlagda antalet självmord  

och självmordsförsök i Sankt Petersburg (utdraget ur Zjbankovs artikel presenteras dock av Paperno 

(1997); de eventuella felens ursprung är inte helt klart). Det är också svårt att säga vilka fall som  

Zjbankovs senare (6 kap) nämnda 9510 självmord för 1905-1909 avsåg -  antalet är för stort för Sankt 

Petersburg (då med ca 500 årliga fall), men för litet för Ryssland (minst 3000  årliga fall).

*6 Se Otjet 0 sostojanii....

a7 Fast inte alls med dr Grigorjevs tal.

18 De absoluta tal som Koni (1923) anger som Grigorjevs stäm m er ungefärligt överens med Sorokins 

relativa tal. Sådana ”sam m anlagda” tal var inte sällsynta i Ryssland även om deras användning inte 

vittnar om någon förståelse om själva fenomenen eller om forskningsm etodiken. Grigorjevs data pub

licerades först på en föreläsning på Psyko-Neurologiska Institutet, där Sorokin också studerade, i 

mars 1911 (Paperno 1997: 236).

a9 T 0 m vissa statistiksam lare (t ex den senare nämnda dr Zjbankov) använde sig av tidningsurklipp  

i uppskattningen av antalet självmord och försök (Morrissey 1998).

20 Nogis självmord väckte stor uppm ärksam het och har senare fått betydande symbolvärde i Japan 

genom t ex författaren Mori Ogais verk.

21 Noga räknat en ökning om 27,7%  i stället för 72% , vilket leder tankarna till m öjligheten av skriv

fel.

22 M edeltida sedvanelagar i Frankrike.

23 Trots att Durkheim förtydligar mötets tidpunkt med ” nästa århundrade” (1992: 327). Det är inte 

bekant för mig huruvida Sorokin skrev sin essä med den franska eller ryska versionen av ” Le Suicide” , 

och därför är det inte heller säkert var exakt missförstånden har uppstått.

24 Överlag gäller dock att Sorokin, som annars följer Dürkheims tankegångar, inte återger dennes a ll

mänt positiva omdömen om Ryssland (t ex hans jäm förelse mellan franska och ryska författares egen

skaper, Durkheim 1992: 77). Orsaken torde vara att Dürkheims data om Ryssland härstam m ade från 

1870-talet, men också att han ansåg Ryssland i stort sett vara skonat från ”självm ordsepidem in”.

25 De kausala relationerna mellan samhällets organisering, individens isolering och fattigdom en för

blir oklara hos Sorokin.

2 ^ Det är tänkbart att ” bonde” i statistiken fick beteckna en ” lägreståndsperson” i allm änhet.

27 Obs. dock även i de icke-krigförande länderna (såsom Sverige).

28 I många länder, t ex i Österrike och Nederländerna, innebar krigshändelserna tvärtom  drastiska  

ökningar i självmordstalen (se Chesnais & Zborilovå 1977).

29 Kvinnans maktlösa ställning i den nya (patrilokala) familjen.

3 °  Som faktiskt verkar snarare stödjas av de siffror av dr Zjbankov som Sorokin presenterar -  bön

derna utgjorde ju betydligt större andel av den ryska befolkningen än de 57%  som deras angivna  

andel av självmorden var!
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31 Med tanke på Sorokins betoning av betydelsen av altruistisk kärlek i samhällets organisation långt 

senare på 1950-talet verkar just detta slut dock mycket passande för hans kynne.

32 Se Golosenko 1992: 120-124. Dürkheims arkiv, i vilket Sorokins brev kunde ha återfunnits, för

stördes under andra världskriget (Durkheim 1998).

33 Undantagen utgörs av stycket om rysk lagstiftning och det litet överraskande om näm nandet av 

två kejsare, Karl den Store och Karl V, bland förföljarna av självmord. Särskilt det sistnämnda nam 

net förvånar eftersom Karl V:s stora strafflag innehåller mig veterligen inga bestäm m elser mot själv

mord, v ilket därem ot de flesta tyska m edeltida sedvanelagar gör. Sorokin näm ner även judar, kaldéer 

och perser bland de folkgrupper vilkas religion förbjuder handlingen.

34  Den augustinska principen hade reglerat synen på självmord i Europa sedan 400-ta le t.

35 Svar på juridiska frågor av senantika romerska jurister vilka bevarades via den bysantiska rätten 

och rekonstruerades av italienska rättslärda på 1100-1200-talen.

36  Olyckligtvis är även en av de två siffror som nämns i sam m anhanget fel: i Dürkheims bok gäller 

antalet sinnessjuka per 100000, ej per miljon som Sorokin återger det. Siffror skall ju ej heller jäm 

föras direkt.

37 Som låg i polem ik om detta tema med prof. Tarde, vars verk Sorokin hade studerat i Sankt 

Petersburg (Visjnjakova-Visjnjevetskaja 1999).

38 Durkheim (1992: 131) berättar t ex om byn Saint-Pierre-Monjau, där en kvinna år 1813 hängde sig 

i ett träd. Enligt honom hängde de andra sig en liten bit därifrån, inte i samma träd som Sorokin 

säger. Något misstänkt är också vaktkuren i Boulognerskogen nära Paris -  enligt Durkheim (a.a., s 

97) sköt sig en soldat i huvudet där, och åtföljdes av andra. Några hängningar nämner han överhu

vudtaget inte.

39 Dürkheims olyckliga idé var att anta, att im itationen borde resultera i ett ringmönster kring t ex 

Paris, vars moden ju im iterades av om givningen. Då något sådant inte upptäcktes, ansåg han sig ha 

bevisat att im itationen endast skedde i få undantagsfall (se Durkheim 1992:133-140).

4 °  ”La Division du Travail Social” ; Dürkheims doktorsavhandling (1893), innehåller en beskrivning om 

samhällen med “m ekanisk” resp. “organisk” solidaritet, varav den förstnämnda verkar ha inspirerat 

Sorokins bild av prim itiva samhällen.

41 Durkheim 1992: 178.

4 2 Se Durkheim 1992: 366 -370 .

43 Durkheim konstaterar visserligen också (1992: 272) att kvinnans m entala liv är ” mindre utvecklat” 

än mannens. Argumenten användes i olika sam m anhang -  Durkheim försökte förklara varför kvinnor 

verkade kunna bära ensamheten och skilsmässan lättare ur självmordssynpunkt, medan Sorokin refe

rerar till kvinnors allm änt lägre självmordstal.

44  jfr med Durkheim 1992: 169-170.

45som hävdades med kraft av Zjbankov (se Morrissey 1998).

46  Vilka överhuvudtaget inte nämns i ” Le Suicide” . Däremot finns de i den sam tida ryska diskussio

nen, t ex i Zjbankovs artikel (i Morrissey 1998: 260) där han t 0 m ger den andel (28% ) av självmord 

som orsakats av dem.

47  Tanken om att samhällets kaotiska organisation orsakade en ojämn utveckling av detsam m a är 

durkheimsk i sig, men inte i denna tappning.

4 8 Egentligen borde man nog inte använda det ordet om de ryska förrevolutionära tänkarna, som var 

en integrerad del av dåtidens europeiska vetenskapliga gemenskap.
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Abstract
Sorokin on suicide
This introduction to the following, previously unknown essay on suicide by 
Pitirim Sorokin analyzes the piece itself and its ideological background. It is 
noted that the later world-famous author was only one of the hundreds who 
wrote on the topic in Russia in the 1910s, at the time of the ”second suicide epi
demic” . The piece itself was intended to convey the results of science to the mas
ses and the publication was accordingly cheaply priced. From the outset, Sorokin 
presents largely Durkheimian ideas, but tends to draw his own conclusions from 
Durkheim’s data. The main differences between the M aster and the Disciple are 
Sorokin’s denial of the existence of the so-called ”altruistic suicide” in primitive 
society, his support of imitation as a factor in suicide, his thematic stress on ”the 
isolation of the individual” in modern society as the main cause of suicide and, 
especially, his statement that ”need, hunger, and unemployment” are in fact 
responsible for most suicides.
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Självmordet som samhällsfenomen

AV PITIRIM SOROKIN

i. Inledning
I tidningen kan vi under “Namn och nytt“ varje dag hitta rubriken “Självmord“ 
eller “Självmordsförsök“ . N är vi nu - dag efter annan -  följer denna rubrik ser 
vi att det bland självmördare uppträder folk ur de mest skilda klasser, stånd och 
yrken; här finner man prostituerade och arbetslösa, bankirer och studenter, 
vetenskapsmän och präster osv. osv..

På “den gamla goda tiden“ var självmord en jämförelsevis sällsynt företeelse; 
idag ser man däremot inte ett enda tidningsnummer utan just denna rubrik. På 
två-tre rader meddelas helt lakoniskt att den ene kastat sig i floden, den andre 
skjutit sig, den tredje tagit gift, den fjärde hängt sig osv.. Efter åren 1905-1906 
har självmorden hos oss blivit en “vardagsföreteelse“; till att börja med blev vi 
förvånade över denna hastiga ökning, den störde våra tankar och våra sinnen, 
men efter hand har vi vant oss - och nu finner vi det knappt mödan värt att läsa 
vad som står under överskriften “Avsked till livet“ . Bara kanske när det talas om 
någon extraordinär händelse i fallet som - till exempel - det “självmordsförbund“ 
vilket förra året gjorde sensation i Ryssland - då låter vi för en kort sekund vår 
uppmärksamhet stanna inför denna “vardagsföreteelse“ . M en... det går en tid 
och så vänjer vi oss också vid detta slags “förbund“ .

Emellertid är självmordet en så besynnerlig företeelse, ett till sin natur så 
egenartat fenomen att det förtjänar det mest noggranna studium; vid sidan av det 
rent vetenskapliga intresset är en granskning av självmorden också nödvändig 
eftersom detta kan få högst väsentliga följder även för rent praktiska syftemål.

Pitirim Sorokin (1889-1968) var professor i sociologi vid S:t Petrograds 
Universitet år 1919-1920. Efter flykten till USA blev han så småningom profes
sor vid, och en av grundarna av, institutionen för sociologi vid Harvard 
University. "Självmordet som samhällsfenomen" publicerades i Riga på ryska 
år 1913. Skriften undertrycktes och blev aldrig känd i väst. Ilkka Mäkinen 
återfann texten år 1999 och den publiceras här för första gången sedan 1913.
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Med kulturens och civilisationens tillväxt ökar antalet självmord mycket hastigt, 
och i vår tidsålder ökar detta antal så snabbt att det blir till ett slags epidemi som 
hotar hela samhället - och i synnerhet var och en av dess medlemmar.

Just med dessa egenheter hos självmordet finns där också en förklaring till att 
fenomenet sedan lång tid tillbaka engagerat vetgiriga sinnen som sökt hitta orsa
kerna till ett “avsked till livet“ , den inre naturen hos denna omständighet osv.. 
Till följd av det hastigt ökande antalet självmord har emellertid på senare tid frå
gan blivit föremål för särskilt noggrann granskning; sedan 1800-talets sista 
årtionden har stater och statistiska inrättningar börjat notera antalet självmord, 
det har tillskapats speciella kommissioner för studiet härav och för att bekämpa 
fenomenet; det har kommit en rad högst seriösa studier av självmord m.m..
Till följd av allt detta är självmordsfenomenen för närvarande redan någorlunda 
väl studerade - och därmed har man i viss mån också funnit de medel med vilkas 
hjälp man skulle kunna bekämpa denna mörka och olycksbådande fläck som 
vidlåder vår civilisation och kultur.

2. Självmordet i mänsklighetens historia
Om man med självmord menar ett medvetet och frivilligt avsked till livet, eller; 
med andra ord, en frivillig åstundan efter döden som syfte - och inte som ett 
medel till någonting annat - skulle vi helt förgäves söka efter självmord hos dju
ren. Djurriket känner icke några sådana fenomen. Om här någon gång honan 
med sin kropp skyddar sin unge från en kula, gör hon det inte därför att hon 
söker döden utan därför att hon vill rädda sin unge. Detta är då inte ett själv
mord utan ett “offer“ . Detta gäller inte bara djurvärlden utan också det primiti
va människosamfundet - vildarna och barbarerna står lika främmande för själv
mordet. Visserligen finner man här en rad fall där människor tar livet av sig. Hos 
åtskilliga folk dödar, exempelvis, hustrur och slavar sig själva efter sin herres 
död; hos japanerna har detta bruk bevarats ända till våra dagar; att general Nogi 
nyligen begick “harakiri“ (skar upp buken) efter kejsar Mutsuhitos död är ingen
ting annat än en kvarleva av denna sed. Danska krigare ansåg det vara en skam 
att leva till sen ålderdom och att dö sotdöden: på samma sätt som “goterna“ och 
många andra folk menade de att det var deras skyldighet att ta livet av sig när 
ålderdomen nalkades. Hos de gamla germanerna fanns sedvänjan att människor 
som började bli gamla skulle ställa sig vid “ättestupan“; hos de gamla indierna 
ansågs det rentav vara en stor dygd om man offrade sig till gudarna och frivilligt
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tog livet av sig. Samma sak kan vi i en eller annan form möta hos de gamla gre
kerna, hos rom arna och - allmänt sett - hos alla primitiva folk. Detta gällde i 
gammal tid också hos oss, när man efter husbondens eller ledarens död brände 
hustrur och slavar på hans grav.

Men inga av dessa fall får ses som självmord. Lika litet som man får betrakta 
det som självmord när en soldat går ut i strid - lika litet passar dessa fall in under 
rubriken självmord. H är har vi inte att göra med åstundan efter döden utan med 
en skyldighet som samhället ålägger sina medlemmar. Som “skyldighet“ och 
“plikt“ framstår det tappra försvaret av det egna fäderneslandet, för vars skull 
man måste dö - och på samma vis gäller också i alla dessa fall samma skyldighet 
att dö, en skyldighet framkallad av olika orsaker: religiösa, moraliska, juridiska, 
ekonomiska osv.

Endast på högre kulturnivåer möter vi självmordsfenomenen som ett medve
tet föredragande av döden framför livet.

I dessa fall blir för självmördaren livet onyttigt, utan värde och mening. Han 
tar avstånd från livet - inte därför att han är “skyldig“ att “offra sig“, utan där
för att han frivilligt och medvetet föredrar döden framför livet, ja, som ett avslu
tande av livet, dess lidanden, dess meningslöshet osv..

Även om självmordet är okänt under samhällslivets första stadier uppträder 
det ändå tämligen tidigt i de antika samfunden. Det är bekant redan i den gre
kiska och romerska världen under dess sista utvecklingsfaser. Bland självmör
darna finner vi sådana namn som Hannibal - antikens frejdade härförare, 
M ithridates av Pontos - rom arnas värdige m otståndare, Demosthenes - 
Greklands store talare och politiker; kring dessa nam n fylkas också 
Themistokles, Aristides, Zenon, åtskilliga berömda stoiker, kejsare och funktio
närer i det romerska riket.

Under nävrättens och den tydligt brutaliserade moralens medeltid försvinner 
alls inte självmorden: de fortsätter att växa till i antal, något som framgår av de 
stränga lagar som riktar sig mot fenomenet -  och som även utfärdas av härska
re som Karl den Store, Ludvig den Helige, Karl V osv..

Under Nya Tiden fortsätter ökningen av antalet självmord. Under Ludvig 
XIV:s tid var det tillräckligt med minsta bagatell, minsta obehag, för att anled
ning till självmord skulle finnas. Under 1600- och 1700-talen påträffar vi i själv
mördarnas skara sådana berömda män som Uriel Acosta och Jean-Jacques 
Rousseau. Till och med den store Goethe var betänkt på att ta livet av sig. Och
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i början av 1800-talet utbryter en sannskyldig självmordsepidemi i samband med 
den flod av dystra sinnesstämningar som griper tag i Europa (pessimismen).

Vad sedan gäller den tidsepok som ligger oss än mer nära förfogar vi redan 
över statistiska uppgifter som visar på en hotfullt snabb tillväxt av antalet själv
mord. I Preussen steg antalet självmord åren 1826-1890 drygt fyra gånger 
(411%); i Frankrike nästan fyra gånger (385%) mellan åren 1826 och 1888; i 
det tyska Österrike ökade antalet självmord åren 1841-1874 drygt tre gånger 
(318%); i Sachsen 1841-1875 med näranog två och en halv gång (238%); för 
Belgien är motsvarande siffra åren 1841-1889 212% ; för Sverige 72%  från 1871 
till 1875; för Danmark 35% under samma period. För Italien är ökningen från 
1870 till 1890 109%. Av dessa siffror framgår en spöklik tillväxt av antalet själv
mord -  och kännetecknande är det att ju mer civiliserad en stat eller en nation är 
-  desto hastigare tilltar antalet självmord.

Inte heller Ryssland utgör ett undantag från regeln. Från 1870 och fram till 
1908 steg här antalet självmord fem gånger. Enligt dr Grigorjev steg antalet 
självmord i S:t Petersburg åren 1906-1909 med 25% , medan befolkningen ökade 
med endast 10%. Av 10.000 personer begick fem självmord året 1906 - och 1911 
elva. Bara revolutionsåret 1905 såg en betydande nedgång i antalet självmord.

En sådan hastig ökning av antalet självmord måste naturligtvis väcka samhäl
lets uppmärksamhet och mana till vissa försök att bekämpa fenomenet.

Redan under antiken, då självmord var en sällsynt företeelse, var detta stö
rande för den allmänna meningen, vilken i de flesta fall betraktade självmord 
som någonting negativt, ja, som en “moralvidrig“ handling.

3. Den andliga och den världsliga maktens relation till självmordet
Även om kristendomen predikat förakt för jordelivet har den ändå mycket tidigt 
satt förbud för självmordet. År 452 förklarade således det ariska kyrkomötet 
[kyrkomötet i Arles] att självmord var ett brott och ingenting annat än ett resul
tat av den djävulska ondskan. På kyrkomötet i Prag 1563 beslöts att självspil- 
lingar icke skulle få vederfaras “äran av hågkomst under den heliga gudstjäns
ten, och att psalmsång icke skulle få åtfölja dem på vägen till graven“ . 
Fortsättningsvis blir bestraffningarna av självmördare allt grymmare. Till den 
religiösa straffpåföljden knöts även den världsliga maktens tuktan. I förordning
ar av Karl den Store, Ludvig den Helige, Edward och andra härskare påbjöds att 
testamenten som uppsatts av självmördare icke skulle anses äga giltighet - och
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vederbörandes egendom skulle konfiskeras; i staden Bordeaux hängde man 
självmördare med benen upp, i Abbéville drogs de i korgar genom gatorna; i Lille 
släpade man med hötjugor liket efter en man innan det hamnade i galgen - och 
liken efter kvinnor blev brända. En självspilling jämställdes med vanliga dråpare, 
tjuvar och rövare, och liket avdömdes i formell ordning av samma myndigheter 
som hade dråp om hand. Så sent som år 1823 härskade i England sedvänjan att 
släpa en självmördares lik efter gatorna, sticka en påle genom honom och begra
va honom vid sidan av landsvägen utan något som helst religiöst ceremoniel.

Ar 1789 avfördes emellertid i Frankrike självmordet ur brottsregistret, och 
samtliga straffpåföljder mot självmördare avskaffades. På samma vis lindrades år 
1870 i England straffen för självmord, även om de inte helt blev avskaffade: så 
sent som år 1889 fördes i England 106 processer om självmord, och där förkla
rades 84 självmord vara brottsliga.

Samma stränghet mot självmorden finner vi under de gångna århundradena i 
Schweiz, i Tyskland och i Österrike. För närvarande är förhållandet följande: 
Fram till år 1871 måste i Preussen begravning av självmördare ske utan kyrkliga 
ceremonier. Den nya tyska lagen dömer för medverkan vid självmord till tre års 
fängelse (art. 216). I Österrike är den kanoniska strängheten fortfarande nästin- 
till okränkbar. På samma sätt är det också i Spanien. Strafflagen i staten New 
York, signerad år 1881, betraktar ändå, fortsättningsvis, självmord som ett brott. 
Trots att man finner det praktiskt taget orimligt att straffa en självmördares lik 
drabbar detta ändå människor som försökt begå självmord med fängelsevistelse 
upp till två år eller böter upp till 200 dollar (ungefär 400 rubel).

Av det ovan sagda framgår att de kristna staterna med yttersta stränghet har 
tagit avstånd från och straffat självmördare. Först på senaste tid har vi funnit en 
strävan efter att lindra eller helt avskaffa straffen för självmord. Denna strävan 
återspeglas, i synnerhet, också däri att åtskilliga skribenter vid sidan av envars 
"rätt till liv“ också börjar kräva "rätten till d ö d ‘\  något som skulle vara varje 
människas rättighet. Ett liknande negativt förhållningssätt till självmordet 
anträffar vi också hos flera icke-kristna folk. Självmordet förbjuds, exempelvis, 
hos M uhammed, självmordet är förbjudet av religiösa skäl hos judar, kaldéer och 
perser. Vad sedan Grekland och Rom beträffar, var självmordet förbjudet utan 
statens samtycke -  och sådana självmord medförde flera slags gyckelspel med 
liket. Om man, emellertid, hade tankar på att ta livet av sig och då vände sig till 
staten för att få tillstånd därtill och sedan erhöll just detta tillstånd -  då ansågs
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självmordet vara helt legalt och betraktades som en helt rimlig handling. En av 
de lagar som rör självmordet lyder så här: “M å den som icke längre vill leva 
framlägga sina skäl härför inför Senaten och, sedan han fått tillåtelse till detta, 
lämna livet. Om livet är Dig till elände skall Du dö; om ödet är Dig till harm skall 
Du dricka odört (taga gift). Och är du förkrossad av Din sorg skall Du lämna 
livet hän. Må den som är olycklig berätta om sina sorger, må myndigheten giva 
honom läkemedel, varpå hans olycka ändas“ . Så var det också i det gamla Rom. 
Först i det grekiska och romerska samhällets sista skede försvann det negativa 
förhållandet till självmordet, något som var en följd av självmordsepidemin.

Vad, slutligen, Ryssland beträffar, var även hos oss förbudet mot kristen 
begravning och testamentenas ogiltighet straff för självmord. Artiklarna 1472 
och 1473 i den gamla förordningen om straffpåföljd uteslöt självmördaren från 
kyrklig bikt och begravning. Först år 1905 utmönstrades ur läkedomsförord- 
ningen art. 710 med lydelsen: “En självspillings lekamen skall överlämnas till 
skarp-rättaren  och förpassas till ärelös hemvaro och där begravas“ . 
Förhandenvarande strafflag dömer för medhjälp till självmord till tre års fängel
se (art. 462) och för anstiftan därtill till tukthus upp till åtta år (art. 463), vid 
självmord som skett enligt överenskommelse (lottdragning) med m otpart döm
des denne till tukthus i upp till åtta år (art.488).

Således möter vi näranog överallt och hos alla folk en utomordentligt negativ 
inställning till självmordet; mycket hårda är de straff som utmäts för detta slags 
“bro tt“ - må det gälla själva liket eller den som försökt ta livet av sig. Emellertid 
har varken förbannelserna eller straffpåföljderna minskat antalet självmord. De 
växer i antal, och -  som vi har sett härovan - växer de i förfärande takt; alltmer 
blir de till ett hot mot samhället och dess medlemmar. Om det nu förhåller sig så, 
är det uppenbart att det finns vissa orsaker som utgör skäl till denna “vardagli
ga företeelse“ . För att framgångsrikt kunna bekämpa allt detta är det uppenbar
ligen nödvändigt att finna och studera alla dessa orsaker; i m otsatt fall är varje 
slags bekämpning utsiktslös.

4. Självmordets orsak
Vilka är då skälen till att man tar livet av sig? Vad är det som får en människa 
att ta avstånd från allt detta högsta goda - livet, med vars förlust man förlorar 
också allt annat gott, allt det som är väl i människans liv, allt vackert, allt som 
är bra och ännu bättre?
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En filosof har någon gång sagt att människan minst av allt står förundrad 
inför det som hon borde vara mest förundrad över. Detta uttalande är i det här 
fallet helt korrekt. Dagligen läser vi om självmord och betraktar detta som 
någonting högst begripligt. Och vi anser det vara helt tillräckligt att till orden 
“tagit livet av sig“ just foga “av olycklig kärlek“ eller “till följd av försnillning“ 
osv.. Om man, emellertid, tänker efter, är det fullkomligt obegripligt varför det 
omedelbart på grund av “dåliga vitsord“ , “försnillning“ eller “olycklig kärlek“ 
blir nödvändigt att ta sitt liv; världen råkar ju inte bestå enbart av “dåliga vits
o rd“ - där finns ju också någonting annat; man kan bli satt i fängelse för för
snillning, men ett liv i fängelse är ju ändå ett liv - inte död; och förr eller senare 
tar det slut; man kan drabbas av “olycklig kärlek“, men här i världen finns det 
också andra människor; tiden går, känslan och passionen lägger sig, och livet 
kommer att erbjuda nya glädjeämnen. Dock... ja, så kan man resonera, men livet 
och människan följer inte alltid förnuft och förstånd... Uppenbarligen finns det 
i sådana fall ett “någonting“ som inte helt sammanfaller med detta slags resone
mang. Låt oss så, i största korthet, granska vilka orsakerna till självmordet är.

1) En del forskare har trott att huvudskälet till självmord helt enkelt är van
sinne, och många psykiatriker har betraktat självmordet som en speciell form av 
just vansinne. (Esquirol, Falret och andra). Men denna åsikt finner inget stöd i 
fakta, eftersom åtskilliga självmördare aldrig varit vansinniga - och, tvärtom, 
har många vansinniga aldrig tagit livet av sig. Följande fakta motsäger sam
tidigt en sådan tes.

a) Bland kvinnor återfinner vi fler psykiskt störda personer, men här är själv
morden färre.

b) Judar har genomgående en större benägenhet för själssjukdom än andra 
folk; emellertid är procenten självmord hos dem betydligt lägre.

c) Om man jämför olika stater, kan vi se att de länder, där självmordsprocen- 
ten är som högst, inte samtidigt är de länder där procenten psykiskt onormala är 
som högst. Sachsen uppvisar det lägsta antalet själssjuka (84 själs-sjuka på en 
miljon invånare), men antalet självmördare är det högsta -  272 per en miljon 
invånare.
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H är är det, således, inte fråga om vansinne. Helt möjligt är att vansinnet i en 
eller annan form gynnar självmordet, men -  som framgår av det ovan sagda -  
är det inte detta som förorsakar självmord.

2) Andra forskare har tro tt att alkoholismen är huvudskälet till självmord. Ett 
ständigt och måttlöst bruk av alkohol, har det hävdats, undergräver en männi
skas hälsa, förnuft, vilja och sedlighet. Därmed söndertrasas steg för steg h e l a  
organismen, här uppträder åkommor, olika slags krämpor och till sist delirium. 
Allt detta, sammantaget, leder alkoholisten fram antingen till brottslighet (i syn
nerhet dråp) eller till självmord.

Allt detta är, självfallet, i betydande utsträckning sant - och vid en första 
anblick tycks det också vara helt korrekt. En noggrannare granskning av före
liggande fakta har, emellertid, visat att man inte heller i alkoholismen kan se 
huvudorsaken till självmord. Skulle, nämligen, denna åsikt vara korrekt hade vi 
nödgats anträffa ett högre antal självmördare i det land där man mer än på andra 
håll gör bruk av alkohol. Siffrorna visar att det nog inte förhåller sig på det sät
tet. I Sverige minskas, exempelvis, bruket av alkohol från år till år, medan anta
let självmord oavlåtligt ökar (åren 1821-1830 gick det 63 självmord på en mil
jon invånare, medan det under perioden 1886-1888 redan antecknades 115 
självmördare per en miljon invånare). I Posen, där det i genomsnitt gick tretton 
liter alkohol om året och per capita, noteras 96,4 självmord per en miljon invå
nare. I Sachsen, där man dricker två gånger mindre, uppgår antalet självmord till 
348 per en miljon.

Dessa fakta visar -  liksom en hel rad andra -  att alkoholismen icke utgör 
huvudskälet till att man tar livet av sig. Det råder inget tvivel om att den är en 
bidragande orsak som är till förfång för hälsan och undergräver befolkningens 
ekonomiska välstånd osv., men där finns icke den huvudsakliga drivkraften till 
att människa begår självmord.

3) Det finns andra som har sett denna drivkraft i att självmördaren äger en 
nedärvd benägenhet att ta sitt liv. På samma sätt som syfilitikern eller den lung
sjuke i kraft av sitt arv kan överflytta sin sjukdom på sina barn, överför - enligt 
dessa forskare - också självmördaren-fadern till sina barn dispostionen för själv
mord. Som bevis anförs en rad familjer, där alla medlemmar begått självmord.
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Hade det här inte varit fråga om arv - hävdar dessa forskare: varför skulle då alla 
familjemedlemmarna ha tagit sina liv? Men inte nog med det: då vissa forskare 
- med utgångspunkt i sådana omständigheter - har börjat tro att också varje folk 
(ras) uppvisar lika många självmördare som det i kraft av sin rasliga organisa
tion är ägnat att göra (t.ex. Morselli), hävdar de att den germanska rasen är mer 
benägen för självmord än den slaviska.

Också denna tes kan vara enbart delvis korrekt. Fakta visar att det här alls inte 
är fråga om ras. Erbjöd man tyskar och slaver samma samhälleliga villkor, skul
le det visa sig att bägge gav prov på samma procent självmord. Och, omvänt - 
skulle man dela upp samma ras i olika delar och varje del av rasen tilldelas en 
olikartad samhällelig organisation - då skulle procenten självmord bli olikartad. 
Fransmän och italienare tillhör likaväl som spanjorerna den keltiskt-romanska 
rasen, men i Frankrike är antalet självmördare 150 på miljonen, medan det i 
Italien och Spanien bara är mindre än 30 på miljonen som tar sina liv. Således: 
Det är inte de rasliga egenheterna utan den samhälleliga organisationens karak
tär och form som äger betydenhet.

Samma sak gäller för arvet som inte har någon avgörande betydelse för själv
mordet. För det första: M an har inte hos merparten av självmördare upptäckt 
några förfäder som skulle ha tagit livet av sig. Skulle, nämligen, denna teori vara 
korrekt, borde självmördaren i sin släkt ha haft självspillingar. För det andra: 
Vad de fåtaliga familjer beträffar, där näranog samtliga familjemedlemmar begått 
självmord, härskar långt ifrån alltid arvets lag utan snarare lagen om efter
bildande^ varom mer nedan.

Av allt det sagda följer att även om den psyko-fysiska organisationen och den 
därav betingade dispositionen också har viss betydelse för ett möjligt självmord, 
står inte den avgörande orsaken att finna just där utan i någonting annat.

4) Bland flera andra teorier måste man också nämna teorin om “kosmiska  
faktorer“, särskilt klimatet och temperaturförändringarna under årets lopp. N är 
vi tar antalet självmord i beaktande, ser vi att de i norra och södra Europa är 
betydligt färre, medan de når sitt maximum i Centraleuropa där klimatet är tem
pererat. En annan viktig omständighet är att antalet självmord som regel stiger 
och sjunker med de olika årstiderna. Mest förekommer de under sommaren, 
därefter följer våren och hösten, men det är under vintern som antalet självmord
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är som lägst. Härav har en del forskare (Ferri och Morselli) dragit slutsatsen att 
hettan påverkar mängden självmord.

Men ett mer noggrant studium av fakta har visat att sakförhållandet inte ser 
alls så ut: klimatet och likaledes de säsongbetonade temperatursvängningarna 
saknar betydelse.

I Italien är numera antalet självmord lågt, medan det under Romarrikets tid 
var mycket högt. Något väsentligt omslag i klimatet har inte skett - och hade kli
matet spelat någon roll borde det därmed inte ha skett någon sådan förändring. 
Men förändringen är ett faktum och kan inte förklaras med klimatet utan med 
rent samhälleliga orsaker, i synnerhet med att Rom en gång var det civiliserade 
Europas centrum, medan den betydelsen nu gått förlorad. Detta styrks också av 
det faktum att tack vare förändringen i Italiens politiska liv 1870 fördelningen 
av självmorden på landets skilda regioner också har förändrats. Vad sedan tem
peraturväxlingarna beträffar har Dürkheims forskningar visat att ökningen av 
antalet självmord med stigande hetta framkallas inte av klimatet utan av rent 
samhälleliga skäl. Stigande hetta sammanfaller nämligen med ökande dagslängd, 
och längre dagar innebär i sin tur ett vitalare och mer omfattande samhällsliv. 
M änniskor umgås mer med varandra, de får alltmer att göra med varandra, man 
kommer allt oftare överens eller blir osams osv. - och därmed infinner sig alltfler 
anledningar till självmord. I de byar där människorna vintertid mestadels sitter 
hemma förekommer vid den årstiden också få självmord; om sommaren, däre
mot, när samhällslivet är som mest utvecklat i byarna, når självmorden de högsta 
siffrorna. Samme Durkheim har därtill visat att självmorden under dygnet är flest 
vid de timmar då samhällslivet är som mest aktivt.

Både dessa fakta - och en lång rad andra - visar med tillräcklig säkerhet på att 
klimatet och hettan antingen helt saknar betydelse eller att betydelsen därav är 
mycket ringa då det gäller ökad eller minskad självmordsfrekvens.

Av allt det sagda framgår att självmordets orsaker eller drivkrafter måste 
sökas i människornas sociala eller samhälleliga liv. De faktorer som vi räknat 
UPP ~ fysiska och biologiska -  har inte någon central betydelse; de kommer först 
i andra hand.
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5) En av de mest elementära sociala orsakerna till självmord är den s.k. efter- 
bärmningen eller smittan. Med efterhärmning eller smitta avser vi den process 
varvid en människa omedvetet och mekaniskt upprepar en annan människas 
handlande. Vi har alla förmodligen kunnat se sådana fakta: i ett sällskap räcker 
det ibland bara med att en enda person gäspar för att också de andra skall börja 
gäspa; man gäspar inte därför att man medvetet vill gäspa - man gäspar helt 
omedvetet; samma sak gäller för skratt, sorg, missnöje osv.. Särskilt tydligt blir 
detta härmande i en större folkmassa. Det räcker med att en enda person på tea
tern ropar “Det brinner!“ och springer ut från salongen för att alla andra, likt en 
fårskock, skall rusa iväg och knuffa varandra. Det räcker ibland med att bara en 
enda soldat under striden tar till flykten för att också alla andra skall följa hans 
exempel. Samma sak inträffar också vid självmordsepidemier. Ibland är det till
räckligt med bara ett enda fall av självmord för att följden skall bli en rad andra 
“härm ande“ självmord. I en fransk by hängde sig år 1813 en kvinna, och genast 
efter henne hängde sig åtskilliga andra kvinnor i samma träd. På ett invalidhem 
hängde sig år 1772 en av invaliderna på en krok, och efter honom hängde sig 
femton invalider efter varandra på samma krok. Att det här var fråga om enkel 
smitta (liksom, t.ex., vid en koleraepidemi) framgår av att det räckte med att 
avlägsna krokarna för att självmorden skulle upphöra. Samma sak upprepades 
också i en vaktkur i Bois de Boulogne där flera personer efter varandra hängde 
sig. Sådana fakta kan anföras i all oändlighet. I alla dessa fall tar man livet av sig 
utan någon som helst orsak, helt enkelt i kraft av smittans exempel. Skulle 
exemplet inte finnas så skulle knappast heller självmorden äga rum. Ibland - som 
i exemplet med invaliderna - är det fullt tillräckligt att avlägsna kroken eller trä 
det för att få slut också på självmorden. Den självmordsepidemi som nyligen 
inträffade här i landet, särskilt på gymnasierna, hade i betydande mån just efter- 
härmningen som orsak till sin stora spridning. På samma sätt som man har läst 
N at Pinkerton med en vilja till efterhärmning, har åtskilliga av samma orsak slu
tat sina dagar genom att begå självmord.

Sådan är en av de samhälleliga faktorerna bakom självmordet. Emellertid åter
finns huvudorsaken till självmordet inte i en vilja till efterhärmning utan i rena 
samhällsförhållanden - och dem skall vi nu övergå till att i korthet karakterisera.

N är vi läser spalten “Självmord“ finner vi i flertalet fall också en förklaring 
till självmordets orsaker: den ene har tagit sitt liv “av nöd“, den andre har för
snillat andras pengar och föredragit döden framför ett liv i skam, den tredje har
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tagit sitt liv på grund av “olycklig kärlek“ eller “slitningar i familjen“, den fjär
de på grund av “usla betyg“ eller för att ha blivit “kuggad i examen“ - till sist 
finns där ett mycket stort antal människor som begår självmord helt enkelt på 
grund av “livsleda“ . Till dessa motiv kommer så “fysiska lidanden“, “samvets
förebråelser “, “ skörlevnad“ osv..

Vid läsningen av dessa utläggningar om hur människor gjort upp med sina liv 
finner vi först förklaringarna fullt tillräckliga, men man behöver bara gå djupa
re in i ämnet för att det hela skall framstå som mer komplicerat. Särskilt oklara 
blir då de självmord som har “livsleda“ till orsak. Detsamma gäller också för 
åtskilliga andra orsaker. M ånga tar sitt liv därför att de blivit ruinerade och hotas 
av ren nöd. Men man vet ju att mängder av människor lever under helt omöjli
ga förhållanden; särskilt har de levat på det viset under tidigare epoker i mänsk
lighetens historia. Ändå lever de - och de har inte en tanke på att ta livet av sig... 
Många tar sitt liv “av olycklig kärlek“ . Men lika mycket nu som tidigare finns 
det och har det funnits mängder av människor som lidit av “olycklig kärlek“ - 
ändå har de levat och inte sökt döden för egen hand. Och hur skall man sedan 
förklara självmorden bland rika människor som borde ha allt i överflöd och sak
nat varje motiv att ta sitt liv? Och vad är det till sist för slags självmördare som 
känt “livsleda“ ? Vad finns det för orsaker till denna besvikelse och därmed till 
att man gjort upp med sitt liv?

5. Kulturen och självmordet
Låt oss nu fördjupa oss i ämnet.

Vi skall framför allt uppmärksamma att ju mer kultiverat, ju mer civiliserat ett 
folk är -  desto högre är där självmordsfrekvensen. I allra äldsta tider förekom 
det, som jag redan sagt, knappast några självmord. Antalet stiger desto närmare 
vi kommer vår egen tid. Vidare är självmorden vanligare i städerna än i byarna 
och pä landsbygden. Och ju större en stad är, desto vanligare är där självmorden. 
Och städerna, särskilt storstäderna, huvudstäderna, är ju också medelpunkter för 
kulturen där ett lands hela intellektuella och civiliserade liv finns koncentrerat.

Dessa fakta antyder att det finns något slags samband mellan kulturens 
tillväxt och den ökade självmordsfrekvensen, mellan samhällets moderna struk
tur och dess uråldriga former. Ett sådant samband finns uppenbarligen - och det 
består i följande:
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Kännetecknande för de primitiva samhällena var den omständigheten att där 
saknades den uppdelning av samhället på klasser, kaster, stånd och yrkesgrupper 
som finns i varje mer eller mindre civiliserat samhälle. Detta var små samhällen, 
i vilka alla medlemmar var mer eller mindre lika varandra. Vars och ens beteen
de och uppträdande liknade i betydande mån alla andra gruppmedlemmars bete
ende. Religiösa trosföreställningar, rättsliga och moraliska uppfattningar var 
likartade hos samtliga gruppmedlemmar. Varje enskild person var där ett element 
som inte var åtskilt från gruppen, den enskilde var förknippad med hela gruppen 
och hans intressen gick inte att skilja från gruppens. Den enskilde var enbart del 
av den grupp som då flöt in i samhället. Några individer, i sträng bemärkelse, exi
sterade där ännu inte. I främsta rummet fanns där hela gruppen som bestod av 
likadana medlemmar och som var noga bundna till varandra. Den enskilde var 
där inte isolerad. Om därför den enskilde drabbades av obehag fördrog han dem 
gärna, eftersom han levde för gruppen och inte gruppen för honom. I den utsat
tes ögon fick lidandet reell mening och högt värde, eftersom sådant var nödvän
digt för gruppen. Den enskilde offrade sig därtill mycket lätt för hela gruppen, ty 
såväl i hans egna ögon som i de övriga medlemmarnas erhöll just detta offer sans 
och mening - och det omgavs av strålglans.

Annorlunda förhåller det sig med de moderna samhällenas organisation. Här 
är den enskilde isolerad; särskilt framträder detta slags isolering i storstäderna. 
Det gemensamma i trosföreställningar, seder och bruk - liksom intressen - har 
försvunnit. Varje samhällsmedlem har sina egna intressen som långt ifrån sam
manfaller med andra människors intressen. De religiösa band som en gång i tiden 
höll samman alla samhällsmedlemmar har blivit försvagade eller har helt för
svunnit. Tron på en hinsides, himmelsk belöning har bortfallit, och försvunnit 
har därmed ett av de skäl som fick människor att med friskt mod uthärda lidan
den och olyckor. Uppdelningen av samhället på olika grupper har medfört också 
en uppdelning av intressen. Den enskildes intressen sammanfaller inte längre med 
samhällets intressen, och under sådana omständigheter blir det fullt begripligt att 
ett av motiven till att uthärda ett hårt liv försvunnit. Varför skall man lida - om 
detta lidande inte tjänar samhällets intressen och när det är outhärdligt för den 
enskilde? Det finns ingen mening med att leva för lidandets skull. De flesta trå 
dar som förbundit det egna jaget med andra har slappnat, gudarna är borta och 
m änniskorna har blivit föräldralösa. M änniskan har blivit isolerad. 
“M änniskorna är ensamma här på jorden -  så eländigt är det!“ skrev
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Dostojevskij om vår tid. “Finns här på slagfältet någon levande människa? ropar 
den ryske kraftkarlen! Det gör också jag som inte är någon kraftkarl - och ingen 
svarar.“ Nej, verkligen, det kommer inte något svar. Vi bor i celler byggda i sten, 
och för det mesta vet vi inte vad som tilldrar sig i rummet bredvid. Finns där 
glädje eller sorg?... Varje dag passerar tusentals människor förbi oss på gatorna. 
Skulle man kunna lägga märke till dem alla, se in i deras “inre“ ? Nej, det är 
omöjligt. Livet förlöper med skrämmande hastighet, det finns så många männi
skor att det inte går att intressera sig för vars och ens öde. Därför blir det helt 
begripligt att människorna för varandra förvandlas till “nummer“ (Kusk nr. så 
och så, stadsbud nr. den och den, tjänsteman nr. så och så osv..) M änniskorna 
blir för varandra till något slags “masker“ eller “trynen“ som hos [författaren] 
Leonid Andrejev. Det finns nummer, det finns masker och trynen - men inga 
människor. Och till följd härav nedvärderas i andras ögon en människas liv: Kan 
man verkligen hysa intresse för alla som dör runtomkring oss, hamnar under 
spårvagnen eller under ett tåg, ramlar ned från byggnadsställningar, trillar i vatt
net osv.? De är så många, och livet går så fort att “man inte kan bry sig om alla“ . 
Och till följd av detta blir också ens eget liv nedvärderat i envars ögon. Allt detta 
ger upphov till instabilitet, vacklan, obeständighet - och blir till, allmänt sett, den 
jordmån där självmorden kan blomstra. Det räcker ibland bara med det minsta 
obehag, den minsta bagatell för att man skall ta livet av sig. Varför skall man 
leva, när livet saknar mening? Varför skall man lida, då ingen har behov av lidan
det? Varför skall man bära livets bördor, då det i den här världen inte finns någon 
gengåva?

“Lätta, Herre, våra lidanden!
Vårt läger har vi rett oss, likt vilddjur, i grottorna.
H ård är vår bädd av granit.
Vi kvävs förutan solens strålar och utan tro .“

- så har [författaren] Valerij Brjusov tolkat stadsmänniskans sinnesstämning.

Ensamheten, den enskildes isolering från samhället, livets hastiga och febrila 
förlopp, samhällets pulverisering och de religiösa trosföreställningarnas förfall, 
livets labilitet och obeständighet -  detta är vad som kännetecknar det civilisera
de samhället. Allt detta utgör en gynnsam grogrund för självmordens utveckling;
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under sådana omständigheter räcker det med minsta obehag för att man skall ta 
sitt liv. Så dör man också - somliga med förbannelser och avsky mot samhället, 
andra stilla och undergivet, medan åter andra sakta slocknar. Att så är förhål
landet styrks av den omständigheten att familjelivet utgör ett skydd m ot själv
mord. Att vara medlem av en familj innebär att man redan har ett band till andra 
människor, det innebär att man inte är ensam utan vid sidan av sig själv också 
har en krets av människor som är förbundna med en själv genom gemensamma 
intressen och syftemål. Om man själv sett livet förlora sitt värde måste man leva 
för familjen, för dess välgång och lycka. I S:t Petersburg begick t.ex. 381 ung
karlar självmord år 1911, medan endast 104 gifta män där tog livet av sig samma 
år; för ogifta kvinnor var siffran 260, för gifta - 69. Skillnaden är högst bety
dande, eftersom det i S:t Petersburg bara finns 2,2%  färre ogifta än gifta män.

Samma sak kan noteras också i andra länder. I Frankrike gick det under åren 
1889-1891 på en miljon invånare i åldern 30-40 år 627 självmord bland ogifta 
män, bland änklingar 560 - och bland gifta män endast 226; bland ogifta kvin
nor 126, bland änkor 205 och bland gifta kvinnor 82. Detsamma gäller även för 
andra länder. Dessa uppgifter utgör ett tydligt bevis för det sagda.

En annan direkt bekräftelse på den ovannämnda tesen är den omständigheten 
att tider av revolution och samhällsomvälvningar uppvisar det lägsta antalet 
självmord. Vad är det då som under dessa tidsepoker utgör samhällets styrka? Vi 
vet att de enskilda under dessa skeden icke är åtskilda från varandra, den enskil
des isolering upphör under sådana epoker. Nu uppkommer partier, samhällsrö- 
relser, det uppstår gemensamma syften, och den enskilde upprättar nära relatio
ner med andra människor, den enskilde tar del i partiarbetet, i massrörelser och i 
den samhälleliga kampen. Kollektiva känslor lever upp, tron lever upp; lever upp 
gör också gemensamma intressen och mål; de små personliga intressena och m ot
gångarna försvinner i det som är den allmänna saken, och, tack vare detta, kän
ner sig den enskilde inte längre övergiven. Den enskildes eget liv får i hans ögon 
ett samhälleligt värde och samhällelig mening. Och av det ovan sagda följer av sig 
självt att självmorden måste bli färre. Statistiken intygar helt och fullt det sagda. 
I Frankrike har samtliga revolutioner nedbringat självmordsfrekvensen.

Under åren 1848 och 1849, dessa revolutionernas år, kan vi iakttaga en allmän 
nedgång i antalet självmord. Så här ser siffrorna ut:
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Frankrike Danmark Preussen Bayern Österrike
1847 3647 315 1852 217 610

1848 T
3301

305 1640 215 -

1849 _L 337 1527 189 452

Samma sak kan observeras också hos oss i Ryssland. De sista sju månaderna 
1905 inträffade endast 85 fall av självmord; under året 1906 ökade de i antal; år 
1907 steg de hastigt i höjden; bara under januari månad detta år inträffade 43 
fall, och under de påföljande månaderna ökade antalet alltmer.

På samma vis utövas ett inflytande, generellt sett, också av all annan turbulens 
i samhället, i synnerhet vid nationskrig, då den enskildes isolering - liksom under 
revolutionstider - upphör. Det nationskrig som blossade upp mellan Österrike 
och Italien år 1866 medförde en sänkning av antalet självmord med 10%.

Nästa bevis för det sagda utgörs av det faktum att kvinnor uppvisar en lägre 
självmordsfrekvens än män. Detta förklaras av att kvinnan i kraft av historiska 
omständigheter ham nat steget efter mannen, hon är mer bunden till familjen, inte 
lika individualiserad, och hennes liv är mer beständigt än mannens liv. Enligt 
senaste uppgifter från Preussen uppgår där antalet självmord bland män till 
5464, medan kvinnor under samma period tagit sitt liv endast i 1683 fall. 
Allmänt sett förhåller sig antalet självmord bland kvinnor till männens självmord 
som 1:3. Under året 1911 stod i S:t Petersburg männen för 62% av självmorden 
- och kvinnorna för 38%. I takt med kvinnornas frigörelse stiger också antalet 
självmord bland dem.

Ett ytterligare bevis för det sagda är den omständigheten att den religion som 
starkast binder individen, den som är mest dogmatisk och erbjuder minst frihet 
åt det personliga sökandet också uppvisar lägre självmordsfrekvens. Den 
katolska tron är i detta sammanhang mer dogmatisk än den protestantiska; där
för är antalet självmord bland katoliker lägre än bland protestanter.

6. Självmordets huvudorsak
Således: Den huvudsakliga orsaken till förhöjd självmordsfrekvens är den enskil
des växande isolering, individens avskildhet frän samhället -  något som i sin tur 
är ett resultat av vårt kaotiskt organiserade samhällt.
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Det är just mot denna bakgrund som självmorden tillväxer i antal. Detta är 
förklaringen till att det räcker med minsta motgång för att en människa skall ta 
sitt liv.

H ur ser då dessa orsaker ut i det konkreta fallet?

Den konkreta orsaken är först och främst nöden, svälten och arbetslösheten - en 
följd av den kaotiska samhällsstrukturen. Det är just därför som den högsta pro
centen självmord återfinns bland de arbetslösa. I S:t Petersburg år 1911 var själv
morden bland folk utan arbete 23,12% av det totala antalet. Den siffran blir ännu 
högre, om man beaktar att bönder och arbetare tar livet av sig i första hand av ren 
nöd. Fakta visar att dessa grupper står för den högsta självmordsprocenten.

Enligt uppgifter av dr Zjbankov stod under åren 1905-1909 bönder för 
57,3% av de 9510 självmordsfallen, de högre, rika, klasserna för 11,5%, stude
rande för 10,7%, tjänstemän för 7,7% och folk inom armén och polisen för 
7,5%.

En mer detaljerad statistik för staden S:t Petersburg år 1911 uppvisar än mer 
vältaliga resultat. Av det totala antalet självmord faller på:

bönder 78,14%
adelsmän 7,71%
borgerskap 11,74%
köpmän 1,53%
prästerskap 0,21%
uti. medborgare 0,71%

På 10000 personer i varje grupp blir således antalet självmord:

bönder 10
adelsmän 6
borgerskap 4
köpmän 8
prästerskap 2
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Härav framgår att nöden är den främsta konkreta orsaken till självmord. Bonden 
kommer till staden, han hamnar plötsligt i en stor larmande folkhop, han blir till 
“spelbricka“ och “num m er“, den totala isoleringen och avsaknaden av varje 
stöd driver i det viktiga ögonblicket somliga till brottslighet och dryckenskap, 
andra till förtvivlan och död. Och så går människorna under, de förbannar sam
hället och alla dem som inte givit dem möjlighet att leva, inte stöttat dem, inte 
bistått dem, inte tröstat dem då det verkligen behövts - utan endast likgiltigt gått 
förbi en annan människas förtvivlan och sorg.

7. Att bekämpa självmordet
Av det sagda framgår såväl en relation till självmordet som medel till kamp däre
mot. M an behöver inte mer säga än att denna företeelse är ett oönskat fenomen, 
sorgesamt och tragiskt. Den måste till varje pris bekämpas. Men den får, givetvis, 
inte bekämpas genom att man stampar på liket efter en självmördare och anvi
sar stränga straff. Som ovan påpekats har straff inte nedbragt antalet självmord. 
H är måste det till andra kampmedel. N är nu huvudorsaken till självmorden är 
den felande organisation av det samhälle som omger oss och som gör människan 
till en isolerad varelse - d a ’består uppgiften att bekämpa självmordet i att för
ändra detta slags organisation så att det skulle kunna minska den enskildes iso
lering och kring honom kunna tillskapa en grupp, fast och tryggt förknippad 
med honom då det gäller gemensamma syftemål, intressen och uppgifter. Hur 
detta konkret skall kunna åstadkommas vill vi här inte resonera om. Vi kan bara 
hänvisa till den allmänna princip som anvisats redan av Kristus och därtill av 
Dostojevskij. Den lyder sålunda: “Älsken varandra“ - [...] varen icke varandra 
likgiltige“ - betrakta icke varandra såsom enkla “num m er“ och “spelbrickor“ 
utan som människor i behov av andras bistånd: andlig tröst och uppmuntran, 
både materiell hjälp och stötta. Härav följer att de villkor som fråntar den ene 
hans brödbit medan den andre förses med miljoner, ja, med hundratals miljoner 
rubel som han icke kan göra av med och för någon annans nytta inte kan begag
na, måste, på ett eller annat vis - och steg för steg - undanröjas.

Om denna orsak undanröjs, minskar också “människornas isolering från 
varandra“ . Då skall också det gemensamma målet komma till synes, livets 
mening - och nödvändigheten av en nyttjefull och högtsträvande verksamhet, 
där envar skall kunna finna sin tillfredsställelse.

Det bör ihågkommas att det nödvändiga villkoret för “framsteg“ , ”skapan
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de“, sanning, sannhet och skönhet är livet självt. Funnes icke detta liv, vore också 
dess högsta värden borta. “Det går att ändra -  och döden är ‘ett intet’“ Därför 
måste alla “samhällets“ , “vetenskapens“ och “envar m änniskas“ krafter vara 
inriktade på kampen för livet.

Översättning: Lars Erik Blomqvist 

Abstract
Pitirim Sorokin: Suicide as a societal phenomenon
Sorokin’s early work on suicide, published 1913, is heavily influenced by 
Durkheim. However, already at this stage the great sociologist-in-making is evi
dent. There are im portant differences between Sorokin’s way of discussing the 
causes of suicide and that of Durkheim. In particular, Sorokin is aware of the spe
cific features of Russia, including acute poverty, misery and hunger as well as 
social disruption. He suggests that those are important mechanisms in the suici
de crisis of early 20th century Russia.
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En sociologtidskrift på svenska -  
varför då?
Debatt

AV STEFAN SVALLFORS

Sociologförbundets tidskrift Sociologisk Forskning har länge varit ett sorgebarn. 
I denna artikel vill jag kort skissera vad som har varit tidskriftens huvudsakliga 
problem och diskutera möjliga vägar framåt. Artikeln utmynnar i ett förslag om 
att radikalt lägga om tidskriftens policy i avsikt att göra den till en utåtriktad och 
bred samhällsvetenskaplig tidskrift.

Sociologisk Forskning är för närvarande en tidskrift som inte citeras, eller 
kanske ens läses. Av 93 rankade tidskrifter i Social Science Citation Index ham
nar Sociologisk Forskning sist.1 En stor del av artiklarna i tidskriften har ännu 
efter flera år inte citerats en enda gång. Till detta finns flera anledningar. En är 
naturligtvis att tidskriften publiceras på svenska, vilket gör att den potentiella 
publiken begränsas till Norden. En annan är att det varit svårt att få internatio
nellt etablerade sociologer att publicera sig i tidskriften. N är dessa publicerats i 
Sociologisk Forskning har det dessutom ofta varit i form av “dubbelpublicering
a r” av artiklar som dessutom publicerats i någon engelsk-språkig tidskrift. Detta 
kan sannolikt förklaras av det låga meritvärdet som en artikel i Sociologisk 
Forskning ger.

Mer kvalitativa iakttagelser stödjer denna tes om Sociologisk Forsknings bris
tande vetenskapliga relevans. Det är sällan som någon artikel i tidskriften gett 
upphov till intressanta debatter inom det svenska sociologsamfundet. Det är 
också svårt att peka på någon artikel som medfört någon forskningsmässig om
orientering eller nya teoretiska insikter. Sociologisk Forskning är kort sagt irrele
vant även för de svenska sociologerna.

Detta betyder inte att svensk sociologisk forskning är vetenskapligt svag.

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Umeå universitet. Han leder den 
svenska delen av det komparativa forskningsprogrammet “International Social 
Survey Program”.
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Svenska sociologer har t ex i stor utsträckning hittat vägen till den internationel
la tidskriftsmarknaden. Under 90-talet stiger antalet artiklar publicerade av 
svenska sociologer i internationella tidskrifter markant. Även doktorander ten
derar nu att publicera sig i internationella tidskrifter, bl a som en följd av en ökad 
andel “sammanläggningsavhandlingar” vid flera institutioner. Svensk sociologisk 
forskning står stark, men Sociologisk Forskning för en tynande tillvaro.

Denna problembild har länge varit känd för sociologförbundet. De två senas
te redaktionerna har därför gjort allvarliga försök att höja tidskriftens veten
skapliga status. Artiklar som skickas in genomgår nu en referee-bedömning på 
samma sätt som i större tidskrifter. Redaktionerna har också genom att organi
sera särskilda temanummer försökt locka även väletablerade sociologer att bidra 
till tidskriften.

Detta har varit bra på flera sätt. De som skickar in artikel-manus får numer 
ofta kloka och användbara synpunkter på det de skrivit, och andelen artiklar 
med påtagligt låg kvalitet har minskat. Ifråga om att höja Sociologisk Forsknings 
status och relevans på den inomvetenskapliga arenan måste man nog ändå tyvärr 
konstatera att strategin inte lyckats. Sociologisk Forskning är och förblir ett 
andrahandsalternativ för de flesta svenska sociologer. Detta beror inte på avsak
nad vilja och kompetens hos de senaste redaktionerna -  tvärtom har de letts av 
personer för vilka jag har den största respekt. Jag menar helt enkelt att företaget 
-  att skapa ett relevant inomvetenskapligt forum i form av en svenskspråkig tid
skrift -  är i grunden hopplöst.

Varför ska man överhuvudtaget ha en svenskspråkig sociologisk tidskrift? Ett 
svar kunde vara att vi kan behöva utbyta tankar, teorier och begrepp med 
varandra på vårt eget modersmål. Kanske finns det interna svenska sociologi
debatter eller teorier som svårligen låter sig översättas till eller ens formuleras på 
engelska? Oavsett vad man tror om detta -  själv tror jag inte att det ligger särskilt 
mycket i det -  får man konstatera att Sociologisk Forskning inte har fungerat 
som ett sådant forum. Ett annat skäl kunde vara att ge doktorander ett publi
ceringsforum där den internationella konkurrensen inte är så hård. Det tycks 
dock som om de svenska doktoranderna klarat ganska väl att i internationell 
konkurrens publicera sina alster. På grund av det låga meritvärdet och den obe
fintliga citeringen av publiceringar i Sociologisk Forskning är dessutom en inrikt
ning på denna tidskrift ganska meningslös för doktorander. M an kan lika gärna 
ge ut sina alster i institutionens interna rapportserie.
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Jag vill däremot hävda att det kan finnas ett tredje skäl att ha en sociologitid
skrift på svenska. En sådan kunde vara sociologsamfundets röst ut mot resten av 
samhället. Svenska sociologer producerar på löpande band forskningsresultat 
som har stor politisk och samhällelig relevans. Sociologer har dessutom ofta ett 
perspektiv på sociala frågor i bred bemärkelse som discipliner som nationaleko
nomi och statsvetenskap saknar. Trots detta har de svenska sociologerna i stort 
sett abdikerat från samhällsarenan och debatterna där. Vi har i stor utsträckning 
låtit politiker, journalister och redaktörer bestämma inte bara dagordningen utan 
det mesta av innehållet för samhällsdebatten. I den mån akademiker satt ett 
avtryck i denna har de nästan uteslutande varit ekonomer.2

Inte heller ifråga om att föra ut sociologisk forskning i samhällsdebatten har allt
så Sociologisk Forskning fungerat väl. Tidskriften förs i stort sett aldrig på tal i 
massmedierna. De tidskriftsredaktörer jag pratat med kände inte ens till att tid
skriften existerade. De artiklar som nu publiceras i Sociologisk Forskning har dess
utom ett alldeles för inom-akademiskt tonläge och språk för att nå ut. När socio
loger tycker de har någonting av samhällsintresse att anföra går de hellre till andra 
tidskrifter, t ex Ekonomisk debatt eller bredare tidskrifter som Arena och Tiden.

Så skulle inte behöva vara fallet. Sociologisk Forskning skulle kunna spela en 
roll i den bredare offentligheten, på samma sätt som Ekonomisk debatt gör. Det 
finns en efterfrågan i medieoffentligheten på intellektuella som förmår klä sin 
forskning i en tillgänglig språkdräkt och som vågar föra fram ståndpunkter och 
förslag i aktuella samhällsfrågor. Svenska sociologer borde i större utsträckning 
än nu kunna möta denna efterfrågan och de borde göra det i sin egen tidskrift. 
Vad jag efterlyser är alltså inte nya “samhällsingenjörer” som vill bestämma hur 
samhället ska ordnas, utan kritiska intellektuella som kan belysa centrala skeen
den i vår samtid på ett sådant sätt att den läsande allmänheten kan nås.

För att nå dithän måste Sociologisk Forskning radikalt byta profil. Artiklarna 
måste skrivas på ett sätt som går att förstå även utanför den akademiska arenan. 
Artiklar av rent inom-disciplinärt intresse, som begreppsutredningar, doktrin
historia och vetenskapsfilosofi, måste ratas till förmån för texter som angriper 
aktuella samhällsproblem utifrån forskningens ståndpunkt. N är forskningen byg
ger på statistiska metoder måste presentationen av dessa göras så att artiklarnas 
budskap går att utläsa utan att man har någon kunskap om dessa metoder.

En omläggning av detta slag är inte utan sina egna problem. Gentemot socio
logsamhället gäller det att hitta artiklar som passar in i utgivningspolicyn. Detta 
kan vara problematiskt eftersom det inom-akademiska meritvärdet av dessa
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artiklar är lågt. Jag tror dock att sociologer, i sin roll som intellektuella och sam
hällsmedborgare, ofta vill och kan bidra till debatten. Sådana artiklar skrivs ju 
redan idag, men publiceras på andra håll än i Sociologisk Forskning.

En viktig insats skulle också vara att söka skribenter utanför den egna disci
plinen. Statsvetare, historiker, socialpolitiska forskare, kulturskribenter och -  
varför inte -  ekonomer borde kunna se Sociologisk Forskning som ett tänkbart 
publiceringsforum. Ett värdefullt inslag som en framtida redaktion kunde ta med 
sig från de tidigare är att publicera särskilda tema-nummer, fast nu med siktet 
inställt på samhällsdebattens arenor snarare än den egna disciplinen. Kanske kan 
man också överväga att börja arvodera skribenter i tidskriften.

Ett annat problem är naturligtvis att göra tidskriften synlig i det större medie
landskapet. Detta kommer inte att bli lätt; här krävs långvarig och intensiv bear
betning av medieredaktioner, samhällsdebattörer och skribenter för att få upp 
ögonen för Sociologisk Forskning. Till att börja med kan man ju få dem att inse 
att tidskriften faktiskt existerar. M an kunde kanske också överväga att byta 
namn på tidskriften, till Sociologisk D ebatt, för att markera övergången till en 
annan inriktning.

Om strategin ska lyckas krävs alltså mycket av en framtida redaktör. 
Redaktörens uppdrag blir dock omöjligt utan en bred uppslutning från det svens
ka sociologsamfundet. Ett eventuellt beslut att ändra tidskriftens inriktning bör 
därför för att vinna legitimitet tas vid ett av sociologförbundets årsmöten. De 
svenska sociologerna måste uppleva ett behov av att förändra tidskriften i denna 
riktning, och måste själva vara beredda att i någon mån bidra till projektet, om 
det ska ha en chans att lyckas. Jag menar att det vore värt ett försök; vi har inte 
mycket att förlora.

Noter
1 Detta och andra påståenden om det faktiska läget bygger på bearbetningar som professor Olle 

Persson vid sociologiska institutionen i Umeå utfört.

2 I vissa fall (Irene Wennemo på LO) döps sociologerna t o m om till ekonom er när de fram träder 

i m edierna.

Abstract
Why a Swedish journal o f  sociology?
The article discusses the problems of the journal “Sociologisk forskning”, 
such as low scientific impact, and proposes a change of publishing policy 
in order to change the journal into a policy-oriented forum.
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Sociologisk Forskning behövs!
Debatt

AV MATS EKSTRÖM och ROLF LIDSKOG

Stefan Svallfors väcker en viktig fråga. Vad är syftet med Sociologisk Forskning 
och hur uppnår vi det? Vi håller med Svallfors om att det under en längre tid fun
nits problem med Sociologisk Forskning, men delar inte riktigt hans problembe
skrivning eller förslag på lösning. Först vill vi säga något om Sociologisk 
Forskning nuvarande situation innan vi går in på vårt förslag.

1. Svallfors betonar att medan svensk sociologi är vetenskapligt stark -  svens
ka sociologer publicerar sig alltmer i internationella tidskrifter -  så är Sociologisk 
Forskning svag. Tidskriften för en tynande tillvaro, meriterade svenska sociolo
ger sänder inte in några uppsatser, dess artiklar citeras endast undantagsvis, 
omvärlden intresserar sig inte för den och den är inte ens intressant för svenska 
sociologer.

Vi delar inte riktigt denna nedslående syn. Vad gäller det låga citeringsgraden 
i Social Citation Index, bör det påpekas att Sociologisk Forskning är den enda 
svensk-språkiga samhällsvetenskapliga tidskrift som finns med. Att artikelförfat
tare (främst i internationella tidskrifter) till exempel refererar åtta gånger oftare 
till Acta Sociologica än till Sociologisk Forskning är ur det perspektivet inget 
anmärkningsvärt.

Likaså är vi tveksamma till påståendet att få internationellt etablerade socio
loger väljer att publicera sig i Sociologisk Forskning, och om de gör det rör det 
sig om s k dubbelpublicering (dvs att man sänder en artikel till Sociologisk 
Forskning som redan är publicerad eller under publicering i annat fora). Under 
den förra redaktionen (Örebro) skedde inga dubbelpubliceringar, och nuvarande 
redaktion godtar inte ompubliceringar (dvs redan publicerade uppsatser) men är 
öppen för att publicera uppsatser som parallellt publiceras i andra fora. En 
genomgång av de tre senaste årens utgivning (nr 3-4/97 -  nr 2/00) ger vid han
den att författarna fördelar sig enligt följande: 10 professorer, 9 docenter, 21 
doktorer och 14 doktorander. Artikelförfattarnas akademiska grad säger i och

Mats Ekström och R olf Lidskog är docenter i sociologi vid Örebro universitet. De 
var redaktörer för Sociologisk Forskning 1997-98.
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för sig väldigt lite om kvaliteten på uppsatsen. Däremot kan man säga att 
Sociologisk Forskning är en tidskrift som samtliga kategorier -  från doktorander 
till professorer -  sänder sina alster till.

Samtidigt, vilket Sociologisk Forsknings redaktion vid varje årsmöte verkar 
påpeka, är det få sociologer som sänder in uppsatser till tidskriften. Trots infö
rande av referee-system, skapande av tema-nummer mm så är det helt enkelt för 
få uppsatser att välja bland när redaktionen väl ska ta ställning till vilka uppsat
ser som ska publiceras. Trots att artikelförfattandet blivit ett allt vanligare feno
men i svensk sociologi har det inte inneburit att fler uppsatser sänds till 
Sociologisk Forskning. Det är ett stort problem, och Svallfors pekar här på en 
avgörande fråga för SFs framtid.

2. Låt oss lite provokativt påstå att läget för Sociologisk Forskning är ett 
uttryck för läget inom svensk sociologi. Sociologisk Forskning har, vill vi hävda, 
i första hand haft en betydelse som en symbolisk sammanhållande kraft för det 
svenska sociologsamfundet. Tidskriften hade högt anseende och värderades högt 
under de decennier då svensk sociologi utvecklades, konsoliderades och blev ett 
etablerat ämne på olika universitet och högskolor i Sverige. Den har, tillsammans 
med Svenska sociologförbundet och dess konferenser, varit en mycket viktig del 
i utvecklingen av det vi kan kalla ett svenskt sociologsamfund. Under denna peri
od ansåg uppenbarligen svenska sociologer det vara angeläget att skriva i 
Sociologisk Forskning. Men någon stark röst i internationell sociologi, eller i 
svensk samhällsdebatt, har den nog aldrig varit. I Svallfors artikel finns en anty
dan om att det skulle ha varit bättre förr. Vi undrar om det verkligen stämmer. 
Vi måste nog förstå tidskriftens roll i det svenska sociologsamfundet för att inte 
få orealistiska förväntningar på den.

Idag är läget något annorlunda. Tidskriftens betydelse som en symboliskt sam
manhållande kraft i svensk sociologi tycks ha minskat. Detta har nog att göra 
med svensk sociologis utveckling. Under en längre period har svensk sociologi 
präglats av ökad specialisering. Mycket av sociologisk forskning utförs idag 
inom specialområden, antingen inom den sociologiska disciplinen eller inom 
tematiska områden där företrädare för olika discipliner möts. Dessa special
områden har utvecklat sina nätverk, organisationer, konferenser och tidskrifter. 
Den tilltagande internationaliseringen har även lett till att sociologer inte heller 
ser det svenska sociologsamfundet som en lika naturlig tillhörighet. En följd av 
detta är att Sociologisk Forskning blivit mindre angelägen för många sociologer.

so c io log isk  forskning 3 -4 /2 0 0 0  9 3



Ekström & Lidskog

Ser vi till själva innehållet i Sociologisk Forskning så har mycket av dess utgiv
ning präglats av heterogenitet. Det har varit svårt att se några tydliga linjer 
i Sociologisk Forsknings (och de svenska sociologernas) bidrag till analysen av det 
samtida samhället. De temanummer som de senaste åren förekommit har varit 
ett sätt att försöka motverka denna heterogenitet. Men de disparata artiklarna 
som man finner i Sociologisk Forskning är samtidigt också det ett uttryck för 
läget inom svensk sociologi. Svenska sociologer bedriver idag forskning inom 
väldigt många olika områden. Frågan infinner sig i vad mån Sociologisk 
Forskning ska spegla den mångfacetterade och specialiserade forskning som 
bedrivs inom svensk sociologi, eller om den skall koncentreras till mer tematiskt 
fokuserade sociologiska analyser?

En annan fråga är om Sociologisk Forskning i första hand skall vara ett inom- 
vetenskapligt forum eller en utåtriktad tidskrift som har sitt berättigande i den 
utsträckning som den griper in i och påverkar samhällsdebatten. Det behöver 
naturligtvis inte vara en fullständig motsättning mellan dessa två ambitioner men 
det är ändå frågan om två delvis olika inriktningar. Vi delar Svallfors slutsats att 
Sociologisk Forskning sällan lyckas föra ut svensk forskning i den vidare sam
hällsdebatten. Men frågan är om detta bör vara syftet med tidskriften? Elur 
många tidskrifter av motsvarande inomvetenskapliga karaktär uppfyller i prak
tiken ett sådant syfte? Svallfors anser att Sociologisk Forskning främst ska ägna 
sig åt att vara en tidskrift där sociologer på ett mer lättillgängligt sätt ger kritis
ka perspektiv på aktuella samhällsfrågor. Vi är något tveksamma till detta.

Att skapa en “Sociologisk D ebatt” är ett lovvärt, men stort projekt. För att 
lyckas med detta krävs en helt annan typ av redaktion än vad vi nu har (som 
arbetar i det närmaste på ideell basis och utan specifik kompetens om redaktio
nellt arbete och marknadsföring). Det kommer att krävas en mycket aktiv m ark
nadsföring och bearbetning av målgrupper (läsare och prenumeranter) och kon
takter med tidskrifter och dagstidningar där mycket av den offentliga diskussio
nen förs. Därtill finns det redan idag ett relativt stort utbud av denna typ av tid
skrifter, och säkerligen är det flera av dem som brottas med ekonomiska pro
blem. Kort sagt, det räcker inte med att byta tidskriftens inriktning. Svallfors är 
medveten om det och föreslår därför att Sociologisk Forskning inriktning och 
framtid diskuteras vid Sociologförbundets nästa årsmöte.

Vi håller med Svallfors om att sociologer kunde bli mycket bättre på att pub
licera kritiska sociologiska analyser av aktuella samhällsproblem. Men behöver 
vi en egen ny tidskrift för detta? Är det inte enklast att nyttja de tidskrifter som
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redan finns, och där det redan idag förs en debatt om samtidsfrågor? Problemets 
kärna är väl inte bristen på tidskrift utan bristen på aktivitet från de potentiella 
skribenterna. Problemet är väl främst att det är relativt få sociologer som tar sig 
an uppgiften att förmedla den kunskap man besitter?

En ny sociologisk tidskrift är vi således tveksamma till. Däremot är vi eniga 
med Svallfors i att Sociologisk Forskning behöver förändras. Vi tror att det fort
farande finns -  mitt i all specialisering och internationalisering -  ett behov av ett 
inomvetenskapligt fora av hög kvalitet. För att lyckas med det krävs dock en 
medveten strategi från såväl förbundet som redaktionen. Kanske är det dags att 
skapa en fast redaktion och inte som nu byta ut den vartannat år? Att driva en 
tidskrift av hög kvalitet kräver resurser, erfarenhet och professionell kompetens. 
Kanske det krävs en ökad ekonomisk insats från Sociologförbundet för att skapa 
en redaktion och tidskrift som lockar fler sociologer att sända uppsatser till 
Sociologisk Forskning? Kanske ska redaktionen arbeta mer med temanummer 
och mer med att bjuda in forskare att skriva i tidskriften?

Svallfors har tagit upp en viktig fråga till debatt, och vi hoppas att den tas upp 
på Sociologförbundets årsmöte samt att flera inlägg och förslag kommer att pub
liceras i denna fråga.

Fotnot
1 Under 1999 har SF citerats 23 gånger och Acta Sociologica 188. Se SCI:s hem sida  

http://jcrweb.com /cgi-bin/jcr_hom e.pl

Abstract
Rejoinder: The need for Sociologisk Forskning
In this rejoinder, it is argued that there is still a need for a disciplinary journal for 
Swedish sociology. The authors agree upon the need to revitalise Sociologisk 
Forskning, but are critical to the proposal to transform it into a more popular- 
scientific journal, with an aim to become a part of the general public debate. The 
internationalisation and specialisation of the Swedish sociological community 
have implied that sociological research, to a large degree, is carried out within 
subdisciplinary or interdiscipinary fields. Networks, journals, conferences have 
developed within these fields, which has led to the Swedish sociological associa
tion and Sociologisk Forskning loosing parts of their relevance. The authors sug
gest that the creation of a stationary editorial board, with professional compe
tence and better economic opportunities, will raise the quality and intra-discipli- 
nary relevance of the journal.
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recension
AV LENNART G SVENSSON
Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet

Kristina Abiala (2000) Säljande samspel. En sociologisk studie av privat service
arbete. Akademisk avhandling. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Kristina Abiala har skrivit en angelägen doktorsavhandling i sociologi om vissa 
tjänsteyrken och om konflikter som kan ligga i att möta människor som har eko
nomiska eller instrumentella motiv att sälja varor och tjänster. Den handlar om 
vanliga möten med affärsbiträden, kassörskor, försäljare, kundmottagare, servi
triser, specialister, receptionister, reseledare, frisörer och chaufförer som berör så 
gott som alla människor dagligen. Avhandlingen är därmed ett bra exempel på 
vardagssociologi, och Abiala söker samtidigt relatera sådana mikromöten till 
deras organisatoriska kontext. Dessa affärsmässiga möten med direkta kund
kontakter har ökat i och med tjänsternas och servicesektorns utbredning. 
Numera ser vi istället en viss minskning inom en del branscher i och med att 
internet expanderar. M ötena förändras också genom att offentlig service får fler 
marknadsinslag och privatiseras i olika grad. Där har avhandlingen en viktig 
tillämpning.

Syftet med avhandlingen är att förstå serviceyrkens förutsättningar och vilka 
konsekvenser de har för de anställda. Därmed avgränsas studien till att gälla 
yrkesutövarna i mötena. En annan viktig avgränsning är att den endast behand
lar branscher i den privata tjänste- eller servicesektorn. Vad som innefattas i 
denna sektor och vad som ska räknas som tjänstearbete diskuteras inledningsvis 
i avhandlingen. Skillnaden mellan varor och tjänster kan ses som en gradskillnad. 
Ju mer immateriell, ju mer produktion och konsumtion sker samtidigt och ju mer 
kunden deltar, desto mer är det fråga om en tjänst (13). Servicesektorns front
personal möter kunder eller motsvarande i längre eller kortare möten, som ofta 
kräver ett visst personligt engagemang eller ett känsloarbete. M ötena kan enligt 
Abiala ses som samtalsprocedurer, eller som förhandlingar eller som tolk
ningsprocesser. Servicemötet kan därför definieras som ett unikt samspel och en 
direktkontakt mellan människor ur olika ekonomiska enheter, där något händer
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som den ena parten påverkas av och den andra hoppas få ekonomisk ersättning 
för (30).

Om  problemställningen
Den privata servicesektorn omfattar en rad olika branscher och yrken där arbe
tet utmärks av möten mellan utövare och mottagare eller mellan säljare och kund 
eller gäst. Sådana möten är välbekanta, vi har alla erfarenheter av dem. Men i 
detta välbekanta förekommer spänningar och paradoxer. Vanliga möten mellan 
människor har en fasad av samstämmighet eller förväntan om ömsesidighet. 
Detta gäller även servicemöten. Men de utmärks samtidigt av normer som hör 
ihop med försäljning, där ömsesidigheten kan exploateras i kommersiellt syfte 
och där servicen eller tjänandet går hand i hand med försäljning och manipula
tion. För denna dubbelhet mellan ett serviceidiom och ett kommersiellt idiom i 
mötena betalar servicearbetare antagligen ett pris i form av inre spänningar som 
löses upp på olika sätt eller ger effekter på hälsan. Det är viktigt att få veta om 
riskerna för detta ökar i och med att servicesektorn växer. Men där finns även 
positiva konsekvenser.

M ötena är trepartsmöten mellan den arbetsgivande organisationen, den 
anställda servicearbetaren och kunden eller gästen. De sker delvis på de organi
sationers villkor där servicearbetarna är anställda. Arbetsgivare försöker hålla 
koll på sina anställda och hur de arbetar, men det är inte alldeles enkelt när det 
gäller servicearbete. Direkt eller påträngande övervakning kan förekomma i en 
del branscher och organisationer, men vanligare är indirekt eller mindre påträng
ande kontroll eller diskret kontroll i form av rekrytering av rätt personer och 
utbildning av dem före mötena, ofta i kombination med kontroll av resultaten i 
efterhand.

Servicearbetarnas personlighet dras in i arbetet på två sätt. Det första är genom 
rekryteringen. Dels söker sig personer hit som vill arbeta med människor. De är 
människoorienterade. Att arbeta med människor och att umgås med arbetskam
rater är ofta viktigare än vad man får i lön. Det sker en självselektion på det sät
tet. Dels efterfrågar arbetsgivarna vissa personliga egenskaper hos de anställda. 
Det andra är att mötet är ett mänskligt möte med vad det innebär av olika gra
der av personligt engagemang. Servicearbetarna använder egna känslor, dels för 
att balansera sin privata roll mot yrkesrollen, dels för att påverka kunden.

Företagen konstruerar känslomässiga förpackningar eller koncept som avses
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vara sälj befrämjande (26). Olika möten kräver olika former av känsloarbete och 
det leder till mer eller mindre uttalade regler för vilka känslor som skall och får 
visas upp i sådana samspel. Dessa regler anses vara starkare i serviceyrken än i 
andra yrken och särskilt i sådana serviceyrken som innebär direkta möten med 
kunder eller gäster. H ur servicearbetare använder känslor har framförallt stude
rats av Hochschild (1983), som också är en av Abialas teoretiska huvudkällor. 
Känslor används kommersiellt som en handelsvara, och detta kan skapa kon
flikter och spänningar hos servicearbetaren. Ett sätt att lösa dem är att minska 
skillnaden mellan privat roll och yrkesroll, sk “deep acting” (128). Ett annat sätt 
är att spela yrkesrollen med större distans, sk “surface acting". Det handlar både 
om att hantera sina egna känslor under arbetet i dessa spänningar och att påver
ka kundernas känslor. Spänningarna kan gälla mellan upplevda känslor, känslo- 
regler som krav från arbetsgivaren och faktiskt uttryckta känslor.

Avhandlingens huvudtes kan kanske formuleras som så att servicemötena 
utgår från vanliga direkta möten två människor emellan, att där finns motiv att 
såväl tjäna mottagaren som att sälja en vara eller tjänst till en kund eller en gäst. 
M ötet inkluderar ett känsloarbete som exploaterar personliga egenskaper, och 
detta får effekter på servicearbetaren.

Resultat
Studiens baseras på följande data:
1. Ett urval platsannonser som angav personliga egenskaper ur tre tidningar 

under en månad (235 st).
2. Intervjuer med några få servicearbetare i sex branscher (14 st).
3. En deltagande observation och intervjuer med några arbetsgivare och 

utbildare.
4. Enkätundersökning genom telefonintervjuer med anställda servicearbetare i 

12 branscher som gav 11 befattningsgrupper och 870 respondenter.

Utifrån enkäten beskrivs vilka servicearbetarna är och hur de har det i arbe
tet. Knappt 70 procent av dessa servicearbetare arbetar heltid (84). N ästan hälf
ten har direkta kundmöten mer än 75 procent av arbetstiden. Det är mest utbrett 
bland kassörskor, servitriser och affärsbiträden. Drygt 60 procent upplever sig ha 
hög grad av inflytande över vilka arbetsuppgifter de utför (96), och 74 procent 
också på vilket sätt det utförs.
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Eftersom den direkta kontrollen är svårare att upprätthålla (vilket service
arbetarna också säger sig i liten utsträckning vara utsatta för) kommer de anställ
das person och sociala kompetens att vara viktigare. Genom rutiniserad inter- 
aktion söker arbetsgivaren standardisera de anställdas beteende. Men bara 9 
procent anser ändå att de använder ord eller gester som de fått lära sig. M edan 
30 procent svarar att de alltid möter kunder med vissa ord eller gester (104). 
Endast 9 procent av alla får dricks mot 48 procent för servitriser. Dessa sätter 
också något oftare på sig en mask i arbetet (87).

Studien av annonser omfattade huvudsakligen försäljare. Resultaten där visar 
att man ofta söker personer med utåtriktad läggning som tycker om att träffa 
människor. De ska ha humor och vara bra på kommunikation och annat som 
handlar om att uppträda på scenen å ena sidan, och å andra sidan ha egenskaper 
som behövs bakom scenen som att ha stark inre motivation, vara ambitiösa, envi
sa och resultatinriktade. I hälften av annonserna krävdes ingen formell utbildning 
eller erfarenhet. Hela 88 procent tror i enkäten också att personlighet haft stor 
betydelse för anställningen. Det betonar särskilt frisörer och servitriser (57).

Det finns en tydlig könssegregering bland servicearbetarna. Typiska kvinno- 
yrken är reseledare, kassörska, receptionist, affärsbiträde och servitris, och typis
ka mansyrken är specialist (här optiker och urmakare), kundmottagare, försäljare 
och chaufför (59). Kvinnor är mer inriktade på andra människor både genom att 
arbete med människor har mycket stor betydelse och att arbetskamraterna har 
mycket stor betydelse (61). Kvinnor arbetar oftare inom personlig service (se 
nedan: typer av samspel) än vad män gör, särskilt yngre kvinnor. De fungerar där 
ofta som samtalsexperter som oftare drabbas av social överansträngning och de 
rapporterar oftare att de är så trötta på folk att de vill vara ifred på fritiden. 
Kvinnor har också sämre anställningsvillkor genom att de oftare arbetar deltid, 
oftare har timlön och möter fler kunder än vad män gör. Kvinnor tror också ofta
re att de blir anställda för sitt utseendes skull.

Hochschild talar om tre olika hållningar till känsloarbete: att helt identifiera 
sig med yrkesrollen, att skilja mellan privat roll och yrkesroll, vilket kan ge käns
la av falskhet, och att acceptera kraven på spel eller agerande. Det sker ofta en 
utveckling över dessa tre faser. Resultaten här visar att en dryg tredjedel av 
respondenterna anser att det stämmer helt att de är likadana på jobbet som pri
vat, 19 procent säger sig gå in i en roll, 10 procent känner sig helt falska mot 
kunder, 8 procent anser det nödvändigt att lägga på en mask och 30 procent

socio log isk  forskning 3 -4 /2 0 0 0  9 9



tycker att det stämmer helt att de tar åt sig om kunder kritiserar. Sammantaget 
tycks det knappast vara så att servicearbetarna spelar roller och därmed skulle 
vara särskilt sårbara för stress och utbränning till följd av spänningar på jobbet. 
Men här är det stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Chaufförer, kund
mottagare och specialister upplever sig oftare vara likadana privat som på job
bet. Kassörskor upplever sig gå in i en roll, och frisörer, receptionister och servi
triser upplever oftare än andra att de lägger på en mask. Gå in i en roll, lägga på 
en mask och känna sig falsk har höga samband, och sammanslagna till ett index 
ger det följande rangordning av yrkena på graden av att spela eller agera “display 
rules” : servitriser, frisörer, kassörskor, receptionister, affärsbiträden, försäljare, 
chaufförer, reseledare, kundmottagare och specialister.

Med hjälp av en hel del andra studier visar Abiala vad som bestämmer eller 
modifierar effekterna av känsloarbete (140ff):
1. På individnivå är yngre ensamstående, lågutbildade och oerfarna servicearbet

are mer utsatta för negativa effekter av arbetet. Kvinnor är mer utsatta och 
behöver sina arbetskamrater mer än män. Det är också viktigt om individens 
känslor stämmer överens med organisationens känsloregler (144).

2. På dyadnivå i mötet är det andra faktorer som medverkar. Dels är det under 
hur lång tid man möter kunderna. Dels är det innehållet, dvs hur mycket pri
vata samtal som förekommer och hur mycket själva samspelet betyder och 
sedan också hur tydlig eller öppen försäljningen är.

3. På organisationsnivå har arbetstidens längd per dag betydelse, liksom antalet 
kunder och graden av autonomi i arbetet. Ett sätt att lättare hantera möten 
med många kunder är att standardisera och kategorisera dem. Serverings
personal i den här studien använder t ex ålder, kön och gästernas vanor som 
kategoriseringsvariabler. De talar om favoritgäster, och i andra yrken före
kommer gärna kategorin besvärliga kunder.

I försäljningssituationen kan det finnas olika typer av samspel, och Abiala gör 
en indelning av servicearbetare i fyra grupper. För specialisten kommer arbetet 
först och kunderna sen. Kassörskorna är rutinförsäljare och säljarna säljer 
genom övertalning. Vid personlig service är samspelet mycket centralt medan 
försäljningen samtidigt döljs på olika känslomässiga sätt. Det är också den grupp 
som är mest utsatt för negativa konsekvenser.
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Värderande kommentarer
Emotionernas sociologi utvecklades i många studier under 1980 och 90-talen. 
Abiala anknyter till en rad av dem och lämnar med sin studie intressanta bidrag 
till såväl organisations- som arbetssociologin.

Avhandlingen visar prov på en god metodtriangulering med kvalitativa inter
vjuer på ett mindre teoribaserat urval av servicearbetare, innehållsanalys av 
annonser, deltagande observation och kvalitativa intervjuer i samband med den, 
samt en större kvantitativ postenkät. De kvalitativa intervjuerna gav uppenbar
ligen mycket för fortsatt problemutveckling och grund för senare empiriska stu
dier, även om det endast rörde sig om 14 stycken. Urvalet av platsannonserna 
skedde bland sådana som nämnde personliga egenskaper i tre tidningar under en 
månad. På det sättet kom urvalet att till 78 procent bestå av säljare. En strategi 
för att få bättre representation av åtminstone några av de andra serviceyrkena 
hade varit att först välja annonser efter yrke. De valda annonserna ingick sedan 
i en kvalitativ innehållsanalys som visar en del typiska spänningar inom säljyrket.

Vi ser en sorts “m juka” drag som handlar om allmän social förmåga. Öppen
het, vänlighet och en önskan att tjäna kunden ingår här. Vi ser också en annan 
grupp “hårda” drag som speglar en mer instrumenteil inställning till servicemö
tet. Kunden skall övertalas till varje pris. Det är en fråga om överlevnad för den 
anställda och för företaget. Dessa två typer av personlighetsdrag kan betraktas 
som varandras motsatser (51).

Det här är ett av några få exempel som visar begreppsbildning utifrån text
innehållet angående personliga egenskaper. Sociala - instrumentella respektive 
individuella - relationella är två andra som antyds. Mer systematiska kategori- 
seringar som tydligare visat relationen mellan data och begrepp hade varit klart 
önskvärda. Det kvalitativa datamaterialet är på det sättet något underutnyttjat.

Observationerna ger levande bilder av rekrytering och utbildning inom sälj
yrket från tre ställen. I det sammanhanget kan man efterlysa en diskussion kring 
en mer etnometodologisk ansats som studien alternativt kunde haft med syste
matiska observationer och inspelningar av möten och följande samtalsanalyser 
av ett sådant datamaterial. Strategier och dominansförhållanden i mötena hade 
därmed kunnat friläggas och jämföras med liknande studier av andra mindre 
kommersiellt baserade servicemöten.

Helhetsintrycket från resultaten är att servicearbetare i privat sektor, med 
undantag för personlig service, är långt mindre utsatta för negativa konsekven
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ser än vad huvudtesen låter ana och mindre än vad man är i offentlig service, där 
ambitioner att tjäna enskilda människor ofta kommer i konflikt med t ex brist 
på tid och andra resurser och därmed oftare leder till negativa konsekvenser för 
servicearbetarna.

Utifrån enkäten ges en viktig översiktlig beskrivning av hur hela denna grupp 
av servicearbetare ser ut och hur deras arbetsvillkor gestaltar sig. Men man 
kunde också ha önskat mer systematiska jämförelser med den yrkesarbetande 
befolkningen i allmänhet och med andra serviceyrken för att se hur de valda 12 
näringsgrenarna i den privata sektorn skiljer ut sig med avseende på arbetsvill
kor och arbetsmiljö och då i synnerhet vad gäller direkta möten med mottagare 
av service. Några frågor borde varit hämtade från arbetsmiljöundersökningar för 
att möjliggöra sådana jämförelser. Undergrupperna beskrivs däremot ingående i 
förhållande till samtliga respondenter. Men enkäten kunde också ha utnyttjats 
effektivare med fler m ått och genom att t ex konstruera index. Resonemang 
kring signifikanser lyser helt med sin frånvaro.

Den ambitiösa metodtrianguleringen har en svaghet i att ingen av delstudier
na blir fullt genomförda och riktigt väl utnyttjade. Men trots det besvaras samt
liga frågor och de olika delsyftena uppfylls. Det sker ofta genom att resultaten 
från de egna datakällorna kompletteras med resultat från andras studier för att 
lösa vad som är ett angeläget och samhällsrelevant sociologiskt problem och som 
alltså har en kraftig avstamp i teorier om hur tjänstearbete är kopplat till känslor.

Referenser
Hochschild, Arlie (1983) The Managed Heart. Commercialization o f  Human

Feeling. Berkley: University of California Press
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recension
AV MATS FRANZÉN
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Erica Andersson Cederholm (1999): Det extraordinäras lockelse.
Luffarturistens bilder och upplevelser. Arkiv avhandlingsserie 51. Lund: Arkiv.

Erica Andersson Cederholms avhandling handlar om lockelsen i det extraordinä
ra för luff arturis ten -  en social figur som definierar sig själv framförallt genom att 
på olika sätt markera skillnad gentemot charterturisten. Inte minst avhandlas hur 
luffarturisten söker det extraordinära och försöker fånga det i bilder, dvs foton, 
och ta med sig det hem. I detta ligger en för moderniteten karaktäristisk spänning: 
når luffarturisten vad hon söker? Nu försöker emellertid inte Erica Andersson 
Cederholm besvara den frågan. Huruvida luffarturisten är/blir alienerad är inte 
den uppgift hon ställer sig. Fastmer tar hon ett steg tillbaka och försöker ringa in 
själva spänningen och luffarturistens olika sätt att hantera den. Med andra ord 
fokuseras framförallt luffarturismen som social situation -  ’en tillfälligt extra
ordinär tillvaro’ -  och som ideal -  att låta sig ’utsättas för det förväntat ovänta
de’ för att nå det extraordinära. Luffarturisten som social typ blir samtidigt 
mindre angeläget att undersöka.

Ämnet för och ansatsen i Andersson Cederholms avhandling är mycket aktu
ellt och gäller ett tämligen nytt fenomen -  även om det naturligtvis har sin väs
terländska historia. Det lyckas henne samtidigt att genomföra detta företag utan 
att sätta någon av termerna diskurs eller kultur i spel. En del av förklaringen till 
detta ligger i en föredömlig koncentration på uppgiften. Avhandlingens övergri
pande syfte är att undersöka hur luffarturisten ’reproducerar och bekräftar’ 
tudelningen mellan det vardagliga och det utomvardagliga, eller extraordinära, 
genom den lekfulla form som är resans. Teoretiskt knyter hon samman det extra
ordinära och den lekfulla formen med hjälp av Michail Bachtins karnevals
begrepp, Victor Turners liminalitetsbegrepp och Zygmunt Baumans begrepp 
estetiskt rum. I resans lekfulla form ligger vidare en spänning som Andersson 
Cederholm med Georg Simmels hjälp identifierar som gående mellan närhet och 
distans. Det extraordinära är fjärran vardagen, men längtan efter det äkta får
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luffarturistens att närma sig det. Denna längtan ger upphov till -  skapar -  en rad 
karaktäristiska sociala former. Tre urskiljs: den planerade oförutsägbarheten, 
vedermödornas lockelser och den närhet som kräver distans. Resans mål är med 
andra ord en återförtrollning av den moderna tillvaron. Att belysa denna flykti
ga upplevelse är ett annat av avhandlingens syften, särskilt problemet med att 
förmedla (kommunicera) den till andra. Här kommer en annan av Simmels 
distinktioner till bruk, nämligen den mellan flöde och form. Detta blir omedelbart 
till ett metodproblem vilket Andersson Cederholm försöker lösa genom att se till 
hur resenärerna konstruerar det extraordinära i förhållande till såväl de vanliga 
turisterna som lokalbefolkningen, dvs genom en bestämd social form, triadens.

Denna teoretiska apparat är väl vald, och den visar sig fullt tillräcklig för upp
giftens genomförande. Ty detta är inget renodlat teoretiskt arbete utan en tät, 
teoriimpregnerad, empirisk studie av luffarturistens värld. Därvid utnyttjas 
skickligt en rad olika materialtyper: intervjuer, observationer och dokument, 
särskilt foton. Bilderna i resenärens fotoalbum blir viktiga som medel för minnet 
i intervjusituationen, men de blir också intressanta i sig. Ett viktigt inslag i inter
vjuerna utgörs av berättelser eftersom de ger tillgång till resesituationer, samti
digt som de låter resenärernas normer och identitet blottläggas.

Hur, var och när materialet samlats in redovisas utförligt i ett appendix. 
Andersson Cederholm har således genomfört intervjuer såväl på hemmaplan som 
på resande fot. Detta resulterade i trettio bandade intervjuer, av vilka fem gjorts 
på fältet (av en norrman och fyra tyskar). M aterialet har en viss manlig övervikt, 
då det innehåller 18 män och 12 kvinnor -  kanske ett resultat av att Andersson 
Cederholm som urvalskriterium haft att man rest (ut) själv. A andra sidan har hon 
i analysen valt att inte särskilt uppmärksamma det genusspecifika, utan främst 
sett till det gemensamma i resekulturen. Hon eftersträvade vidare ett heterogent 
urval resenärer, inte bara ålders- utan också resemässigt. Två egna resor, en till 
Nordamerika, en till Thailand, gav vidare underlag till studien i form av obser
vationer och samtal med resenärer. Även på hemmaplan har observationer gjorts, 
dels vid flera resemässor i Stockholm och Göteborg, dels vid vad hon kallar för 
Reseföreningens dia bildskvällar. Reseföreningen försåg henne vidare med de 
inhemska intervjupersonerna. Resemagasin som Vagabond visade sig också vara 
en användbar källa.

Förutom ett kapitel som introducerar resevärlden och ger ett sammanhang för 
den egna empiriska undersökningen består avhandlingen av två övergripande
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tematiska analyser. Den första av dem gäller just resevärldens sociala former och 
sökandet efter det extraordinära, medan den andra nagelfar en särskild praktik 
hos luffarturisten, nämligen fotograferandet, men också hur hon på hemmaplan 
eventuellt samlar på -  söker rama in -  det extraordinära.

Resenären söker alltså det extraordinära: däri ligger luffarresans raison d ’aitre. 
För resenären är det extraordinära detsamma som det äkta, och sökandet efter 
det extraordinära blir, menar Andersson Cederholm, en fråga om en äkthets- 
bedömning, vilken sker genom en slags förhandling mellan turisten och lokal
befolkningen. Det äkta visar sig finnas i två former: det ursprungliga och det 
unika. Resandet blir därför en kamp med tiden, det gäller att komma till det äkta 
före ’alla andra’, men det ger lätt upphov till en trött besvikelse som låter det 
unika framstå som just den kulturella konstruktion det är fråga om. Så kan äkt
heten relativiseras så långt att till och med själva turistscenen blir äkta -  bara den 
nu inte genom kommersialisering förvandlats till en turistfälla. Luffarturisten 
söker därför vara ett slags antikonsument; vore det inte för charterturisten blev 
nog detta omöjligt. I sammanhanget spelar pengarna en dubbelroll, de kan 
bekräfta en turistfälla, men också motsatsen, exempelvis genom en lyckad prut
ning. Därmed, menar författaren, tar det extraordinära form genom social inter- 
aktion. Resenären befinner sig på en simmelsk bro mellan det ordinära och det 
extraordinära. Med hjälp av Simmel lyckas hon frilägga flera ambivalenser i 
luffarturistens värld, inte minst sådana som emanerar ur glappet mellan ideal
bilden av det extraordinära och resans upplevelser. I glappet -  mellan flöde och 
form, närhet och distans -  identifierar Cederholm så de tre spänningsfyllda soci
ala formerna. Den planerade oförutsägbarheten syftar till en förhöjd nu- eller 
närvarokänsla. Resan planeras noga, tillvaron måste kontrolleras; samtidigt 
leder detta inte sällan till att olika risker förringas. Vedermödornas lockelser 
leder till strävan efter begränsade äventyr. I retrospektet blir ofta resans förtret
ligheter det mest givande, men det gäller en nöjesresa, varför man inte heller får 
vara för länge på en plats. Ledan måste hållas stången, ej heller får luffarturisten 
bli för delaktig i det lokala sammanhanget. H är kommer så närhet och distans in 
i luffarvärlden. Deltagande och närhet är ett ideal, men det finns en gräns för 
detta. Är charterturisten misslyckad för att hon inte söker närhet och intensitet, 
står den evige resenären för det omvända misslyckandet: att inte våga/vilja vända 
hem: utan hemvändande, ingen extraordinär resa.

Det andra övergripande temat gäller fotograferandet. Analysen av själva plå
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tandet, på plats, innebär en direkt fortsättning på och fördjupning av undersök
ningen av luffarturismens sociala former. Resan är per definition värd att plåtas, 
men detta blir en motsägelsefull praktik. Att betrakta ögonblicket förutsätter 
distansering; att fästa upplevelser på bild bygger på en illusion. Likväl är anti- 
fotografen en avvikare bland luffarturisterna. Andersson Cederholm analyserar 
ingående den fotografiska interaktionen. Att ’stjäla en själ’ fordrar en m otpre
station. Ömsesidigheten bör upprätthållas, samtidigt som fotograferandet kan 
legitimeras med mer fysisk eller etnisk distans. Ibland tvingar sig resenären att 
avstå från en bild, ibland får ändamålet helga medlen. Ibland kompliceras foto
relationen av pengarnas intrång ty helst skall de man plåtar varken posera eller 
ta betalt, vilket hotar upplevelsens äkthet. Cederholm diskuterar ingående rese
närens fotografiska avsikter som pendlar mellan att ta vackra bilder till att fånga 
ögonblicket, mellan dokumenterandet av resescenen och fångandet av det loka
la, mellan det välbekanta och det äkta. Också i själva fotograferandet visar sig 
luffarturistens värld i grunden ambivalent.

Med inramningen och visningen av bilderna inför andra återför Andersson 
Cederholm analysen bokstavligt till det extraordinäras förutsättning: resenärens 
vardag i det egna landet. Det handlar om att samla på det extraordinära. Resan 
blir en del i ett biografiskt bygge; den utgör samtidigt ett samtida bildningsideal. 
Samlandet på upplevelser blir lätt ett rastlöst företag, en antikonsumistisk kon
sumtion. Också samlandet, i de allt fler fotoalbumen, är i grunden ambivalent, 
inte bara till följd av fullbordandets tomhet, utan mer på grund av spänningen 
mellan resan som individuellt projekt och konstruktionen av en biografi (inför 
andra). Skall resenären gnida eller slösa med sina upplevelser?

*  *  *

Det extraordinäras lockelse är en välskriven och genomarbetad avhandling utan 
påtagligt svaga punkter. Visserligen kunde Andersson Cederholm gått in litet mer 
på själva resescenen: luffarturisterna söker uppenbarligen inte det extraordinära 
överallt utanför Europa. Några teman kunde behandlats mer systematiskt än vad 
som nu är fallet. Det gäller specificeringen av begreppet extraordinär, dels utåt, 
mot vardagen, dels inåt, mot olika resesituationer. Vidare gäller det en liknande 
precisering av det simmelska begreppet formalisering, vilket ges en fram trädan
de plats i analysen. Finns det exempelvis olika nivåer av formalisering, och hur 
samspelar de i så fall med det extraordinäras intensitet?
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Dessa anmärkningar skall emellertid inte skymma att vi här har att göra med 
ett mycket kompetent sociologiskt arbete med en fin balans mellan -  eller bättre 
uttryckt: integration av -  teori och empiri. Framställningen är tät, utan några 
mer påtagliga döda punkter. Andersson Cederholm ger, med hjälp av ett litet men 
fullt tillräckligt antal begrepp, en mångfacetterad och nyanserad bild av den 
extraordinära turistresan. Samtidigt är den märkvärdigt lättläst.

Andersson Cederholm får skickligt fatt i sitt flyktiga objekt; att empiriskt stu
dera hur det extraordinära söks och upplevs är inte något alldeles enkelt företag. 
Men vi får verkligen lära känna luffarturistens motsägelsefulla sociala värld. 
Bakom det ligger en noggrann och ovanligt sensibel hantering av det empiriska 
materialet. Samtidigt demonstrerar avhandlingen det effektiva i att teoretiskt 
grunda också en kvalitativ analys -  tvärtemot en vanlig uttolkning av så kallad 
grounded theory. I det här fallet är det framförallt Simmel som visar sig fruktbar 
när det gäller att nysta upp det ambivalenta i luffarturistens värld. Analysen blir 
genuint sociologiskt genom att uppmärksamma hur alla dessa ambivalenser ska
pas i social interaktion.

Andersson Cederholm arbetar mycket produktivt med vad jag skulle vilja 
kalla för teoriimpregnerade impressioner (vilka uppvisar släktskap med Walter 
Benjamins dialektiska bilder). Det gäller i förhållande till i analysen väl valda 
citat som känsligt tolkas, gärna med siktet inställt på ambivalenser, paradoxer 
och dilemman. Författaren lyckas förbluffande ofta identifiera en kärnsentens i 
citaten, vilken hon sedan upprepar kursiverad som inledning till sin efterföljande 
analys eller tolkning. Dessa teoriimpregnerade impressioner har inte bara fram- 
ställningsmässiga fördelar, utan de vittnar lika mycket om den noggrannhet med 
vilken analysen genomförts. Var och en som arbetat med kvalitativt material kän
ner ju till det svåra i att finna sådana kärnsentenser, packade med mening, och 
samtidigt kunna foga in dem i framställningens större helhet. På detta sätt lyck
as Andersson Cederholm skapa en allt tätare beskrivning av den sociala situation 
eller värld som är luffarturistens. Fotografianalysen fördjupar sedan bilden ytter
ligare av en motsägelsefull social värld.

Att luffarturisten som social typ därmed hamnar i halvskugga -  den traditio
nella sociologiska frågan om vem hon är utanför resan (klass, kön, etnicitet) är 
något som lämnas åt sidan -  kan inte skymma att vi i Det extraordinäras lockelse 
fått en i stora stycken exemplarisk analys. Sättet att föra in teorin i analysen och 
det känsliga handlaget med det empiriska materialet gör Det extraordinäras
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lockelse till något jag gärna vill rekommendera till bred användning. Den borde 
angå långt fler än dem som intresserar sig för upplevelsesamhället (för att tala 
med Gerhard Schulze), turism eller kvalitativ analys. Varför inte använda den i 
grundutbildningen? Dess ringa textomfång, drygt 200 inte särskilt täta sidor, 
understryker att det är en mogen och väl disponerad analys som Erika Andersson 
Cederholm gett den svenska sociologin.
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recension
AV JO H N  SCOTT
University of Essex and University of Bergen

Erik Bihagen (2000) The Significance o f  Class: Studies o f  Class Inequalities, 
Consumption and Social Circulation in Contemporary Sweden. Doctoral thesis, 
Department of Sociology, Umeå University, No. 17. Umeå: Universitets tryckeri
et, Umeå.

It was a great pleasure to read Erik Bihagen’s dissertation on ‘The Significance of 
Class’. It is a timely and im portant contribution to contemporary debates. For a 
long time, class analysis has been central to sociological analysis -  so much so 
that in Britain it was frequently said that sociologists reduce everything to class, 
much as psychoanalysts reduce everything to sex.

The Context o f  Class Analysis
For many years, these sociological discussions were dominated by M arxist and 
Weberian approaches. M arxist writers stressed the conflict between ruling class 
and proletariat, while Weberian writers took a more flexible conceptual appro
ach to very similar questions of political organisation and consciousness. From 
the 1950s to the 1980s, class analysis developed largely reactively. That is, it 
developed its main ideas in reaction to approaches that criticised, in particular, 
old-style M arxist orthodoxy. M ost notably, writers stressing affluence and new 
technology suggested the demise of the old propertied and proletarian classes and 
the consequent expansion of the -  relatively ‘classless’ -  middle class.

Debates over the so-called ‘new middle class’ re-invigorated both M arxian and 
Weberian approaches to class analysis, most notably in the work of Erik Wright 
(1985), the Essex school (Marshall et al 1988), and Goldthorpe (1987). In the 
later 1980s and the 1990s, however, we saw the great debates over post-moder
nism -  and, indeed, ‘post’ everything else: post-industrialism, post-Fordism, post
capitalism, post-Marxism. Central to these debates, of course, were renewed 
arguments about ‘post-class’ societies.

Post-modernists and others influenced by this approach re-stated many of the
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earlier arguments about affluence and ‘embourgeoisement’, placing these in the 
context of the ‘death of class’ (Clark and Lipset 1993; Pakulski and Waters 
1996). Class analysts came to be seen as dinosaurs, as survivors from a long-lost 
era who were badly adapted to present-day conditions.

There were, however, numerous attempts to reassert the relevance of class ana
lysis. Some such claims, however, have been little more than assertion. The most 
im portant contributions are those that approach post-modernism on its own 
grounds and have sought to demonstrate empirically the continuing power of 
class analysis in relation to issues of culture and identity. They have sought to 
show that class exists as a material force with real cultural consequences.

It is in this context that I see the importance of Erik Bihagen’s work. His 
approach is, very broadly, Weberian, and he sees class as a material structure of 
employment relations that shapen life chances. This structure and the life chan
ces experienced, however, are also seen as shaping wider life experiences and 
identities. Thus, class relations exist at three levels. At the economic level they 
exist as patterns of inequality, of advantage and disadvantage. At the social level 
they exist as demographic structures formed through social closure. Finally, at 
the cultural level they appear as patterns of consumption, status, and value dif
ference. Bihagen correctly points out that writers on the ‘death of class’ have con
centrated on the cultural level to the exclusion of all others.

The Economic Level
At the economic level, like Erikson and Goldthorpe (1992), Bihagen focuses on 
employment relations. It is here that I have a slight disagreement with his view, 
as he says little about the importance of property in class relations. However, 
Bihagen does not deny that property is im portant in class relations, he simply 
makes the pragmatic point that in most surveys the number of wealthy property 
holders is too small to warrant any separate analysis - they have to be studied by 
separate means (see Scott 1996 and 1991).

Bihagen starts out from ‘employment positions’ that define the inequalities in 
labour markets that David Lockwood (1958) summarised as market situation 
and work situation. The causal rationale for this is seen in the supply and 
demand for different kinds of labour, the bargaining power that this generates, 
and the ‘replaceability’ of labour. The latter idea -  somewhat reminiscent of fun
ctionalist ideas of ‘indispensability’ -  relates to the technical complexity of the
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particular kind of labour and its embeddeness within a division of labour. 
Bihagen shows that income and employment chances are significantly and 
strongly associated with employment position. There are, for example, clear class 
gradients for both wages and risk of unemployment. He shows, using Swedish 
data, that these inequalities declined during the 1970s and 1980s, so stimulating 
the end of class debate. Nevertheless, he shows that the extent of these inequali
ties has, since then, increased. Changes in class inequalities, he argues, are espe
cially due to the interventionist and redistributive policies of the Swedish state. 
The growth of inequalities was due to the demise of the so-called Swedish model 
of welfare and wage bargaining. Of particular significance, however, is his fin
ding that there has been a growth of inequality and variability within employ
ment positions, and he concludes that our categories of class analysis may need 
to be more refined than in the past.

The Social and Cultural Levels
At the social level, Bihagen looks at the ways in which patterns of social circula
tion, through occupational mobility and intermarriage, tie positions together 
into demographic structures of the kind that Weber called social classes. While 
he looks at issues of equality of opportunity, Bihagen is mainly concerned about 
whether or not circulation patterns result in closure and homogeneity for those 
in similar employment positions.

The key finding was that of a tendency towards homogeneity in marriage pat
terns, with this being loosened only for those who actually were upwardly mobi
le. Service Class I were found to be the least homogeneous, as they were the focus 
of upward mobility. Bihagen discovered, however, that the social homogeneity of 
classes declined between 1975 and 1995, an im portant condition for the chan
ging cultural consequences of class relations that made themselves felt during 
that period.

The key issue that Erik Bihagen explored at the cultural level of class analysis 
was that of consumption. Following Bourdieu, he focuses especially on cultural 
consumption. His particular concern is whether it is possible to identify class- 
specific values, which would be the bases for the differences of cultural capital 
and cultural habitus that Bourdieu sees as conditions for educational and occu
pational success. At this level, Bihagen shows clear differences of class culture, 
though he points to a weakening of the distinct class subcultures that were
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previously associated with the existence of distinct social classes. That is, demo- 
graphically formed social classes still existed on the basis of material employment 
relations, but these were not so sharply expressed in segregated class subcultures. 
Class consciousness and class identity have weakened, but not the underlying 
class relations.

The Peculiarities o f  the Swedish
Erik Bihagen’s analysis rests principally on Swedish data, and he rightly consi
ders the question of whether the Swedish experience can be seen as typical for 
other advanced capitalist societies. This is im portant if his arguments are to be 
generalised to these other societies.

Bihagen points to the strong welfare system that existed in Sweden for the 
third quarter of the twentieth century and its mitigating effects on class inequa
lities. He makes the important point, however, that this economic equalisation 
was not matched by an exceptional pattern of social class formation. There was, 
however, a less marked cultural division between the classes. Sweden was a soc
iety of reduced economic inequality and increased cultural homogeneity.

The general trends in class relations, however, he argues not to be specific to 
Sweden. The significance of class is something that can be demonstrated at the 
economic, social, and cultural levels for all the major capitalist societies. N ot 
only is class alive and well in Sweden, it is also thriving in other societies. 
Following Ulrich Beck (1992), however, Bihagen suggests that class persists in an 
increasingly ‘individualised’ form. And in a time-honoured way he points to the 
crucial need for further research into this.

Conclusions
There is much to engage with in Erik Bihagen’s thesis. I find myself wanting to 
argue much more strongly for the need to recognise the role of power and pro
perty within the scheme of analysis. Although Bihagen looks at bargaining power 
in the economy, he does not systematically build in an understanding of causal 
power to his conception of the employment relations themselves. Property, as I 
have already suggested, is a crucial aspect of class relations and is the basis for 
power out of all proportion to the numbers of people involved.

It is also im portant for Bihagen to explore more systematically the relationship 
between his theoretically derived concepts and the descriptive categories that he
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must use for his empirical investigations. In some cases, for example, it is neces
sary to resort to the use of categories of manual and non-manual work, which 
do not accord well with the sophisticated understanding of employment relations 
that he sets out. Similarly, the Swedish official categories and the Erikson et al 
(EGP) categories are not the same, but they have to be treated interchangeably 
for some empirical purposes. W hat this highlights is that empirical research is 
always more messy than theoretical deliberations, but I hope that Bihagen will 
begin to work through some of the issues involved in linking these two levels.

Erik Bihagen begins to develop class maps, using multidimensional scaling, but 
he needs to take this much further by examining the number and nature of the 
dimensions involved in structuring class relations. Are we dealing with a uni
dimensional class structure (a linear hierarchy), a two dimensional structure in 
which classes are not obviously ‘above’ or ‘below’ one another, or even more com
plicated multidimensional structures? The use of demographic data to map social 
classes in social space is an important beginning of an answer to this question.

Erik Bihagen, then, gives a very impressive summary of a framework of class 
analysis, which he is able to employ in examining an array of empirical data. 
This enables him to draw some im portant conclusions about Swedish society, 
and to make some interesting suggestions about other societies. If much remains 
to be done, that is no criticism of the achievement so far. This dissertation marks 
the beginning of what I hope will be a long-term project of investigation into 
these issues.
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recension
AV ANN NILSEN
Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge

Jan Carle (2000): Opinion och Aktion. En sociologisk studie av ungdommar och 
miljö. Göteborg: Sociologiska institutionen, Univ.

Jan Carles doktoravhandling er en velformulert og meget reflektert studie om et 
komplekst og aktuelt område i samfunnsforskningen. Tittelen er Opinion och 
aktion. En sociologisk studie av ungdomar och miljö, og folgende hoved- 
sporsmål tas opp til drofting: “H ur ungdomars åsikter om miljöfrågan hänger 
ihop med deras åsikter om andra samhällsfrågor och deras miljöhandlande och 
politiska handlande” . En rekke problemstillinger reises for diskusjon og empirisk 
proving over de vel 200 sidene avhandlingen utgjor. Studien som helhet kan plas- 
seres i skjseringspunktet mellom et forholdsvis nytt område av sosiologien -  mil- 
jososiologien -  og den mer tradisjonelle og etablerte ungdomsforskningen. 
Sporsmålsstillingene som droftes i avhandlingen spenner fra det sosialpsykolo- 
giske -  holdninger og attityder -  til makrofeitet med makt og politikk. 
M aktperspektivet anvendes for å trekke trådene mellom de ovrige tema, samt for 
å belyse hvordan interesser som ligger bak ungdommers forestillinger om miljo 
henger sammen med hvilke handlinger de velger å utfore. Et sentralt anliggende 
her er å belyse om det har skjedd endringer i engasjementsuttrykkene i det så 
kalte senmoderne samfunnet, samt å reflektere rundt hvilke implikasjoner end
ringer har for framtidig utovelse av innflytelse i samfunnet. Vinner de individua- 
liserte alternativene fram, eller er det fortsatt grunnlag for kollektive strategier og 
uttrykksf ormer?

Fire sett med kvantitative data analyseres. Disse er samlet inn i tidsrommet 
1986-95. M aterialet i sin helhet gir derfor tilgang til sammenligninger over tid 
mellom åldersgrupper og kohorter. Datasettene og analyseteknikkene, samt ope- 
rasjonaliseringer av de sentrale begrepene i analysene presenteres i et metodeka- 
pittel. Analyseteknikkene, hovedsakelig krysstabeller og faktoranalyser, virker 
velbegrunnede ufra datamaterialets art såvel som problemformuleringene.

Sporsmålene som reises bringer en rekke teoretiske tema på banen.
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Perspektiver i miljöforskningen behandles i et eget avsnitt, og herunder får vi en 
summarisk översikt fra andre forfatteres kategoriseringer av hva miljososiologisk 
forskning har varrt mest opptatt av. En av de pågående debattene innenfor om rå
det er konstruksjonisme vs realisme som utgångspunkt for vitenskapsteoretisk 
vinkling i samfunnsvitenskapelige studier av miljotemaet.Carle berorer knapt 
denne problematikken, til tross for at han erklarrer å arbeide utfra et konstruk- 
sjonistisk epistemologisk ståsted. Noe narrmere klargjoring av premissene for 
valg av vitenskapsteoretisk posisjon hadde vsert onskelig i denne avhandlingen, 
og hadde hatt en naturlig plass i en utvidet metodologidiskusjon.

Arbeidene til den sosiologen som har brakt miljosporsmålet inn i mainstream 
sosiologi, Ulrich Beck, blir gitt en grundigere gjennomgang. Siden et av Carles 
mål med å studere ungdom og miljo er å belyse hvordan risikotenkning gir seg 
utslag sammenlignet med andre, og mer etablerte samfunnssporsmål i ungdoms 
holdninger, virker det overbevisende å trekke mest på Beck her. Droftingen av 
Becks tilnarrming til risikoproblematikken og hans förståelse av samfunnet som 
på vei inn i en mer refleksiv form for modernitet, gir god bakgrunn for det som 
folger av problemstillinger og analyser. Det presenteres en fyldig översikt over 
forskning om ungdom og miljo, i Sverige såvel som i de nordiske land. Ungdom 
som begrep droftes i sammenheng med problematisering av generasjon og settes 
inn i kontekst av forskning om livsfaser, og endring av hva ungdom har betydd i 
historisk sammenheng. Dette behandles på en reflektert og analytisk måte, og 
viktige bidrag i forskningen redegjores for. Sarrlig er alderskategorisering trukket 
fram som vanskelig å anvende alene i förståelser av livsfaser i dagens samfunn. 
Sosiale övergånger fra ungdom til voksen droftes, og det hevdes at det er lettere 
å finne kriterier for hva som kjennetegner voksenstatus, enn ungdom. En slik 
slutning kan virke tilforlatelig i et ungdomssosiologisk perspektiv, men er pro
blematisk å godta om en livslopstilnarrming legges til grunn. Strukturelle end- 
ringer som gir seg utslag i at ungdomsfasen er vanskelig å avgrense i livslopet, må 
med nodvendighet fore til at livslopet förstått i lineare fasetermer settes under 
debatt. Eller sagt på en annen måte, kan en ikke avgrense ungdomstiden, er det 
vanskelig å forholde seg til en ‘tradisjonell’ förståelse av hva voksenlivet inne
barrer, og hva som skiller dette fra ungdomsfasen.

Etter beskrivelse av forskjeilige aspekter ved holdningsbegrepet i sosialpsyko- 
logisk og sosiologisk fagtradisjon, folger et omfattende kapittel som problemati- 
serer m akt og politikk. Det er i all hovedsak Steven Lukes’ maktperspektiv som
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kommer til anvending i denne avhandlingen. Begrunnelsen er at Lukes tese om 
maktens tre ansikter kan måles empirisk gjennom faktoranalyser, som vil kunne 
“antyde latente dimens joner som er uttrykk for interesser i mer abstrakt mening” 
(s. 71). Det er makt i betydningen innflytelse, som er Carles anliggende. På hvilke 
måter agerer man og hvilke arenaer anvender man for å la sin makt, eller innfly
telse komme til uttrykk når det g j elder blant annet dagsordenfunks jonen i mil jo
saken? Det skal företas en maktanalyse på individnivå, ikke på kollektivt -  eller 
systemnivå. Dermed oppstår problemer med anvende Lukes, noe som skal over- 
kommes ved å anvende det Carle kaller et “Bourdieusk perspektiv” . En slik kob- 
ling er ikke uproblematisk, og avhandlingen som helhet hadde framstått i et enda 
bedre lys om Carle hadde gått mer i dybden av dette problemkomplekset.

Som en introduksjon til selve miljoanalysene, gis en översikt over generell poli
tisk deltaking i Sverige. Valgdeltakelsen har gått noe ned over tid, og alternative 
aksjonsformer som innflytelseskanaler blir noe mer omseggripende, om ikke sasr- 
lig utbredt. Også medlemstall for miljoorganisasjoner viser nedgång. Samlet sett 
taper de tradisjonelle politiske arenaer terreng, mens alternative veier til både 
innflytelse og dagsorden blir noe mer vanlig. Ungdom er lite politisk interessert, 
og interessen er synkende. Carle tolker dette som mistro til det etablerte politis
ke systemet.

Avhandlingen inneholder to analysekapitler, kapittel 6 og 7. De er begge svsert 
omfattende, og belyser og drofter problemstillingene som stilles innledningsvis 
ved hjelp av de tidligere nevnte datasett og analyseteknikker. Underlagsmateriale 
i form av tabeller presenteres i appendix. Jeg vil her i hovedsak begrense meg til 
referat av noen hovedfunn slik de problematiseres i avhandlingens kapittel 7 
hvor empirien ses i lys av de mer overordnede sporsmålsstillingene.

Det forste spörsmålet, hvordan holdninger om milj o henger sammen med 
holdninger i andre samfunnssporsmål, besvares med at miljosaken ser ut til å 
kunne grupperes i en solidaritets -  og internasjonalt orientert holdningsdimen- 
sjon. N år det gjelder sammenhengen mellom handlinger og holdninger, viser 
Carles studie at til tross for en allmenn nedgång i interessen for miljosporsmål, 
har miljohandlinger i hverdagen okt. Det er også tendens til at jo mer positiv en 
er på holdningsplanet, jo öftere utfores det som anses å vsere mer krevende miljo
handlinger. Ungdom i alminnelighet er mest positive til miljohandlinger som 
utfores på individplan. Hva dette har å bety for maktdimensjonen, kommer vi til- 
bake til.
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Kjonn er den bakgrunnsvariabelen som slår sterkest ut i analysene. I avslut
ningskapitlet droftes dette mer inngående enn i andre deler av avhandlingen. Det 
trekkes på forskjellige typer teorier i kvinne- og kjonnsforskning. Carle uttryk- 
ker skepsis til den delen av amerikanske okofeminisme som vektlegger kvinners 
sserart og biologisk funderte forklaringsmodellene som slike retninger sies å 
benytte. Dette er teori som er på et annet abstraksjonsnivå enn det mer 
empirinsere som Carles studie horer hjemme i. Diskusjonen av slike, eller helst 
andre okofeministiske bidrag, kunne vasrt foretatt i forkant av analysene, og satt 
inn i en storre teoretisk diskusjonsramme. I tillegg til okofeminismen droftes 
middle range-perspektiver. Her trekkes sserlig to forhold inn, det ene har å gjore 
med metodeproblemer, og det andre med kvinners og menns forskjellige sosiale 
og kulturelle erfaringer. Metodeproblemene relateres til hvilke typer spörsmål 
som stilles i sporreskjemaer som måler miljointeressen. Her hevdes det at 
sporsmålene stort sett angår aktiviteter og områder hvor kvinner er mer engasjert 
enn menn, og at en derfor får resultater som viser storre engasjement blant kvin
ner. Det påstås at hvis en inkluderte spörsmål av mer global karakter i tillegg til 
de mer hverdagslige dimensjonene, så ville mye av kjonnsforskjellene i miljoeng- 
asjementet forsvinne. En slik påstand virker ikke vel underbygget all den tid de 
fleste undersokelser om miljoengasjement, uansett hvilke indikatorer som legges 
til grunn, viser storre engasjement blant kvinner. Dette gjelder alt fra bekymring 
om klimaendring til mer lokale miljosporsmål.

Den kjonnsbestemte arbeidsdelingen i samfunnet folger stort sett samme skil- 
lelinjer som den har gjort i årtier, og dette trekkes fram som alternativ förklaring 
på kvinners sterke interesse for miljosaker. De yrkesfeltene hvor kvinner er i fler- 
tall, samt arbeidsdelingen i husholdet, er kjennetegnet av at kvinner har storre 
nserhet til, og erfaring fra feltene hvor miljosporsmål inngår. Dette perspektivet 
finner Carle mer sympatisk enn den okofeministiske retningen. Rimeligvis, siden 
et slikt perspektiv er empirinsert. Han slutter imidlertid at alle tre tiln^ermingene 
på hver sine måter kan ha noe å bidra med for å forklare kjonnsforskjeller i miljo- 
engasjementet.

N år det gjelder konsistens i holdninger, og mellom holdninger og handlinger, 
konkluderer Carle på et sosiologisk heller enn et sosialpsykologisk nivå. Han fin
ner at det er monstre i holdningsstrukturer hvor milj o inngår, og at unge men- 
neskers engasjement i slike saker er konsistent på dette nivået. Ungdommene kan 
grovt sett deles inn i to grupper i miljosaken. Den ene er de kunnskapsorienterte
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reformistene, og de andre er handlingsorienterte radikalere. For den forste grup
peringen er individuell handling, nettverkspåvirkning og kunnskapssoken vikti
ge anliggende. Disse kommer fra de hoyere sosiale lag, har hoy utdanning, og er 
aktive i formalpolitikken. For den andre gruppen er kollektive uttrykksformer og 
aksjoner veien å gå for å påvirke. Utdanningen er noe lavere enn for de forste, og 
de har hovedsakelig bakgrunn fra sosialgruppe 2 og 3. Begge gruppene står poli
tisk til venstre for midten. Denne distinksjonen når det gjelder tesen om ungdom 
som seismograf har betydning, for Carle ser for seg ulike scenarier avhengig av 
sosial kontekst som vil kunne aktivere den ene gruppen mer enn den andre.

Spörsmålet om engasjementet rundt miljosaken vil fortsette å vsere lavt, eller 
om det vil oke, er ifolge Carle avhengig av en rekke forhold. I diskusjonen av 
risikotenkningen viser han med sine data en viss stotte til antakelsen om at mil- 
joengasjementet ikke folger klasselinjer, men at kjonn er den faktoren som har 
mest å si. Imidlertid finner han at risikoteoriens forutsetning om at miljo- 
sporsmål vil bli de viktigste ikke holder, siden dataene viser at interessen er storst 
rundt saker som kjennetegner den klassiske moderniteten. Han konkluderer med 
at klassesamfunnet også vil vsere en del av “det andre moderne” , fordi en kan 
forvente å se tiltakende klasseforskjeller i engasjementet, og ikke minst i enga- 
sjementsuttrykkene, også for disse sakene. Dette kobles igjen til makt. 
Hovedfunnene fra analysene viser en utvikling henimot mer vektlegging av indi
viduell handling og påvirkning, en påvirkningsstrategi som setter individet i 
sentrum. Med henvisning til inndelingen av ungdommer i reformister og radika
lere, betoner han imidlertid at nye og gamle former for maktutovelse vil eksiste- 
re side om side, og at de så kalte gamle konfliktlinjene i samfunnet også vil 
komme til uttrykk i milj osaker og vse re del av framtidens samfunn. Et spörsmål 
som melder seg her er hvor langt en kan strekke maktbegrepet til Lukes. Hos 
ham er makt koblet til realisering av kollektive interesser. N år individualiserte 
uttrykksformer vinner fram hos alle grupper i befolkningen, i miljosaken som i 
andre saker, kan dette da uten videre ses som uttrykk for maktutovelse i Lukes’ 
eller annen forstand? Et tilbakevendende debatterna i faget er i hvilken grad indi
vidualiserte handlingsformer kan uttrykke og realisere kollektive interesser, og 
det melder seg med full tyngde også i miljosaken. Carles avhandling er i så måte 
et kjserkomment bidrag, all den tid han setter spörsmålet på den miljo- og ung- 
domssosiologiske dagsorden. Alt i alt er avhandlingen et solid stykke sosiologisk 
håndverk, som anbefales lest av fagfeller.
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recension
AV MARTIN BOBAK
Department of Epidemiology and Public Health, University College London

Per Carlson (2000) A n Unhealthy Decade. A sociological study o f  the state o f  
public health in Russia 1990-1999. Stockholm Studies in Sociology 10. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell.

The focus of this thesis is one of the most im portant public health questions in 
the second half of 20 century: the poor health status in the former communist 
countries of Central and Eastern Europe (CCE) and the former Soviet Union 
(FSU) in general, and the impact of the social and economic transition in par
ticular.

In the mid 1990s, life expectancy in CEE/FSU was about 6 years shorter than 
in the west, and there was virtually no overlap when countries were ranked by 
their mortality rates. This situation has its roots in the post war period, but the 
transition to market economy after the fall of communism in 1989 also made an 
impact on health in the region.

The politics of transition in Russia was characterised as “shock therapy”, and 
it was accompanied by a fall in living standards, increase in income inequalities 
and dramatic changes in many social, economic and demographic indicators. 
Life expectancy fell sharply in Russia after 1989, and although it started to reco
ver in 1995, it is still several years shorter than in any western country. Different 
explanations have been put forward for the rapid mortality changes, including 
medical care, individual risk factors (tobacco, alcohol), and sociological/psycho
logical explanations, such as disintegration of social networks, low social cohe
sion, low social capital or low perceived control.

Carlson’s thesis explicitly addressed two im portant issues. First, whether the 
east-west divide can be seen for health outcomes other than mortality. Second, 
what was the role of social, psychosocial factors and alcohol intake in Russia 
during the transition period. Self-rated health served as the primary health out
come in the thesis. It has often been used in epidemiological or sociological stu
dies, because it predicts mortality in prospective studies, even after controlling for
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“objective” health measures, and because it is easy to measure in population sur
veys.

The thesis consists of four papers. Paper 1 focused on self-rated health in 
Eastern and Western Europe. It is based on data collected for the 1990 World 
Value Survey; it is a “multi-level” dataset from 25 European countries (individu
al vs national). The main findings were as follows:
1) self-rated health correlated well with national mortality rates; this provides 

further support for using self-rated health in epidemiological studies;
2) the east-west divide in self-rated health was similar to that in mortality;
3) poor self-rated health was associated with low membership in civil associa

tions, low satisfaction with economic circumstances, and low control over life;
4) the combination of these factors explained a part of the east-west differences 

in self-rated health.
Paper 2 examined alcohol consumption in Taganrog, a medium sized town in 

southern Russia, in 1993-94. The paper focused on alcohol because several aut
hors suggested that alcohol is an im portant determinant of mortality in Russia. 
The data were collected by face to face interviews, and the paper found that 1) 
34% of men but only 3% of women could be characterised as “heavy” drinkers; 
and 2) among men, heavy drinking was related to low education, low income 
and conflicts at home.

Paper 3 analysed variation in self-rated health in Taganrog, Russia, using the 
same data as in paper 2. Consistently with findings in western populations, 
women reported worse self-rated health than men; there was no effect of marital 
status on self-rated health; and poor self-rated health was related to low educa
tion, poor material prosperity and strained relations in the family.

Paper 4 investigated health behaviours, socioeconomic factors and self-rated 
health in Taganrog, Russia, in a new household survey in 1998. The paper found 
that self-rated health deteriorated between 1993-4 and 1998; the prevalence of 
“heavy drinking” declined but the prevalence of smoking remained stable; and 
poor self-rated health in 1998 was related to lack of membership in an associa
tion, economic difficulties, perceived worsening of economic situation, and low 
perceived control. The paper also reported that heavy drinking was associated 
with low education, strained relations in the family and economic difficulties. 
Current smoking was found to be associated with low education, not being a 
member in a formal or informal association, good contacts with neighbours,
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strained relations in the family, and economic difficulties in childhood and at pre
sent.

The main problem with this study, as with other studies using self-rated 
health, is the cross-sectional design. It is not possible to exclude the possibility of 
reverse causation - for example poor health can lead to low perceived control. 
However, the limitations of the methodology were well discussed in the thesis.

In my view, two im portant findings stand out from the thesis. First, the obser
vation that the health divide is not restricted to mortality. The east-west gap is 
very clearly pronounced for self-rated health, and national mortality correlated 
well with self-rated health. The implication is that studies using self-rated health 
can, on the aggregate level, provide useful information on national health status. 
The second important finding is that of pronounced socioeconomic gradients in 
different health outcomes in the former communist countries. This question has 
not been studied extensively, and the study by Carlson is consistent with other 
reports. It also provides a useful baseline to monitor the health inequalities in 
Russia.
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recension
AV INGA WERNERSSON
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Helen Dryler (1998) Educational choice in Sweden: Studies on the Importance 
o f  Gender and Social Contexts. Swedish Institute for Social Reseach 31. 
Edsbruk Akademitryck AB.

Helen Dryler har skrivit en sammanläggningsavhandling i utbildningssociologi 
med fyra separata studier (Dryler, 1994 a och b, Dryler, 1998 a, b och c). Hennes 
forskning handlar om de klassiska utbildningssociologiska frågorna -  vad bety
der tillhörighet till olika sociala kategorier (klass, kön) för individens utbild- 
ningsval. Hennes motiv för att studera dessa frågor är också de klassiska -  
utbildningssektor och utbildningsnivå har stor betydelse för individens levnads
villkor.

Drylers forskning har sin tyngd i de empiriska analyserna. Hon arbetar med 
storskaliga studier -  ofta med hjälp av registerdata -  och följer en klassisk tradi
tion med väl avgränsade hypoteser/frågeställningar som utgångspunkt. Ana
lyserna är genomgående gjorda med hjälp av logistisk regression, vilket innebär 
att en grupp väljs som referens mot vilken andra grupper jämförs. De två första 
studierna handlar i huvudsak om klassbakgrund, medan de två senare fokuserar 
betydelsen av könstillhörighet.

Barndomsvillkor och utbildningskarriär
Den första studien behandlar vad förhållanden under uppväxten betyder för val 
av teoretisk utbildning på gymnasienivå. Dryler ställer återigen de klassiska frå
gorna: Varför gör barn från olika sociala klasser olika karriär inom utbildnings
systemet? H ar det skett förändringar över tid med avseende på vad olika förhål
landen i barndomen betyder för utbildningsvalet?

Studien visar att klasstillhörighet, som förväntat, har tydliga effekter på 
utbildningsframgång. Jämfört med arbetare och jordbrukare (okvalificerade 
arbetare är referensgrupp) har de olika kategorierna inom “medelklassen” bety
dande fördelar. Föräldrar med låg utbildning, svag ekonomi under uppväxten,
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att bo på landet och att leva med en ensam förälder är negativt för utbildnings
nivån. Intressant nog är invandrarbakgrund inte i sig negativt -  det kan till och 
med vara tvärtom. Social bakgrund fortsätter alltså, via utbildningsvalet, att vara 
en orsak till olikheter i livschanser.

Dryler kan också undersöka vad som hänt med detta mönster över tid. 
Analyser har gjorts för tre åldersgrupper födda 1892-1929, 1930-1949 och 
1950-1973. Vissa förhållanden (t ex ekonomiska svårigheter, ensam förälder, 
sjukdom, psykologisk stress, var man bor) betyder lika mycket för den yngsta 
som för den äldsta gruppen. Däremot har bl a social klass och föräldrars utbild
ning minskat i betydelse. Könstillhörighet är den enda faktor som inte längre 
betyder något alls och jordbrukarbarnen är den enda grupp som mer dramatiskt 
har förbättrat sina odds i relation till referensgruppen. Klasskillnaderna är i sin 
form desamma i alla kohorterna, men de har minskat i storlek.

Dryler kan alltså dra slutsatsen att levnadsvillkor fortsätter att gå i arv via 
utbildningssystemet.

Regionala högskolor som medel att minska social snedrekrytering 
I den andra studien lämnar Dryler familjen och tittar istället på vad geografisk 
lokalisering av högre utbildning betyder för den sociala snedrekryteringen.

N är man under 70-talet ökade omfattningen på den högre utbildningen så 
gjordes detta bl a genom att regionala högskolor skapades. Ett skäl var antagan
det att den sociala snedrekryteringen härigenom skulle minska. Mindre utbild- 
ningsbenägna grupper, t ex arbetarbarn, antogs vara särskilt känsliga för det geo
grafiska avståndet mellan hemmet och studieorten. Om nya högskolor placera
des strategiskt skulle detta bidra till att fler arbetarbarn valde högre studier. 
Genom analyser av data hämtade från Folk- och bostadsräkningarna 1960, 1970 
och 1980 inkluderande alla svenskar födda mellan 1943 och 1974 finner Dryler 
att arbetarbarn eller övriga “lägre” grupper under den studerade perioden inte 
ökat sin andel högskolestuderande relativt högre tjänstemannabarn. Hon drar 
därför slutsatsen att ” ... the new universities and colleges established during the 
1970s have not equalised the attainment of traditional education.”

Vad beror ((könstypiska utbildningsval” pdf
I den tredje och den fjärde studien är det könstillhörighetens betydelse som 
behandlas. Utbildningsnivå är inte längre könsrelaterad och Dryler riktar därför

1 2 4  socio log isk  forskning 3 -4 /2 0 0 0



in sig på utbildningens innehåll istället. Vad är det som får flickor och pojkar att 
välja olika innehåll i sina studier?

Först studerar Dryler huruvida föräldrar fungerar som förebilder för sina 
barns könstypiska respektive -atypiska utbildningsval. Det “norm ativa” motivet 
för studien är att jämn könsfördelning är önskvärd i alla yrken och att köns
skillnader i utbildningsval för närvarande hindrar detta. Utbildningsvalet ses som 
en följd antingen av rationellt val utifrån antaganden om framtida krav och möj
ligheter eller som en följd av könsrollssocialisation. Dryler prövar bl a några 
hypoteser formade ur antaganden om föräldrar som förebilder. Hon antar också 
att tjänstemannaklasserna är mer positiva till jämställdhet i ord och handling och 
därmed också mer positiva till atypiska yrkesval. Med dessa utgångspunkter stäl
ler Dryler upp en rad hypoteser som hon testar på ett slumpmässigt urval av ele
ver som slutade åk 9 under åren 1988 till 1992 i kombination med data från 
olika register.

Dryler finner att barn har en tendens att välja en utbildningssektor som stäm
mer med föräldrarnas, medan “könsrollspåverkan” inte tycks vara viktig. M an 
kan alltså säga att döttrar och söner utsätts för samma påverkan från både fäder 
och m ödrar med avseende på innehåll i utbildningsval. Hon finner också att det 
finns en jämställdhetseffekt av social bakgrund genom att barn från “högre” 
sociala skikt oftare väljer könsatypiska utbildningar. Pojkar, men inte flickor, 
påverkas mer av förälder av samma kön än av förälder av m otsatt kön.

Den fjärde studien handlar om vad (skol)klass och skola betyder för om man 
väljer könstypiskt eller -atypiskt vid övergång från grundskola till gymnasiesko
la. Med hjälp av flernivåanalys vill Dryler undersöka vad klassens sammansätt
ning, skolan och det omgivande närsamhällets sociala sammansättning har för 
betydelse. De frågor som hon ställer i denna studie handlar om huruvida det 
finns skillnader med avseende på typiska/atypiska utbildningsval som kan hän
föras till klassrum och skola. Hon undersöker bl a också om effekter av klassens 
sammansättning påverkas av förhållanden på elevnivå, elevgruppsnivå respekti
ve sammanhang som t ex har att göra med elevernas sociala bakgrund.

Hon finner då att det finns variationer mellan skolor och klassrum i elevernas 
utbildningsval, som helt kan hänföras till det sammanhang som dessa institutio
ner erbjuder eleverna. Det är inte elevsammansättningen (elevernas sociala bak
grund eller fördelningen flickor/pojkar) som är orsaken, utan något som hör till 
klassen i sig. Analyser på skolnivå visar att i den mån jämställdhetsskapande
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effekter finns så är de inte balanserade utan styr ensidigt mot tekniskt utbild- 
ningsval för flickor.

Styrka och svagheter
Som nämndes inledningsvis är styrkan i Drylers avhandling den empiriska ana
lysen. Hon hanterar sina data med både systematik och kreativitet och även om 
arbetet i vissa stycken kanske mest påvisar redan kända förhållanden så ger det 
i andra stycken nya vinklingar. Detta gäller t ex föräldrarnas och skolans inver
kan på flickor och pojkars utbildningsval. Användningen av registerdata är för
stås en styrka eftersom det innebär att de data hon hanterar är “verkliga” och 
inte skapade enkom för forskningssyfte. De delar av arbetet som behandlar 
könstillhörighetens betydelse är särskilt välkomna eftersom det inom detta om rå
de för närvarande finns så lite forskning som empiriskt studerar den strukturel
la nivån med avancerade kvantitativa analysmetoder. Denna typ av ansatser är 
nödvändiga för att bemästra strukturell komplexitet.

Teoretiskt är arbetet kanske inte lika spännande. Det skulle sannolikt varit 
möjligt att föra diskussionen betydligt längre om Dryler hade eftersträvat att ta 
in t ex senare genusforskning i bilden. Detta gäller t ex studierna av skolans och 
föräldrarnas betydelse för de köns(a)typiska utbildningsvalen och de olika kom
plexa sammanhang dessa ingår i. Det finns en betydande mängd teoretiska arbe
ten av relevans för Drylers arbete (t ex Harding, 1986, Hirdman, 1988, Conell, 
1987). Det är i och för sig inte så svårt att förstå hennes problem. Det kan ibland 
förefalla vara stora klyftor mellan den teoretiska genusforskningen som inte går 
att placera inom en enskild disciplin och den handfasta storskaliga empirin. Det 
finns dock även en hel del empirisk klassrumsforskning som genomförts med 
kvalitativa metoder framförallt inom en pedagogisk referensram (t ex Öhrn 
1991, Staberg 1992, Bjerrum Nielsen och Larsen 1985, Bjerrum Nielsen, 1988). 
Även om dessa kvalitativa, småskaliga klassrumsstudier innehåller andra sorters 
data som hanteras med andra typer av metodik än den Dryler använder så är de 
på intet sätt svårtillgängliga. Det finns många studier och teorier som behandlar 
samma eller närliggande fenomen som de Dryler tar upp, och som definitivt bör 
relateras till varandra om det skall vara möjligt att nå fördjupade insikter. Det är 
alltså synd att Helen Dryler inte i större utsträckning anknutit till de senaste 
decenniernas genusforskning i sin avhandling. Det vore dock orättvist att belas
ta henne alltför tungt med denna kritik. Dels är den teoretiska forskningen inte
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alltid så lättillgänglig och totalt sett handlar det om en mycket stor mängd arbe
ten som sträcker sig över många akademiska discipliner. Dels är det ju beklagligt 
nog så att djupa diken, som inte utan vidare låter sig överbryggas, grävts mellan 
“kvalitativt” och “kvantitativt” . Förhoppningsvis kommer dock Drylers gedigna 
analyser att kunna användas för det fortsatta tänkandet inom alla “läger” !
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recension
AV ANN-MARI SELLERBERG
Professor vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Dorte Effersoe Gannik (1999) Situationel sygdom. Fragmenter til en social syg- 
domsteori baser et på en under sogelse a f ryglidelser. Akademisk avhandling. 
Fredriksberg, Danmark: Samfundslitteratur.

Sjukdom är inte en egenskap utan ett samspel mellan en person och en situation. 
Den sociala situationen ingår i sjukdomen. Så ser Dorte Gannik analytiskt på vad 
sjukdom är. Detta är situationeil sjukdom.

Den situationella sjukdomen inbegriper skilda nivåer. Låt mig ta exemplet 
barns sjukdom i småbarnsfamiljen. Jag tänker därvid på min egen tid som små- 
barnsmamma och hur det var när jag skulle skicka barn till dagis på morgonen. 
Jag börjar med medvetandenivån och variationerna i hur sjukdomen tolkas. 
Ibland såg man inte eller vägrade man se feberglänsande ögon, vägrade höra hos
tan. Detta var om man hade något viktigt på dagen, något som svårligen kunde 
flyttas. Jag tolkade med andra ord sjukdomen. Den andra nivån rör handling: Så 
tog jag taxi till dagis. Och hämtade barnet 3 timmar tidigare än vanligt. Så regle
rade jag sjukdomen. Den tredje nivån rör samhällsvillkor. Jag hade råd till taxi 
och jag kunde i mitt arbete gå ifrån 3 timmar. Så vävs medvetande och handlan
de och, till sist, samhällets objektiva ekonomiska villkor samman i den situa
tionella sjukdomen.

Gannik utgår från ett omfattande empiriskt material när hon visar oss Situa
tionen sjukdom. Den s k tvärsnittsdelen (en stickprovsundersökning) baseras på 
tre surveyundersökningar med i allt 684 respondenter. Hennes “förloppsunder- 
sökning” grundar sig på intervjuer med 55 personer med ryggproblem. (En 
basintervju och två uppföljningsintervjuer.) Hon har arbetat med sin avhandling 
i över 20 år. Resultaten har blivit en mycket välskriven avhandling av den gamla 
sorten. Ganniks avhandling om fattar över 600 sidor!

Avhandlingen ändrar vårt seende
Vissa arbeten ändrar vårt sätt att se på saker och ting. Ganniks avhandling ger
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oss en ny syn på sjukdom. Den handlar inte om orsaker till sjukdom eller i vilka 
sammanhang sjukdomen förekommer. Utan vad är sjukdom? Ryggsjukdom är en 
dynamisk situation och Gannik illustrerar skilda ryggssjukdomssituationer med 
ett rikt empiriskt material. Det är målande illustrationer.

Alla mina frågor vid disputationen rörde på ett eller annat sätt just detta: näm 
ligen vad det empiriska materialet egentligen är.

Min första fråga avsåg vad som egentligen ingår i den dynamiska sjukdoms- 
situationen? M an undrar över faktorer som måste valts bort. H ar det varit något 
problem med att utgå från intervjuerna? Var och en av oss vet att det kan vara 
lite av tillfälligheter vad som nämns också i den grundligaste intervju. Även for
muläret som man utgår ifrån är ju delvis “stängt” i den meningen att visst måste 
uteslutas. -  Frågan vad situationen innefattar tycker jag, helt enkelt, att Gannik 
problematiserar för lite.

Ett exempel: I avhandlingen sägs att det hade varit av vikt att ta in lokalsam
hällets sociala struktur i dessa dynamiska beskrivningar. Detta beskrivs som en 
olöst forskningsuppgift att gå vidare på. Då ställer sig läsaren frågan: Vilka fak
torer i den sociala strukturen skall tas in i denna dynamiska situation? Är det de 
som intervjupersonen nämner? Eller är det vad avhandlingsskribenten funnit i 
situationen utifrån en viss teoretisk utgångspunkt? Här finns en oklarhet i 
avhandlingen.

Jag har själv för ett antal år sedan försökt skapa sådana dynamiska situationer 
med utgångspunkt från intervjuer. Jag utgick därvid från Kurt Lewins s k fält
teori och försökte “sätta samman” livssituationer för unga m ödrar i Malmö. Jag 
frågade dem om barn och barnpassning, utbildning och arbetsmarknad. Jag ville 
urskilja olika attraherande och repellerande krafter i den dynamiska situation 
som dessa unga kvinnor befann sig i. Jag satt länge och funderade tills jag helt 
enkelt kom fram till att jag visste för lite. Och kunde jag egentligen få reda på 
tillräckligt mycket?

De data som Ganniks intervjuer givit hanteras även på ett tämligen konven
tionellt sätt. Jag ser inte hinder, differentieringar, konflikter i den situationella 
sammanställningen. Det hade kanske varit ett sätt att lyfta analysen av intervju
personernas situationer, av deras mikrokosmos?

Det är den självklarhet varmed empiriska data presenteras som jag i någon 
mån vänder mig emot. Jag skulle till exempel önskat resonemang om hur tillfäl
lig sjukdomssituationen eventuellt är. Jag tänker på arbeten som Kathy Charmaz’

so c io log isk  forskning 3 -4 /2 0 0 0  1 2 9



Good days, bad days. Hennes intervjupersoner återger hur de vissa dagar går in 
i “sjukvärlden” med speciella känslor, smärtor, relationer och beteenden. Andra 
dagar däremot, de goda dagarna, är man utanför denna.

Gannik protesterar mot den biomedicinska indelningen i sjuk och frisk. Denna 
gränsdragning finns inte i vardagen. Det är en administrativ gräns, menar 
Gannik. Vid disputationen resonerade jag om denna gränsdragning mellan sjuk 
och frisk. Jag menar att gränsen finns, och att den är ett “hårt” socialt faktum i 
Durkheimsk mening. Gränsen finns i människors vardag. Den finns även som ett 
administrativt socialt faktum i människors vardag. Därmed måste denna gräns
dragning även på skilda sätt ingå i intervjupersonernas situationella sjukdom. 
Samhällsmedborgaren måste presentera sig som sjuk eller inte sjuk i relation till 
sjukkassa, vid frånvaroanmälan i skolan och på arbetsplatsen. I vissa situationer 
vill människor med ryggsjukdomar ha tydliga biomedicinska gränser kring sin 
egen sjukdom. Jag tänker på det område som jag själv sysslat med, patientorga
nisationer och hur man i dessa inte sällan arbetar för precisa gränser. Det är såle
des inte bara gränsen mellan sjuk och inte sjuk, utan även människornas egna 
precisa gränsdragningar kring sina egna sjukdomsproblem som kan utgöra 
“hårda” sociala fakta.

Den bild av sjukdom som en situation -  som Gannik målar upp i avhandling
en -  är slående och viktig att se. Min slutsats är dock att man inte får kasta ut 
barnet med badvattnet. Bilden måste göras än mer komplex. Sådana sociala 
fakta som finns i form av många människors tankar liksom i administrativa 
gränsdragningar, måste även de ses då de utgör inslag i sjukdomssituationen.

Gannik anser att “hennes” intervjupersoner ibland utvecklat personligt giltiga 
sjukdomsmodeller. Alla har dock inte detta. Jag har emellertid svårt att se någon 
tydlig gräns mellan vad som kan ses som en sjukdomsmodell och vad som är mer 
lösa föreställningar om hur sjukdomen fungerar. Är inte vaga föreställningar 
också de en sjukdomsmodell? En sjukdomsmodell kan ju bestå just av att sjuk
domen är obestämd? Den personligt giltiga sjukdomsmodellen ger, enligt 
avhandlingsförfattaren, kontrollmöjligheter. Men en sjukdomsmodell kan ju 
innefatta att sjukdomen tolkas som lynnig och tillfällig, att sjukdomen inte kan 
kontrolleras?

Gannik skriver sålunda att en personligt giltig sjukdomsmodell av de egna 
ryggproblemen används för att förutsäga vad som ska ske, för att vägleda hand
landet och för att tackla vardagens problem. I avhandlingen finns en tendens till
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värdering; det framstår som bra att ha en personligt giltig sjukdomsmodell. I 
avhandlingen beskrivs t ex beteendet hos människor som sökt sig till många olika 
behandlingar på ett sätt som uppfattas sakna systematik och målinriktning. Men 
de som söker sig åt olika håll kan ju ha en experimentell inställning och ett 
målinriktat handlande på så sätt? I den medicinska sociologin har man använt 
uttrycket “trial commitment” . En människa hyser då “sin” tillfälliga sjukdoms
modell så länge den fungerar. Hon testar och är villkorligt engagerad för en viss 
behandling, tills vidare.

N är en forskare funnit sitt analytiska aspektseende och sett det fruktbara i 
detta, så är det inte sällan så att de olika intervjupersonernas svar framstår som 
mer eller mindre goda illustrationer på vad man vill visa. I Ganniks syn på sjuk
dom ingår även levnadsomständigheter, handlingar och personliga förklarings
modeller. Är det så att vissa intervjupersoner tydligare presenterar sin ryggsjuk
dom i termer av situationeil sjukdom? Finns det “önskesvar” ? M an kan då också 
undra om det inte finns svar som inte stämmer med den situationella modellen? 
Finns det intervjupersoner som ser sin sjukdom som avskärmad från omgivning
en, som inte agerar och som inte alls tar in skilda omkringliggande faktorer i sina 
resonemang?

M an kan även fråga sig om ryggsjukdom är ett väl valt exempel? Passar den 
situationella tolkningen särskilt väl ryggproblem? Ja, det är sannolikt så att det 
är en särskilt “b ra” sjukdom att använda som illustrerande exempel. Det finns 
en stor osäkerhet hos läkare och hos befolkningen i allmänhet om behandlings
metoder och orsaker. Röntgenbilden har kanske inte visat någonting konkret. 
M an skapar sina egna bilder av sjukdomen. M an sätter in “sina” situationella 
faktorer och skapar sina sjukdomsmodeller på detta sätt. Ganniks avhandling 
visar med stor konkretion de situationer i vilka det ryggonda framträder.

Är den situationella presentationen den socialt gångbara? Ryggont är vanligt. 
De som har ryggproblem har även ofta bekanta som har det. M an kan höra med 
vänner om olika terapier, mediciner och knep. M an kan visa varandra rörelser 
liksom skilda hjälpmedel som kuddar och madrasser. Dessa reflektioner och 
resonemang utvecklas i sociala nätverk. Kort sagt, man “pratar ryggar” .

Album (1985) har beskrivit hur man lär sig att bli infarktpatient. Gannik skri
ver att människan inte är omedveten och reflexstyrd. Hon överväger och har 
intentioner. Intervjupersonernas överväganden i relation till de egna ryggproble
men har varit föremålet för Ganniks undersökning. Intervjupersonerna bygger
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upp sina egna sjukdomstolkningar och handlar utifrån dessa tolkningar. Det 
måste dock vara så att människan också är medveten och reflekterande inte bara 
i relation till sitt egna ryggonda utan även till andra människor i omgivningen. 
Det finns socialt gångbara, kort sagt “sm arta”, sätt att presentera sina ryggpro
blem på inför andra personer. Då kan man naturligtvis fråga sig om det är så att 
det situationella sättet, som Gannik presenterar, med människor som tar ansvar 
och som rättar till, som reflekterar och skapar sig en personlig sjukdomsmodell, 
är det socialt gångbara i vår kultur? Är det situationella det socialt accepterade? 
Denna undran är ju ingenting som förtar Ganniks synsätt på sjukdom som 
sprungen ur en situation. Ibland har Gannik dock varit asociologisk på så sätt att 
hon inte i särskilt hög grad beaktat andra människor eller myndigheter etc inför 
vilka den ryggsjuka måste presentera sina problem.

I ett resonemang blir dock Dorte Gannik på ett mycket påtagligt sätt genuint 
sociologisk. Detta gäller kapitlet om kön och sjukdom. Det har ofta konstaterats 
att kvinnor är mer sjuka än män: de har fler sjukdagar och de är oftare inlagda 
på sjukhus. Här blir avhandlingens resonemang mycket sociologiskt spännande. 
Gannik beskriver hur man och hustru satt tillsammans och svarade på intervju
erna. M annen hade ryggproblem, men det var hustrun som beskrev smärtan. 
M annen kunde fråga: N är har jag ont? Kvinnorna var ställföreträdande ryggsju
ka. Det var de som beskrev var i mannens rygg det smärtade. Här spårar Gannik 
ett vardagligt sjukvårdssystem, där kvinnor förklarar, tolkar, diskuterar och 
reder ut symtom som andra människor har. Gannik tar även upp begreppet “pri
vata professionella” . Många kvinnor arbetar i vården och de får också privat 
fungera som konsulter. Detta leder till att hela “tem peraturen” kring hälsa och 
sjukdom, kvinnornas egen liksom andras, blir högre.

Jag vill till sist resonera kring två stickord som jag tycker utmärker avhand
lingen: självständighet och aspektseende. Jag börjar med självständighet. Det 
finns många doktorsavhandlingar där man slentrianmässigt tar in legitimerande 
metodreferenser och där författarna svävar ut i teoretiska resonemang för att 
“klä sig” vetenskapligt. Så gör inte Gannik. Hon står på egna ben. Hon är själv
ständig och trygg i sin bearbetning av sina empiriska material. Grundlig empiri 
och kunskap om fältet ger en stor säkerhet - också i debatt med andra. För det 
finns ju idag en tämligen abstrakt debatt å la mode om hur man ska dra gränser 
kring hälsa, en offentlig diskussion som dryftar just honnörsord som hälsa och 
sundhet. Här känns Ganniks förankring i gedigen empiri och den säkerhet och
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konkretion som denna förankring ger mycket välgörande.
Så till det andra ordet, aspektseende. Med den rika empirin målar Gannik upp 

en dynamisk bild av vad sjukdom är. Detta uppmålande borde kunna korrigera 
mycket av tänkandet kring sjukdom i vårt samhälle. H är illustreras ryggproble
mens dynamiska situation. Det är bara när Gannik inte behandlar sitt empiriska 
material som en bild och som en illustration av vad sjukdom är, utan ser materi
alet som ett exakt foto av verkligheten som det blir problem. Det är då man bör
jar undra över varför visst kom med i situationen - och visst lämnades utanför. 
N är det egentligen svåra och problematiska ses som oproblematiskt blir det - 
problem.

Kring detta kretsar min kritik av avhandlingen. Denna kritik får dock inte 
undanskymma att Gannik är en synnerligen kompetent avhandlingsskribent. Jag 
tycker mycket om Dorte Ganniks avhandling. Hon hanterar människors rygg
problem på ett mycket seriöst och tillförlitligt sätt. Gannik har lagt ner stor 
arbetsinsats på att samla empiriskt material till denna avhandling. Hon ger läsa
ren ett nytt och spännande aspektseende på ryggont!
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recension
AV MATS FRANZÉN
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

M ats Jacobsson (2000) “A tt blifva sin egen.”Ungdomars väg in i vuxenlivet i 
1700- och 1800-talens övre Norrland. Akademisk avhandling. Sociologiska 
institutionen, Umeå universitet; 14. Umeå: Umeå universitets tryckeri.

Titeln förtäljer pregnant ämnet för M ats Jacobssons avhandling. Syftet är att 
undersöka hur och när ett självständigt liv etablerades i Skellefteåregionen under 
1700- och 1800-talet. Det gäller både att fylla en historisk kunskapslucka och att 
problematisera etablerade uppfattningar om bondesamhällets vuxenblivande. 
Jacobsson väljer ett livsbaneperspektiv med fokus på fyra så kallade nyckelöver
gångar i vuxenblivandet -  konfirmationen, att flytta hemifrån, att gifta sig och 
att få barn. Ordningsföljden häremellan kan variera; vuxenblivandet kan antaga 
olika former, vilka det alltså gäller att fastställa, men också att förklara. Det 
historiska momentet härvid fångas genom jämförelse av sex kohorter födda mel
lan 1770 och 1870.

Inledningsvis diskuterar Jacobsson sociologiska och socialhistoriska synsätt 
på bondesamhällets vuxenblivande. En kort, eller snabb, övergång ställs mot 
vuxenblivandet som en utdragen process. Jacobsson kritiserar dem båda. Den 
snabba fäster för stor vikt vid detta att börja arbeta, den långsamma bortser från 
eget hushållsbildande med försörjningsplikt mot anhöriga: antingen blir de unga 
alltför snabbt mogna eller alltför länge beroende. Framförallt skjuter dock 
Jacobsson som jag ser det in sig på tanken om en enhetlig ungdomsfas modelle
rad efter den förstfödde bondsonen.

Efter detta koncentreras avhandlingens diskussion till livsbanebegreppets ung- 
domsvariationer: dels olika nyckelövergångars vanlighet, dels deras inbördes 
ordning och ‘timing’. En annan fråga gäller ungdomsfasens förenhetligande, 
detraditionalisering och individualisering. För att svara på dessa frågor bör 
undersökningen kunna fånga upp såväl cykliska förlopp som definitiva föränd
ringar mellan generationer, menar Jacobsson. Hans val att studera sju generatio
ner får här sin motivering. Vuxenblivandet gäller ett antal nyckelövergångar.
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Norm ativt finns här olika sociala tidtabeller, men livsbanor bör samtidigt relate
ras specifikt till rum och tid. Nyckelövergångarna blir för Jacobsson viktiga indi
katorer på vuxenblivandets process. Empiriskt tar han fasta på fyra dimensioner: 
en övergångs omfattning, dess tidpunkt, både när i livet den skedde och dess för
hållande till andra övergångar, kvalitativt och kvantitativt. Givet detta kan vuxen- 
blivandet antaga en mångfald former. N är det gäller vuxenblivandets determi- 
nanter studerar Jacobsson social bakgrund empiriskt med en klasstypologi som 
urskiljer bönder; tjänstemän, handlare och hantverkare; torpare och nybyggare; 
soldater och sjöman; samt övriga, en heterogen skara, till stor del bestående av 
vad jag skulle vilja kalla för samhällets olyckliga. Vidare handlar det naturligtvis 
om kön, men också om paritet och könsparitet, dvs vilken plats personen har i 
syskonskaran: storson eller lillasyster t ex Uppväxtbyns storlek ingår också i 
undersökningsmodellens determinanter.

Undersökningens design blir en kvantitativ totalstudie av sju kohorter i en 
bestämd social kontext. Källmaterial råkar genom den demografiska databasens i 
Umeå förtjänst finnas som gör undersökningen möjlig just i Skellefteåregionen. 
(Märkligt nog finns den inte upptagen i källförteckningen.) Kyrkobokföringen 
blir härvidlag det viktigaste källmaterialet, men Jacobsson använder också andra 
material, som fånglistor, för en parallellstudie av fängelsekunder, protokoll och 
andra anstaltshandlingar, för att få kontextrelevant information. Jacobsson for
mar på detta sätt tre material: huvudmaterialet, referensmaterialet av fångar, samt 
ett hospitalsmaterial för studiet av olycklig kärlek -  ett dåtida ungdomsproblem 
enligt Jacobsson. Skellefteåregionen är emellertid speciell också i det norrländska 
sammanhanget visar Jacobsson: hög andel infödda, få boende i staden Skellefteå 
samt den agrara näringens starka ställning också vid periodens slut.

Så långt undersökningens frågeställningar, sammanhang, uppläggning och 
material. För att kontextualisera sin studie ger Jacobsson i kapitel 7 en beskriv
ning av Skellefteåregionens socialhistoriska utveckling. Tonvikten ligger på 
sådant som är relevant för de ungas livsförlopp. Detta låter sig sammanfattas i 
en tredelad periodisering: det traditionella bondesamhället (1700-1809), det 
moderniserade bondesamhället (1810-1860) och bondesamhället i brytning med 
industrialismen (1861-1900). Exempelvis blev folkökningen stark under de sena
re två perioderna, då de lönearbetande också växte i antal, samtidigt som den 
sociala differentieringen tilltog. Nybyggnationen däremot nådde sin kulmen 
under den mellersta perioden. Gårdsstorleken minskade under hela perioden, i
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stort sett parallellt med hemmansklyvningen. Först under den senare perioden 
sker en industrietablering värd namnet. Då blev också utflyttningen och emigra
tionen kraftig.

Efter detta följer en i det valda tid-rummet grundad diskussion om existensen 
av en särskild ungdomstid som livsfas och dess innehåll -  så långt källmaterialet 
nu tillåter detta. Hustavlan (den del av Luthers lilla katekes som reglerade hus
hållets inre relationer) skulle, enligt Jacobssons tolkning, tillhandahållit en selek
tiv tradition. En ungdomstid, mellan barndom och vuxenhet, låter sig identifie
ras. Ungdomen gestaltade sig också som ett alldeles eget ordningsproblem i kyrk
staden när den regelbundet samlades där. Den lär ha spottat snus på församling
en från kyrkläktaren som spelat kort under gudstjänsttid. Konstitueringen av for
mella åldersgränser institutionellt tyder också på förekomsten av en särskild ung
domstid, åtminstone gentemot barndomen. Källmaterialet tyder vidare på att 
bestraffningar mildrades om det gällde just ungdomar, dvs ungdomar skildes från 
vuxna normativt. Diagnosen olycklig kärlek menar Jacobsson vidare, var till stor 
del förbehållen ungdomskategorin. Slutsatsen av dessa kvalitativt grundade 
observationer blir att man för Skellefteåregionens vidkommande under den stu
derade perioden kunde räkna med förekomsten av en särskild ungdomstid.

Hur ser den då ut? Jacobsson undersöker detta i tre kapitel om nyckelöver
gångar. Dessa bildar tillsammans avhandlingens empiriska krön. Jacobsson väl
jer att börja med att undersöka formfrågan, den om nyckelövergångarnas möns
ter. Flera olika mönster låter sig identifieras i varje kohort. Att ha passerat alla 
fyra övergångarna är dock vanligast. M önstret verkar dessutom att ha varit 
enhetligare tidigare, men tar man hänsyn till övergångarnas inbördes ordning 
blir bilden delvis en annan. Tre typer visar sig dock tämligen vanliga: nattvard- 
flytt-giftermål-föräldraskap; nattvard-giftermål-föräldraskap men utan flytt; 
nattvard-flytt utan giftermål och föräldraskap. Ser man till de tre vanligaste 
typerna kan ett visst förenhetligande över tid ändå konstateras. Dessa tre typers 
sociala determinanter undersöks så med logistisk regression. Det första mönstret 
gäller främst för kvinnor och bland torpare/nybyggare, det andra förstfödda 
bondsöner, men sönerna till torpare/nybyggare har en viss likhet här. Den tredje 
gäller främst de andra sociala klasserna i undersökningen. Kort sagt låter sig 
enligt Jacobsson ingen dominerande modell identifieras.

Jacobsson analyserar sedan nyckelövergångarna var för sig och börjar med 
nattvarden. Ålder för konfirmation visar stor spridning mellan och inom kohor
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terna. Nattvardens betydelse kanske sekulariserades under 1800-talet i riktning 
mot just en första statuspassage från barndom till ungdom. Första flytten 
hemifrån granskar Jacobsson ihärdigare. Den hade i mycket ekonomiska skäl; de 
flesta flyttade, men inte alla. Förstfödda män stannade, liksom handikappade. 
Kvinnor flyttade dessutom tidigare än män. Att fattigdom och nöd var viktiga 
skäl syns inte minst när det gäller dem som flyttade före 15 års ålder. 
Utflyttningsmönstret förändrades över tid: det blev mindre koncentrerat vad 
avser ålder på den förstflyttande och det oavsett kön. Störst benägenhet att flyt
ta uppvisade vidare de icke-agrara klasserna. Var uppväxtbyn liten ökade flytt- 
chansen. Flyttade den förstfödde pojken sist, gällde det omvända för flickorna. 
Med undantag för 1850 års kohort sjönk åldern för första flytt under 1800-talet 
-  men framförallt var mönstret i detta avseende tämligen konstant över tid var
för Jacobsson talar om ett traditionellt utflyttningsmönster under perioden. 
Samtidigt var utflyttningen starkt socialt differentierad, visar en genomgång klass 
för klass. En intressant sida av utflyttningen som Jacobsson särskilt diskuterar är 
självständighet versus föräldraberoende. Få flyttade exempelvis särskilt långt; de 
flesta höll sig inom regionen, bortsett tiden mot 1800-talets slut. Om arbete 
erhölls genom nätverk talar också det för en kvardröjande föräldrakontroll trots 
utflyttningen. Många av dem som flyttade återvände dessutom till föräldrahem
met någon gång.

Nyckelövergång tre är giftermålet, ett definitivt steg från ungdom till vuxen
het. Kvinnor gifter sig i större utsträckning än män. Långsiktigt märks en ned
gång i giftermålsfrekvensen under den undersökta perioden, samt en ökning av 
åldersskillnaden mellan makarna. Försörjningsskäl spelade in menar Jacobsson. 
Kanske förbättrades de unga kvinnornas ställning en smula, medan det m otsat
ta gällde för det andra könet. I klasserna utan anknytning till jorden var det des
sutom inte lika vanligt med giftermål som i de agrara klasserna. Data tyder på 
förekomsten av en utdragen ungdomsperiod, ty giftermålsåldern ligger högt. 
Men detta räcker inte, menar Jacobsson, för att vi skulle kunna tala om ett nord- 
västeuropeiskt äktenskapsmönster i Skellefteåbygden, ty utflyttningsordningen 
stämmer inte in i det förväntade mönstret.

Föräldraskapets mönster följer på det stora hela giftermålets. Data gör det inte 
möjligt att hävda att den sexuella debuten som regel skedde först efter giftermå
let. Detta ger Jacobsson anledning att särskilt gå in på de folkliga normerna för 
giftermål och barnafödande. Han gör det genom att undersöka det konventio
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nella äktenskapets utveckling och klassmässiga fördelning. Utomäktenskapliga 
barn var mindre vanligt bland bönder, torpare och nybyggare. Där kunde det i 
stället heta att man väntade barn därför att man skulle gifta sig! Bakom detta låg 
hänsyn till egendomen, menar Jacobsson. M an kan till och med se en klyvnad 
här, så att stämpeln utomäktenskapliga barn mer och mer blir något just för de 
obesuttna grupperna.

Med svag förankring i den agrara strukturen följde en viss utsatthet som kom 
till uttryck i specifika nyckelövergångsmönster. Om vuxenblivandet blev mer 
problematiskt över tid undersöks genom fängelsekunderna, de föräldralösa och 
de utomäktenskapliga barnen. Sammantaget pekar det mot att svårigheterna 
växt över tid för möjligheterna att etablera sin självständiga vuxenhet. 
Toleransen för avvikelser från den sociala normaltidtabellen synes också att ha 
minskat, enligt Jacobsson.

En viktig slutsats är den att resultaten främst ger stöd för tanken om en läng 
transitionsperiod till vuxet liv. Men i detta finner Jacobsson inget generellt, 
allomfattande mönster. I stället för en sådan stark mall kunde man, menar 
Jacobsson, tänka sig förekomsten av en normambivalens, som dessutom tilläm
pades olika i eller för olika sociala skikt. De obesuttna skulle därmed givits en 
större självständighet. Men med det följde näppeligen någon smidig övergång till 
det vuxna livet.

Jacobssons historiesociologiska avhandling bryter ny mark för vår kunskap om 
ungdomen -  eller livsloppet mer allmänt -  genom att systematiskt empiriskt 
behandla ett material som spänner över en lång och viktig tidsperiod i det moder
na Sveriges tillblivelse med fokus på ett agrart övre Norrland. Resultaten -  av 
vilka jag ovan har försökt att redovisa de viktigaste -  är överlag sprungna ur en 
redig empirisk analys. I synnerhet gäller detta omdöme för den kvantitativa ana
lysen. De kvalitativt anlagda delarna, den mer socialhistoriska om regionen och 
dess periodisering, samt den mer begreppshistoriska om förekomsten av en ung
domstid därstädes, är även de väl genomförda, men blir samtidigt mer till ram för 
den egentliga, läs: kvantitativa, undersökningen -  avhandlingens ryggrad.

Jacobsson har lagt ner ett stort arbete för att 'täta' det bortfall på vissa vari
abler som uppkommit när de som vuxit upp i Skellefteå-regionen inte sällan flyt
tat ut ur den. Manuellt har han gått igenom kyrkböckerna för de relevanta för
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samlingarna, dock med undantag för de som flyttat utomlands eller till någon 
större sydsvensk stad. Andra uppenbara fel eller brister i den demografiska data
basen har korrigerats på liknande sätt. Bortfallet har därmed nedbringats avse
värt. Valet av kohorter relativt tätt i tiden har dessutom styrts undan från några 
skeden som kunde förväntats ge starka men historiskt mer tillfälliga effekter på 
livsbanorna. Undersökningen vilar därmed på en för detta slag av material ovan
ligt säker grund.

Kausalanalysen genomför Jacobsson på två nivåer. Dels görs den för de tre 
vanligaste mönstertyperna, dels nyckelövergång för nyckelövergång. Kausal- 
modellerna bygger på de variabler som datamaterialet möjliggör: kohort, klass, 
kön, paritet och uppväxtbyns storlek. Logistisk regression har som regel använts, 
vilket torde vara den både elegantaste och mest effektiva analysstrategin i ett fall 
som detta. Vad jag kan se är dessutom förutsättningarna för den statistiska ana
lysen uppfyllda. Med undantag för en felläsning av största effekten när det gäl
ler att flytta hemifrån är Jacobssons resultatredovisning hela tiden korrekt.

I mycket blir modellen bestämd av tillgängliga variabler, något som kunde ha 
diskuterats närmare. Uppgifter om det första arbetet hade exempelvis varit värde
fulla. I tolkningarna av resultaten återkommer vidare försörjningsproblem ofta 
som det som gör ett visst empiriskt utfall begripligt. Även om det ofta synes vara 
en rimlig tolkning, hade det naturligtvis varit bättre om uppgifter hade funnits 
om detta. Nu ligger försörjningsproblemen som en latent storhet under mycket 
av undersökningen.

Detta för mig över till en av två kritiska reflektioner som ‘A tt blifva sin egen’ 
enligt min mening nödvändiggör. Den första gäller förhållandet mellan normer, 
värden och intentioner och fakticitet, såväl vad som enklast kan kallas för 
omständigheternas m akt -  som försörjningstvång, sjukdom eller död för att nu 
nämna några -  som faktiskt beteende. Förhållandet mellan dessa storheter åter
kommer i en rad tolkningar som Jacobsson tvingas till på grund av brister i käll
materialet. Frågan hur han mer allmänt -  alltså teoretiskt -  ser på detta förhål
lande får ingen samlad framställning. Kan den ena storheten reduceras till den 
andra, är de komplementära, och kan glapp tänkas mellan dem: sådana frågor 
hade förtjänat ett åtminstone preliminärt svar. -  Åtminstone om något är vanligt 
förekommande kan det antas vara normativt föreskrivet menar Jacobsson (s 
137), men kan socialt viktiga normer finnas även utan ett homogent utfall? 
Frågan är giltig också för påståendet att om giftermålsålder och barnafödande är
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likartade i skilda klasser talar det för likartade normer (s 195). Som jag ser det 
är det fullt rimligt i sammanhang som dessa att allomfattade normer får ett 
ojämnt utfall av en mängd tvingande omständigheter. För att övergå till värden 
så tolkar Jacobsson den ökade frekvensen av utomäktenskapliga barn som själ
va blev utomäktenskapliga barn som ett tecken på ökad intolerans under 1800- 
talet (s 228). Men förhållandet kan ha varit det omvända: när toleransen var låg 
tvingades många att gifta sig... Flyttning ser Jacobsson, som ett sista exempel, 
som prim ärt ekonomiskt betingad, som om det inte fanns en social tidtabell (s 
164), samtidigt som han visar på normens betydelse för vem i syskonskaran som 
skall flytta. Mellan fakticitet och norm finns med andra ord inte sällan intrikata 
förhållanden, vilket förblir teoretiskt implicit eller underbestämt i avhandlingen.

Min andra kritiska reflektion anknyter till detta förhållande men gäller under
sökningens objekt och analysstrategi: förhållandet mellan teori och observation, 
syntes och analys. Avhandlingen har ett mycket sammansatt objekt: ungdomsti
den bestämd genom fyra nyckelövergångar och deras inbördes ordning, kvanti
tativt och kvalitativt. Antalet möjliga kombinationer är mycket stort, och empi
riskt finner Jacobsson i kapitel 7 ’bara’ ett komplext mönster men ingen tydlig 
modell eller social tidtabell för vuxenblivandet i regionen. Ändå låter sig som en 
viktig slutsats en ungdomstid konstateras. Ungdomstiden framstår då som form
lös, samtidigt som den forskning som Jacobsson väljer att förhålla sig till talar 
om tydliga mönster eller former. Inför detta problem gör Jacobsson två olika 
saker. Först förkastar han -  åtminstone för Skellefteå-regionens del -  tanken om 
en enhetlig ungdomstid. Sedan väljer han för att kunna fortsätta med kausala- 
nalysen av ungdomstidens former att undersöka de tre vanligaste formerna som 
han kunnat fastställa empiriskt. Analysen görs nyckelövergång för nyckelöver
gång. Jacobsson analyserar ungdomstiden ner i dess beståndsdelar, vilka också i 
sin tur förklaras; han försöker dock inte att med syntesens hjälp återvända till de 
mer allmänna frågorna.

Som jag ser det ger Jacobsson alltför enkelt upp när det gäller att hitta ett 
mönster för vägen in i vuxenlivet. Därmed blir problematiseringen av etablerade 
uppfattningar om bondesamhällets vuxenblivande möjlig att ifrågasätta. I den 
kvalitativa analysen (kapitel 6) har Jacobsson kunnat fastställa förekomsten av 
en social tidtabell i regionen under den aktuella tiden, men när det sedan kom
mer till analysen av individerna i de sju kohorterna kan eller vill han inte längre 
hävda detta. För att överbrygga denna skillnad i resultat tror jag att man måste
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använda en mindre ’p latt’ analysstrategi än den Jacobsson väljer. Tanken om en 
enhetlig ungdomstid, om en social tidtabell, gäller som jag ser det normer. Att 
utfall, dvs faktiska ungdomstider, blir annorlunda behöver ingalunda betyda att 
normerna inte är allmängiltiga, utan blott att omständigheternas makt sätter 
käppar i hjulen för det önskvärda på olika sätt. Utan avvikelser, ingen norm, för 
att nu tala med Durkheim. Det gäller med andra ord att hitta ett kriterium för 
de avvikelser från den sociala tidtabellen som inte kan anses vederlägga den, och 
de som faktiskt gör det. Skellefteåbygden var dessutom socialt förhållandevis 
homogen varför en hypotes om en social tidtabell för ungdomstiden omfattande 
om inte alla så många förefaller rimlig. Kanske vore det möjligt att för åtminsto
ne den agrara delen av befolkningen hävda förekomsten av en normerad ung
domstid -  åtminstone en för varje kön. Jacobssons skepsis inför att här låta stor
bondesonen bli den entydiga förebilden håller jag med andra ord för sund.

Skillnaderna mellan kategorierna bönder och torpare/nybyggare var för övrigt 
små enligt Jacobssons resultat. Ett förehållande som torde säga en del om den 
undersökta regionen. Jacobsson gör annars flera nyttiga jämförelser mellan den 
och andra delar av landet mer allmänt. Samtidigt hade jag gärna sett att resulta
ten mer placerats in i och relaterats till den periodisering som kapitel 7 utveck
lar. Men utan ett mer syntetiskt grepp på frågan om ungdomstidens former 
kanske den uppgiften blir alltför svårhanterlig.

Dessa anmärkningar till trots är ‘A tt blifva sin egen’ ett viktigt bidrag till den 
ungdoms- och historiesociologiska forskningen. Ett noggrant systematiskt arbe
te med det empiriska materialet såväl för att korrigera dess brister som för att 
förklara en rad variationer i vuxenblivandet ger resultaten tyngd. Läser man 
M ats Jacobssons avhandling som en studie i ungdomstidens faktiska  utformning 
för de unga i Skellefteåregionen från 1770 till sekelskiftet 1900 kommer den med 
sin resultatrikedom nog bäst till sin rätt.
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recension
AV ROLF LIDSKOG
Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet

Mikael Klintman (2000) Nature and the social sciences. Examples from the 
electricity and waste sectors. Lund Dissertation in Sociology 32.

Ar 1978, i en artikel i The American Sociologists temanummer om nya teoretis
ka perspektiv, presenterade de amerikanska sociologerna William R. Catton och 
Riley E. Dunlap Jr. grunderna för en miljösociologi. De hävdade här att alla exi
sterande sociologiska riktningar kännetecknas av ett fullständigt ignorerande av 
den biofysiska omgivningens betydelse för samhället. Enligt det durkheimska 
programmet söker en sociologisk förklaring endast finna sociala orsaker, och 
enligt det weberianska -  främst förmedlat genom G H Mead och W I Thomas -  
är det individer och gruppers definition av sin situation (vilken social innebörd 
de tillskriver den) som bestämmer deras handlande.

Den traditionella sociologiska förståelsen av samhället har enligt Dunlap och 
Catton inneburit att samhällets framstått som oberoende av naturen. Klassisk 
sociologi är därmed ekologiskt blind och oförmögen att skapa kunskap om sam
hällets miljöproblem. För att förstå samhällets beroende av miljön och den fak
tiska innebörden av miljöproblemen krävs enligt dem en total omorientering där 
biologiska, ekologiska och fysiska faktorer integreras i den sociologiska analy
sen. Miljösociologin ska inte begränsas till att diskutera hur olika aktörer tolkar, 
konstruerar och responderar på miljöproblem, utan den ska även inrymma en 
ekologisk förståelse av dessa problem.

Dunlap och Cattons förslag har haft högst modesta framgångar, och har 
främst lett till utvecklandet av miljösociologi som en subdisciplin inom ameri
kansk sociologi. Inom europeisk sociologi har visserligen miljöfrågan fått en allt
mer framträdande plats (se t ex Ulrich Beck, Klaus Eder, Anthony Giddens och 
Niklas Luhmann verk), men man har här inte begreppsliggjort den på det sätt 
som Dunlap och Catton förespråkar.

Mikael Klintman tar i sin avhandling Nature and the Social Sciences tag i den 
fråga som Dunlap och Catton ställde för drygt 20 år sedan. Hans anspråk är i de
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närmaste lika höga, men till skillnad från dem tar han sin utgångspunkt i ett 
distinkt metateoretiskt och epistemologiskt program: den kritiska realismen. I 
den första delen ger han en systematisk argumentation för att samhällsvetare bör 
utgå från den kritiska realismen i studiet av miljön. I avhandlingens andra del 
söker Klintman visa på de praktiska implikationerna av sin metateoretiska posi
tion genom att analysera två områden: grön el (närmare bestämt vindkraft) och 
avfallshantering. Valet av dessa två områden är betingat av att han är intresserad 
av hushållens vardagsliv, och energianvändning och avfallshantering är ur miljö
synpunkt viktiga sociala praktiker i alla hushåll.

I avhandlingens första kapitel diskuteras den ontologiska basen för miljöpro
blemen. Genom att analysera ontologiska antaganden hos olika skolbildningar 
argumenterar Klintman för att man kan finna inkonsekvenser hos vissa av dem. 
En vanlig sammanblandning som han finner är den mellan vår bild/kunskap om 
naturen och det faktiska tillståndet i naturen, det vill säga skillnaden mellan epis- 
temologi och ontologi. Detta är inte minst m ärkbart i samhällsvetares använd
ning av begreppet natur.

För Klintman står begreppet natur för en fysisk verklighet som är oberoende 
av människan och det är synnerligen viktigt att denna inte sammanblandas med 
vår kunskap av den. Enkelt uttryckt, det finns bara en natur, men det hindrar inte 
att det finns en mängd begrepp, perspektiv och konstruktioner av den. Kon
struktivister gör misstaget att förväxla begrepp och verklighet, det vill säga vår 
varseblivning av naturen med naturen som objektiv verklighet.

Klintmans egen ståndpunkt är att naturen är oberoende av människan, men att 
människan dock kan få kunskap om den. I överensstämmelse med den kritiska 
realismen argumenterar han för att man bör söka kunskap om de mekanismer 
som producerar synliga händelser i naturen. Det innebär att han ställer sig kritisk 
till att reducera vår kunskap om naturen till enbart olika aktörers berättelser, 
uppfattningar och ideologier. Istället ska fakta om naturens tillstånd och verk
samheters miljökonsekvenser inkluderas i de samhällsvetenskapliga analyserna.

Sociala problem är det traditionella objektet för den sociologiska disciplinen. 
I det andra kapitlet diskuteras i vilken bemärkelse miljöproblem är ett socialt 
problem. Genom den tidigare refererade distinktionen mellan begrepp och verk
lighet söker Klintman finna en position mellan objektivism (miljöproblem som 
oberoende av människans varseblivning) och subjektivism (miljöproblem som 
bestämt av människans varseblivning). Konstruktivisterna har givit viktiga
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bidrag i sin betoning på den sociala kontextens betydelse för vår bedömning av 
tillstånd i naturen. Samtidigt är han kritisk till en social reduktionism där socio
login inte har något att säga om naturens tillstånd. Klintmans egen ståndpunkt 
är att konstruktivismen förser sociologin med en användbar metodologi för att 
förstå de politiska och sociala dimensionerna av miljöproblem, men han betonar 
samtidigt att våra uppfattningar om miljöproblem har en relation till naturens 
faktiska tillstånd.

I det tredje kapitlet fokuseras kunskap om naturen. Klintman ansluter sig till 
det epistemologiska postulatet att det i princip är möjligt att uppnå korrespon
dens mellan vår kunskap om naturen och naturens tillstånd. All kunskap är dock 
felbar, teoriberoende och transient. Det innebär dock inte en relativistisk stånd
punkt, utan i likhet med den kritiska realisten Roy Bhaskar hävdar Klintman 
möjligheten att ge rationella argument för att en konkurrerande teori är att 
föredra före en annan. H är föreslår han tre kriterier för val mellan teorier; att 
teorierna har samma referens, att teorierna är logiskt konsistenta, samt slutligen 
vilken som ger mest övertygande feedback.

I detta kapitel argumenterar Klintman även för att man inte bör begränsa vår 
kunskap om miljön till den kunskap som forskare (framförallt naturvetare) ska
par. Även lekmän kan producera relevant kunskap om miljön. Således bör de 
olika kunskaper som naturvetare, samhällsvetare och lekmän producerar inte 
spelas ut mot varandra, utan istället ingå i en öppen och kritisk diskussion. Detta 
är viktigt ur såväl demokratiskt som vetenskapligt perspektiv. Alla berörda har 
rätt att artikulera sin ståndpunkt och eftersom kunskapen är felbar är det viktigt 
att alla blir delaktiga i kunskapsprocessen.

I det fjärde kapitlet diskuteras hur man bör studera miljöproblem. Klintman 
är här kritisk till såväl ett top-down perspektiv som ett alltför starkt fokus på den 
individuella nivån. Istället för att söka styra individernas beteende, bör frågan 
istället vara hur man kan öka möjligheterna för medborgarna att aktivt delta och 
arbeta för miljöförbättringar.

De generella sociologiska teorier som Beck, Giddens och Wynne har presente
rat är alltför generella för att vara användbara när man empiriskt ska studera 
miljöproblem. Istället argumenterar Klintman för middle-range teorier samt för 
mesonivåns betydelse -  nivån mellan individuellt handlande och m akrostruktu- 
rella processer. Det är på denna nivå som specifika sociala fenomen kan relate
ras till allmänna processer.
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Det femte kapitlet handlar om politiska och ideologiska element i miljöforsk
ning och politik. Den frågan Klintman diskuterar är hur samhällsvetaren ska 
ställa sig till olika visioner och program. Han argumenterar för en sociologisk 
öppenhet mot alla strategier och visioner, att de inte på förhand ska förkastas av 
ideologiska skäl utan istället teoretiskt och empiriskt granskas.

Ska samhällsvetaren till och med formulera alternativ och önskvärda föränd
ringar, frågar sig Klintman. Såväl positivism som konstruktivism svarar nekande 
på denna fråga. Klintman är däremot mer positiv till det, men betonar att visio
nerna måste grundas i hur naturen fungerar. Utmaningen är att finna vilka typer 
av demokratiska samhällen som har potential att i praktiken skapa positiva för
ändringar i den sociala och fysiska miljön. Klintman betonar samtidigt att alla 
visioner innehåller ett stort m ått av osäkerhet, och att det därför är viktigt att 
demokratisera visionerna genom en öppen och kritisk diskussion mellan politi
ker, forskare och allmänhet.

Efter den första delens mer programmatiska diskussion, vänder Klintman i 
avhandlingens andra del intresset till dess praktiska implikationer. Han gör det 
genom empiriska studier av två olika områden, hushållens användning av grön 
el och hushållens avfallshantering. Det empiriska material är främst häm tat från 
Sverige, men i vissa delar tas även empiriskt material från Storbritannien och 
Nederländerna med i diskussionen.

Syftet med den empiriska delen är att undersöka förutsättningar för allmänhe
tens medverkan i gröna projekt och hur gröna identiteter konstrueras. Hushållens 
avfallshantering undersöks genom en studie av fem olika typer av bostadsområ
den i Ystad. Hushållens val av grön elektricitet undersöks genom en studie av 
hushåll som valt vindkraft i Lund. Totalt genomförs ett femtiotal intervjuer.

Efter den inledande redogörelse av den empiriska studien (kapitel 6), beskrivs 
i det sjunde kapitlet energi- och avfallssektorerna i Sverige. Inte minst betonas de 
förändringar som skett under 1990-talet med internationalisering, liberalisering 
och omreglering. Den fysiska aspekten av energiproduktion och avfallshantering 
sätter gränser för hur de kan reorganiseras, vilket blir osynligt för en sociolog 
som inte tar med icke-sociala faktorer i sin analys.

Utifrån sin metateoretiska ansats analyserar han i det åttonde kapitlet hur 
mycket substans det finns i de gröna bilder av sin verksamhet som producenter
na söker förmedla. Ur ett miljöperspektiv är utmaningen att göra gröna alterna
tiv synliga, acceptabla och genomförbara. Elektricitet och avfall skiljer sig här åt.
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För grön el handlar det mycket om att synliggöra det gröna valet, att ge positiv 
publicitet för att få konsumenter att välja det. Avfallshantering är däremot 
mycket synlig, och det handlar snarare om att utveckla system som gör det möj
ligt för hushåll att smidigt sortera avfall för återvinning och kompostering. När 
man väl valt grön el behöver man inte göra så mycket mer, medan avfallshanter
ingen kräver att hushållen förändrar vissa sociala praktiker. I båda fallen gäller 
det dock att göra de gröna valen acceptabla. Vad gäller grön el är det den ökade 
kostnaden som verkar vara stötestenen för många hushåll, medan det för avfall
shanteringen bland annat är lukten från komposteringen.

I detta sammanhang presenteras fyra olika instrument som producenter kan 
använda sig av för att påverka hushållens val; fysisk planering, information, eko
nomiska incitament samt feedback. Klintman visar sedan på hur dessa instru
ment använts för att få hushåll att välja vindkraft respektive att börja sortera 
avfall och kompostera.

Det nionde kapitlet diskuterar vilka gröna identiteter som skapas hos hus
hållen. H är jämförs “gröna identitetsprocesser” inom avfalls- respektive elsek
torn. Utifrån sin intervjustudie skapar Klintman fyra olika gröna identiteter som 
alla är möjliga att finna inom både el- och avfallsområdet. En skillnad mellan 
sektorerna är dock att valet av grön el inte har så stor påverkan på livsstilen 
medan avfallsseparering kräver betydligt mer utifrån ett vardagslivsperspektiv.

I det avslutande, tionde kapitlet återknyter Klintman till sin metateoretiska 
ansats. Ansatsen syftade till att förankra den empiriska studien i en ontologisk 
och epistemologisk ansats och därmed tydliggjorde den vissa komplicerade rela
tioner mellan naturens tillstånd, vår uppfattning om den samt om sociala prak
tiker som skapat den. En ontologisk realism är nödvändig för att skapa kunskap 
om miljöproblemen.

Klintmans avhandling tar upp sociologiskt relevanta problem: hur samhälls
vetare bör studera miljöproblem, vilken relation sociologin bör ha till andra 
discipliner samt hur relationen mellan vetenskaplig kunskap och lekmannakun- 
skap bör se ut. Han gör det genom en ambitiöst upplagd studie med en omfat
tande teoretisk diskussion och en empirisk undersökning där han söker visa på 
implikationerna av sitt perspektiv. Klintman tvekar inte att ta upp stora metate
oretiska frågor till diskussion samtidigt som han söker visa att metateoretiska, 
ontologiska och epistemologiska ståndpunkter har praktiskt betydelse för empi
risk forskning. Därmed inte sagt att hans avhandling är invändningsfri. Jag ska i
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detta sammanhang fästa uppmärksamhet på två saker, beskrivningen av kon- 
struktivismen samt den begränsade användningen av kritisk realism.

Medan den kritiska realismen beskrivs utifrån dess orginalkällor (Roy 
Bhaskar, Andrew Sayer, Andrew Collier m fl), baseras redogörelsen av konstruk- 
tivismen främst på hur konstruktivistiskt färgade miljösociologer beskrivit den. 
Det finns till exempel inga referenser till David Bloors och Harry Collins argu
ment för varför man inte bör diskutera frågan om referens när man studerar 
föreställningar och kunskap och varför man som samhällsvetare bör förhålla sig 
agnostisk till frågan om tillstånd i naturen. Klintman hade mött betydligt svåra
re motstånd i sin argumentering om han hade mejslat ut sin ståndpunkt -  att man 
som sociolog även ska inkludera naturens tillstånd i sin analys -  i relation till 
dessa kunskapssociologer. Därtill bör påpekas att de konstruktivistiskt influera
de miljösociologerna oftast delar Klintmans betoning på att frågan om referens 
är viktig. Skillnaden är att dessa miljösocologer argumenterar för att sociologins 
referens endast finns på den sociala nivån av verkligheten, och inte på den fysis
ka och biologiska nivån.

En andra invändning rör den begränsade användningen av kritisk realism. 
Kritisk realism förespråkar en stratifierad ontologi där olika discipliner söker 
mekanismer på olika nivåer. Det innebär att generativa mekanismer och kausala 
krafter även finns på den sociala nivån. Klintman själv söker dock inte finna 
några mekanismer på denna nivå, utan är främst intresserad av den kritiska rea
lismens allmänna teser om en oberoende verklighet, att vår kunskap om denna 
verklighet är felbar samt att det samtidigt är möjligt att rationellt bedöma olika 
teoriers förklaringskraft. Detta blir inte minst m ärkbart i den empiriska delen, 
där kontrafaktisk argumentering, abduktion och retroduktion inte används i 
analysen. Den kritiska realismen reduceras därmed främst till att vara en realis
tisk ontologi med begränsade metodologiska implikationer.

Dessa kommentarer bör på intet sätt skymma att Klintman producerat en 
avhandling av god kvalitet. Han visar på en stor belästhet, driver krävande teo
retiska resonemang och genomför en empirisk studie. Genom att metateoretiskt 
förankra sitt resonemang samt söka visa på dess praktiska implikationer för 
empirisk forskning, för han frågan om hur man som sociolog bör studera miljö
problem ett steg framåt.
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recension
AV ROLF LIDSKOG
Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet

Susanne Kuehn (1998) Livsstilens betydning for energiforbruget. Kobenhavn: 
Kobenhavns Universitet, Sosiologisk Instituts Ph.d. serie nr. 6.

Miljö- och riskfrågan har de senaste femton åren tilldragit sig allt större intresse 
för sociologer, och har såväl blivit föremål för empiriska analyser som utgångs
punkt för generell sociologisk teoribildning. Under de senaste fem åren har de 
nordiska tidskrifterna Sociologisk Forskning, Sosiologi i dag och Acta 
Sociologica har haft temanummer om miljö och risk, och i början av nästa år 
utkommer ISAs tidskrift Current Sociology för andra gången med ett temanum
mer om miljö. Vid den förra nordiska årskongressen (Bergen, juni 1999) var 
arbetsgruppen för miljö och risk den största av samtliga grupper. I Sverige har 
sakta men säkert miljöfrågan blivit ett allt vanligare studieobjekt och det finns 
idag ett knappt tiotal sociologiska avhandlingar på området

Danmark är det nordiska land där flest sociologer håller på med miljöforsk
ning. Under 1999 kom det ut flera avhandlingar som fokuserar miljöfrågan, 
varav två utifrån sociologisk teoribildning sökte begreppsliggöra och förklara 
relationen mellan livsstil och miljöhandlingar (förutom den här recenserade så 
disputerade Bente Halkier på avhandlingen “Miljo till daglig brug?” ).

Susanne Kuehns avhandling Livsstilens betydning for energiforbruget tar sin 
utgångspunkt i ett praktiskt-politiskt problem: de danska hushållens höga ener
giförbrukning och därmed höga miljöbelastning. Dess övergripande frågeställ
ningen är: Finns det en relation mellan livsstil och energiförbrukning, och hur ser 
i så fall denna relation ut?

I det inledande kapitlet presenteras problemområdet: Västvärldens höga energi
förbrukning och behovet av att reducera koldioxidutsläppen. Statliga myndig
heter har -  oftast utan större effekt -  på olika sätt sökt att stimulera till energi
sparande. Ett antal sociologiska studier har genomförts där man givit handlings- 
rekommendationer för hur staten ska få sina medborgare att spara energi. Dessa 
studier har varit i avsaknad av ett mer teoretiskt förankrat livsstilsbegrepp vilket
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inneburit att studierna ofta övervärderat möjligheten till förändring av hus
hållens energianvändning. Med sin studie vill Kuehn utveckla ett livsstilsbegrepp 
som inte enbart fokuserar individnivån utan även tar hänsyn till de strukturella 
villkoren för energianvändningen och därmed gör en mer realistisk bedömning 
av hushållens möjligheter att minska sin energianvändning.

I det andra kapitlet presenteras några internationella studier som diskuterar 
energiförbrukning i relation till livsstil. Dessa studier förklarar förändringar i 
energiförbrukning med tre faktorer: ekonomi, teknologi och livsstil. I dessa stu
dier, som definierar livsstilen som aktivitetsmönster, blir ekonomin en viktig för
klaring. I kontrast till de som betonar individens ekonomiska rationalitet argu
menterar Kuehn för att det inte finns något enkelt samband mellan energipris och 
hushållens energianvändning. Istället ska energianvändningen förstås som resul
tat av historiskt, socialt och kulturellt bestämda föreställningar om det goda 
livet. Det innebär att energipriset blir sekundärt jämfört med aktiviteternas soci
ala innebörd.

I det tredje kapitlet presenteras fyra skandinaviska studier av livsstil och energi
förbrukning. Det rör sig inte om en systematisk och representativ forsknings
översikt utan syftet är istället att visa att forskare tilldelar livsstilsbegreppet olika 
innebörd, vilket gör att de kommer fram till olika förklaringar och slutsatser om 
sambandet mellan livsstil och energiförbrukning. Kuehn pekar på en rad brister 
i de genomförda studierna. Huvudproblemet är dock att de ger livsstilsbegreppet 
en empirisk innebörd. Det får konsekvensen att studierna inte i någon nämnvärd 
utsträckning söker förklara bakomliggande orsaker till energiförbrukningen. 
Därtill överbetonas individuella handlingsmönster och individuella hållningar. 
Konsekvensen blir att de granskade studierna har liten förklaringskraft.

I kapitel fyra diskuterar Kuehn vilken innebörd ett sociologiskt livsstilsbe
grepp bör ha. Bland nutida sociologiska teorier om livsstil väljer hon Ulrich Beck 
och Pierre Bourdieu. Utifrån Becks individualiseringsteorem -  där han hävdar att 
sociala klasser (liksom andra sociala bestämningar såsom t.ex. familj och kön) 
håller på att upplösas -  ser hon Beck som en representant för ett individuellt- 
voluntaristiskt livsstilsbegrepp medan Bourdieu med sitt habitusbegrepp blir 
exempel på ett kollektivistiskt livsstilsbegrepp. Den centrala skillnaden mellan 
Becks och Bourdieus handlingsbegrepp blir, enligt Kuehn, att Beck inte konfron
terar den subjektivistiska förståelsen med en objektiv analys av strukturella för
hållanden; inte inkluderar m aktstrukturer som begränsar möjligheten för indivi
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den att skapa sin reflexiva biografi; överbetonar individens möjlighet att fritt 
välja sin livsstil; anser att individen kan reflektera över sina handlingar och där
med förändra dem omedelbart. I denna jämförelse framstår Bourdieus teori mer 
fruktbar eftersom det förklarar icke-rationellt handlande och stabiliteten i m än
niskors hållningar, smak och preferenser samt möjliggör att analysera och förstå 
sammanhangen i praktikformer som annars framträder som åtskilda.

I det femte kapitlet presenterar hon sin empiriska studie. Det rör sig om en 
kvalitativ intervjustudie av sju vuxna par. Kuehn gör ett strategiskt urval där syf
tet är att intervjua familjer som varierar med avseende på ekonomiskt och kul
turellt kapital. Ekonomiskt kapital bestäms genom traditionella inkomstskalor, 
medan kulturellt kapital bestäms genom utbildningsmässig bakgrund samt aktu
ellt yrke.

I det sjätte kapitlet redovisas och analyseras det empiriska materialet. Fyra 
olika områden belyses: bostad, bil, semester samt inredning/klädstil. Materialet 
tolkas utifrån begreppen habitus, socialt rum, livsstil och smakkultur. Genom 
habitus förklaras generationsmässiga skillnader i energivanor. Det sociala rum 
met definierar närhet och likhet samt distans och oförenlighet, det vill säga vil
ken grupp man tillhör och upplever att man tillhör. Hon anför här att det som 
ur subjektivistisk tolkning ser ut som ett fritt val blir bättre förståeligt ur ett habi- 
tus-perspektiv: habitus tillhandahåller värderingsschema som individerna använ
der för att avläsa och klassificera sin sociala omvärld, de andra aktörerna och 
deras val av praktiker. Valet är följaktligen inte fritt utan företas utifrån de dis
positioner som habitus skrivit in i individen. Livsstil och smakkultur är centrala 
element i kamp och materiell och symbolisk konkurrens. Hon diskuterar distink
tionsvärdet på de fyra områdena bostad, bil, semester samt inredning/klädstil, 
det vill säga tolkar förbrukningen som en del i ett markerings- och klassifika- 
tionssystem. Efter denna empiriska genomgång vänder Kuehn blicken mot sin 
använda metodologi och ansats. Hon finner att habitusbegreppet leder till en 
konstruktiv analys av relationen mellan livsstil och engergiförbrukning. Hon 
redogör för hur hon sökt skapa kunskap om respondenternas energivanor och 
hur hon sökt att överskrida respondenternas egna framställningar genom att 
tolka dem utifrån Bourdieus begrepp.

I det sjunde och avslutande kapitlet sammanfattas resultaten av studien. 
Avhandlingen har sökt besvara frågan om det finns ett samband mellan livsstil 
och energiförbrukning. Kuehn finner att det finns ett samband, men att det eta
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bleras indirekt via olika praktiker och förbrukningsmönster som är skapade av 
individernas placering i det sociala rummet. Ett problem med sparkampanjer är 
här att energibesparingar vanligtvis inte har något distinktionsvärde eftersom 
energianvändningen oftast är en indirekt förbrukning (dvs är en konsekvens av 
annan konsumtion). Utifrån avhandlingens kvalitativa karaktär anser Kuehn att 
hon inte kan komma med några substantiella påståendet om sambandet mellan 
energiförbrukning och livsstil. Det skulle även förutsätta en kvantitativ analys 
likt den Bourdieu gör i Distinction (1986), vilket inte varit möjligt att genomfö
ra inom ramen för ett avhandlingsprojekt. Istället presenterar hon några anta
ganden om sambandet mellan energiförbrukning och livsstil mot bakgrund av sin 
teoretiska konstruktion av tre klasser -  den dominerande klassen/borgerskapet, 
småborgerskapet och den dominerade klassen/arbetarklassen.

Sammanfattningsvis kan sägas att Kuehn visar en mycket god förmåga att till
godogöra sig andra empiriska studier och kritiskt analysera dem. Hon söker såväl 
utveckla ett teoretiskt livsstilsbegrepp som genomföra en empirisk undersökning 
med den som utgångspunkt. Hon gör en detaljerad men samtidigt pedagogiskt 
skriven presentation av Bourdieus teori och epistemologi. I sin empiriska analys 
är Kuehn informativ och hon tydliggör hur hon tolkat och använt sitt material. 
Författaren uppvisar således en analytisk såväl som pedagogisk förmåga.

Likt alla studier innehåller den dock svaga punkter. Jag vill här nämna tre. 
Utifrån sina resultat -  energiförbrukning har inget eget distinktionsvärde -  kan 
man ifrågasätta det lämpliga att använda sig av Bourdieus teori för att analyse
ra sambandet mellan livsstil och energiförbrukning. Och även i de fall där det 
finns ett distinktionsvärde ger hennes empiriska undersökning inget stöd för att 
det finns en smakhierarki -  något som man borde funnit enligt Bourdieus per
spektiv. Resultatet av den empiriska undersökningen pekar snarare på att samt
liga intervjupersonerna har mer eller mindre samma smak (önskan om större 
hus, dyrare bil och allt avlägsnare resmål för semestern).

En annan svag punkt gäller Kuehns ambition att generera teori om sambandet 
mellan livsstil och energi. Det empiriska materialet används dock främst för att 
illustrera de bourdieuska begreppen, snarare att kritiskt utforska deras förkla
rande potential. Den empiriska analysen får därmed en bekräftande snarare än 
kritiskt prövande funktion.

För det tredje saknas en tydlig diskussion om textvalet och tolkningen av 
dessa. M edan Kuehn diskuterar olika receptioner av Bourdieus texter och själv
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bedömer deras relevans och värde, väljer hon att för Becks vidkommande att 
utan diskussion se honom som representant för en voluntaristisk position där 
individen i det närmaste fritt kan skapa sin egen biografi och realisera sina egna 
ambitioner utan att begränsas av några sociala bestämningar. Denna reception är 
allt annat än självklar.

Dessa kritiska anmärkningar bör givetvis inte skymma det faktum att det rör 
sig om en ambitiös och välskriven avhandling. Kuehn har visat på en stor för
måga att tillgodogöra sig teoretiska perspektiv och uppvisar en metodologisk 
medvetenhet. Hon redovisar ständigt för läsaren vilka överväganden och val hon 
gjort i såväl utvecklandet av teoretiska ansats som i sin empiriska analys. På ett 
övertygande och kraftfullt sätt argumenterar hon för nödvändigheten av socio
logisk teori för att förklara individers handlande. Avhandlingen utgör ett väl
kommet bidrag i en tid där man inte självklart efterfrågar sociologisk kunskap 
för att förstå individens handlande.

Referenser
Bourdieu, P. (1986) Distinction: a social critique o f  the judgement o f  taste.

London: Routledge & Kegan Paul.
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recension
AV MALIN ÅKERSTRÖM
Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet

Eva Tiby (1999) Hatbrott?- Homosexuella kvinnors och mäns berättelser om  
utsatthet för brott. Akademisk avhandling. Kriminologiska institutionen, 
Stockholms universitet.

Eva Tibys avhandling “Hatbrott?- Homosexuella kvinnors och mäns berättelser 
om utsatthet för b ro tt” behandlar ett ämne som under senare tid fått stor 
genomslagskraft och som också integrerats i lagstiftningen. Detta innebär att 
någon kan dömas till strängare straff om det kan visas att motiven bakom brot
ten varit att kränka en person eller folkgrupp p g a  ras, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

USA var först på plan. Där stiftades de första hatbrottslagarna på 1980-talet. 
I Sverige finns lagstiftning med skrivningar åt detta håll från 1994. Tiby refere
rar de problem tolkningen av dessa lagar för med sig. Nu handlar det inte bara 
om uppsåt som skall bedömas utan även motiven bakom ett brott. M an frågar 
sig inte enbart, som vid mord/dråp distinktionen, “Var det meningen att offret 
skulle dö” ?; utan en bedömning skall också göras huruvida angriparen hatade t 
ex albaner, judar, eller homosexuella.

Även i forskningen har det varit svårt att utskilja vad som utgör hatbrott. M an 
har använt indicier för att påvisa speciella hatmotiv mot gruppen som t ex plat
sen för brottet: har t ex en misshandel skett utanför en klubb som vänder sig till 
homosexuella? Tibys strategi är att fråga individer i en speciell population, 
homosexuella, om de uppfattat sig som utsatta för brott på grund av sin lägg
ning. Genom en enkät till ca 3000 individer och 50 organisationer samt samtal- 
sintervjuer med ett stort antal individer, analyseras detta tema.

Avhandlingen innehåller för kriminologin nya och väsentliga resultat, som 
måste ge upphov till revidering av tidigare teorier på området. Det visar sig t ex 
att män är mer rädda än kvinnor. Och att unga är mer rädda än äldre. (Bland 
“norm alpopulationer” är det tvärtom.) Studien visar också på intressanta för
hållanden utanför kriminologins fält. De homosexuellas specifika livsvillkor
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innebär att de förväntar sig en viss utsatthet, vilket integreras i relationer. “Pussa 
mig inte nu, ta inte min hand nu om nån man cyklar bakom när vi går....på nån 
gata om man möter en grupp m än”, berättar en kvinna att hon tänker då hon är 
ute och går med sin partner. Såväl medvetenheten om hur den egna relationen 
uppfattas som hur den kan synliggöras eller osynliggöras är distinkt för vissa inte 
samhälleligt allmänt accepterade relationer.

Ett stort empiriskt material redovisas. Enkäterna har ställts till personer som 
nåtts genom en mängd olika organisationer: Gayliberalerna, transvestiter, homo
sexuella pensionärer, homosexuella med drogproblematik, osv. Det är som Tiby 
skriver en poäng att urvalet ger en stor variation. Men en grupp fattas kanske. 
De homosexuella som inte “kommit u t” är måhända inte föreningsaktiva. Deras 
röster hörs inte i Tibys undersökning. Denna icke problematiserande inställning 
till vad urvalet egentligen innefattar återkommer på flera punkter. Från vissa 
organisationer besvarar många medlemmar enkäterna, från andra lämnas få 
svar. Men läsaren lämnas ensam med frågan om detta var betydelsefullt för resul
tatet. Även andra problem vidhäftar avhandlingen: problem som sannolikt här
rör från en prioritering av arbetsinsatser som handlat om insamling av det empi
riska materialet.

Antalsmagi
Undersökningen genomfördes i två steg. Det första bestod av 16 nyckelintervju
er med representanter för organisationer, tidningar, jourverksamhet, polisen. Två 
pilotenkäter från 19 grupper med 560 personer, en enkät med 900 individer, sam- 
talsintervjuer med 18 individer samt en registerstudie av 10 domar. Denna del 
benämns “pilotundersökning” ! Begreppet brukar vi ju reservera till ett tiotal 
enkäter eller några få samtalsintervjuer. Författaren nöjer sig inte med det hon 
har: “Det stod klart att ämnet inte var uttömt. Det fanns en del pengar och nyfi
kenhet kvar varför studien utökades till en landsomfattande nivå” (s. 66) En för
nyad insamling vidtogs sålunda: en enkätstudie till 2.800 individer, en enkät till
28 organisationer, pressklipp bestående av 251 artiklar, en registerdatastudie av
29 domar och samtalsintervjuer med 25 individer.

Avhandlingen hade sannolikt förbättrats om Tiby hade gjort halt efter den s k 
förstudien; redan denna innehöll ju väldigt mycket intressanta data. Nyfiken
heten hade istället kunnat användas till en fördjupad analys. Studien tycks 
genomgående legitimeras genom “antalsmagi” : ju fler desto bättre. Så är det ju
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knappast. Det finns inget egenvärde i en mängd enkäter och pressklipp. För 
övrigt går denna magi igen då det gäller att antalsbestämma, även då detta ter 
sig poänglöst. Tiby redovisar t ex som ett delmaterial: “Deltagande i möten, fes
ter mm 16 grupper ca 320 individer.” (s 56)

Begreppsmagi
I kulturvetenskaperna finns en tendens att vissa begrepp ges en magisk aura. 
Vissa blir trendiga: för några år sedan användes t ex ‘paradigm’ på detta sätt, för 
övrigt på ett sätt som inte Kuhn avsåg. Andra begrepp tycks borga för redighet. 
I kvalitativ forskning har “grounded theory” varit ett sådant kodord som meka
niskt använts för att legitimera det forskaren faktiskt gjort. Tiby använder två 
sådana begrepp som egentligen inte fyller andra funktioner än de retoriskt- 
magiska: triangulering och berättelser.

I sociologiska metodböcker anges triangulering som en strategi för att komma 
närmare sanningen. Tanken är att om flera datakällor pekar åt samma håll ger 
dessa gemensamt en större tyngd åt ett resultat eller en tankegång än om man 
bara använt ett material. Men frågan är vad som triangulerats? Tiby har många 
värdefulla poänger- men inte riktigt den huvudpoäng som man söker vid en sk 
triangulering. För övrigt kan man ställa sig frågan om triangulering verkligen är 
något värdefullt i sig. Begreppet har nämligen den magiska kraft som innefattar 
ett självlegitimerande. Har man bara triangulerat är allt väl. Men skulle man inte 
kunna ifrågasätta om man med olika metoder verkligen mäter samma sak?

Berättelser är ett begrepp som återfinns i avhandlingens titel och som också 
återkommer i texten. Under senare tid har kulturvetenskaplig forskning allt mer 
ägnats åt det narrativa i såväl tal som text. Men Tiby har inte utfört någon ana
lys av detta slag. Att se utsagor som berättelser innebär ju en särskild analys
metod, att t ex urskilja inledningar och avslutningar, sensmoral, poänger, 
självpresentationer, uppbyggnad av bilder kring andra. M an undersöker hur 
framställningar produceras. Inte, som Tiby, vad som sägs.

Tolkning
En helt central fråga rör frågan om det verkligen är hatbrott Tiby skriver om. 
Tiby för också inledningsvis en intressant diskussion om dessa svårigheter samt 
om svårigheter att avgöra vem som är homosexuell. Detta är inte glasklart ens 
för alla som kan tänkas ingå i gruppen. H ur vet vi då hur identifieringen hos
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angripare ser ut? I analysen släpps detta problematiserande perspektiv. Trots att 
studien endast innefattar de utsatta, den ena sidans version, fastslås med en orim
lig säkerhet att det är hatbrott som författaren skriver om. En talande formuler
ing är t ex: “Det är 469 av 1.824 personer i undersökningen...som utsatts för 
brott på grund av sin homosexualitet.” (s 100, min kursivering.) I sammanfatt
ningen fastställs t o m att nivån av utsatthet för hatbrott har förändrats i Sverige 
från 1981 till dagens situation.

En rimligare utgångspunkt hade varit att undersöka hur bilden av hatbrott 
byggs upp eller konstrueras. I allmänhet har de intervjuade beskrivit brott som 
de själva uppfattar som hatbrott, men forskarens uppgift är den distanserade 
tolkningen. H är ges vi offrets beskrivning, något som borde poängterats.

Vidare behandlas öppenhet som en s k oberoende variabel, dvs som om 
denna orsakar utsatthet för brott. Men kanske är det inte öppenheten i sig som 
resulterar i en ökad utsatthet. Kan det handla om att offren framförallt är ung
domar som bjuder hem okända på fester, är ute på gayställen oftare, lever ett 
vildare liv... H ur ser det t ex ut bland äldre, etablerade homosexuella som också 
är öppet homosexuella? Även om författaren inte har empiriska data beträffan
de angriparna kunde hon reflekterat kring öppenheten i termer av andras defini
tioner. Även om man själv är öppen är det ju inte säkert att omgivningen upp
fattar de signaler man själv ger. Om detta är fallet vid t ex ett överfall, kan detta 
ju per definition inte vara ett hatbrott. Dessutom kan ju den egna öppenheten vara 
relativ: man kan ju vara öppen i förhållande till en del, men inte till andra... I vissa 
situationer, men inte i andra: på en klubb i Köpenhamn, men inte hemma i 
Bjärnum...

Referenser som retorik
En vanlig strategi i avhandlingar är att använda andras forskning som retorik i 
syfte att övertyga läsarna om att författaren är beläst och “vetenskaplig” . 
Teoretiska begrepp och andra undersökningsresultat borde i stället användas som 
hjälp vid den egna analysen. Tiby är uppenbarligen mycket väl inläst -  avhand
lingsarbetet har givit den intresserade en genväg till såväl teori som empiri på 
området. Detta är förtjänstfullt, men jag vill ändå påpeka två misstag som jag ser 
det -  vilka hon är långt ifrån ensam om att göra. För det första redovisas litte
raturen separat istället för att integreras i analysen av det egna materialet. 
Uppenbarligen är utsatthet inom familjen något centralt i andra länder. Men Tiby
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återknyter inte till detta då hon redovisar sina egna resultat. Litteraturdiskussionen 
blir därmed steril och tom: man vet som läsare inte om resultaten är ovidkom
mande för svenska förhållanden eller om författaren helt enkelt närmare under
sökt en sådan familj erelaterad utsatthet. För det andra förhåller sig inte Tiby till 
litteraturen utan redovisar okritiskt andras resultat. Ett ex: “En omedveten 
homosexualitet hos våldsamma gärningsmän (av manligt kön) har också kunnat 
konstateras.” (s 151) Som läsare undrar man hur i hela friden forskarna kunnat 
konstatera detta?

Öppenhet som grogrund för både acceptans och avståndstagande? 
Avhandlingen kan kritiseras för dess brist på tolkning. Men materialet är rikligt 
redovisat, vilket är en förtjänst: det inbjuder till egna reflektioner. En sådan 
handlar om en dubbelhet. Studien visar att homosexuella är mer utsatta för brott 
än andra. Samtidigt tycks det finnas en ökad acceptans av homosexuella. 
Resonemanget i avhandlingen använder öppenheten för att förklara avståndsta
gandet, men samtidigt ges illustrationer av acceptans. En kvinna berättar t ex om 
en gudstjänst för homosexuella i Storkyrkan, som störs av grupp från M aranata. 
I det tumult som följer ger samhällets mest respektabla: kyrkan, dess dignitärer, 
poliskåren sitt synliga stöd. Samtidigt tycks öppenheten föda antipatier. Ett 
kvinnligt polisbefäl kommenterar : “Ni får skylla er själva, varför ska ni ha guds
tjänst?” (s 125).

Öppenheten är ett led i kampen hos flera s k identitetsrörelser där deltagarna 
söker ett erkännande för den man är. I Sverige såväl som i andra västländer hålls 
s k gay festivaler, vi har kända programledare och sångerskor, som “kommit u t”; 
veckopressen skildrar deras bröllop, samlevnadskriser etc. Sammantaget har den 
respektabilitet som öppenheten ger, förvandlat brott mot homosexuella från ett 
enskilt, privat problem till ett allmänt, socialt problem. Det finns emellertid en 
spänningen mellan acceptans och avståndstagande. Det finns också en spänning 
mellan det öppna, karska som förordas samt det hatbrottslagstiftningen symbo
liserar: offerbilden. Även i intervjuerna återfinns denna ambivalens. En kvinna 
formulerar denna på följande sätt: ” ...det är så tillkämpat det här med stolthet 
och att vara stolt och stark...det finns inget utrymme för att varken vara ledsen 
för att man är bög eller flata, eller rädd för förtrycket, man får liksom inget stöd 
i gayrörelsen.” (s 188)

Sammanfattningsvis reser Eva Tibys avhandling många frågor genom att ett
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stort empiriskt material samlats in och redovisats. Det är inte förrän dessa frågor 
kan ställas som man kan få svar om samband mellan kamp och motreaktioner, 
om öppenhet och provokation å ena sidan och öppenhet och avdramatisering å 
den andra. Detta är till gagn för forskningen. Problemet i avhandlingen handlar 
om baksidan av dess förtjänster: alltför många teman presenteras och alltför 
många resultat behandlas som tvärsäkra: gränserna är tydliga där försiktighet 
borde råda. Det är kort sagt för lite analys. Men Tibys avhandling är viktig: ämnet 
är, åtminstone i Sverige, outforskat och här görs ett väsentligt pionjärarbete.
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Registrering, Sociologiska institutionen, sal 
1 (n.b.X Thunbergsvägen 3a 
Välkomsthälsning av Rector Magnificus Bo 
Sundqvist och, Sveriges 
sociologförbunds ordförande Lars Udéhn 
Plenarföreläsning: Sylvia Walby, Lokal: 
Ihresalen 
Arbetsgrupper

Arbetsgrupper
Plenarföreläsning: Zygmunt Bauman,
Lokal: Ihresalen
Arbetsgrupper
Förbundets årsmöte. Lokal: Sociologiska
institutionen, sal 3
Festmiddag

Anmälan til årsmötesprogrammet sker genom insättning av 800:- på postgirokonto 333 77-3 
senast den 14 december 2000, ange namn och postadress. Registreringsavgiften täcker del
tagande i arbetsgrupper, plenarföreläsningama samt festmiddagen. Ingen återbetalning av 
registreringsavgiften kan påräknas vid förfall. Anmälan till arbetsgrupp sker genom att kon
takta relevant grupporganisatör också det senast den 14 december 2000.
Reviderat och detaljerat program erhålls vid registreringen.
Övriga iipplysnlngaor* Programkoordinatom, Jan Trostyjan.trpst@SQc.uo.se» 018-471 11 88
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Alva Myrdal session

Specialsession om 
Den svenska välfärdsstaten, kvinnorna och Alva Myrdal

Nitton hundratalet har passerat och snart har det gått hundra år sedan en av vårt lands störs
ta feminister föddes, Alva Myrdal (1902-1986)* Hon har som samhällsvetenskaplig forska
re och debattör skrivit de kanske mest lästa samhällsvetenskapliga verken i Sverige under 
förra århundradet* Hon har hyllats oeh hon har kritiserats, det senare främst t samband med 
debatten kring Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet tillrätta (1989) och steril iseringsde- 
batten i Dagens Nyheter (1997)* Hennes praktiska arbete i socialdemokraternas kvinnopo- 
litik är delvis skymt av den metaforiska betydelse hon fått som representant för det central- 
styrda folkhemmet*

Har Du skrivit om delar eller hela perioden 1930-1980 och något som har diskursi v eller 
verklig anknytning till Alva Myrdal, såsom socialdemokratisk politik, fredspolitik, utbygg
nad av välfärdsstaten, välfärdsstatens övergrepp på medborgare, familjepolitik, kvinnor i 
akademin, antinazismen i Sverige, ryktbarhet och kön, biografier, feministisk debatt eller 
sexualpolitik, så är Du välkommen att skriva en uppsats till denna session* Alla bidrag väl
komnas, särskilt från oväntat håll!

Sessionen, som hålls av undertecknad, ingår i arbetsgruppen “Genusforskning och feminis
tisk teori" som leds av Christine Roman* För deltagande i Alva Myrdal-sessianen, anmäl 
Dig direkt till mig så för jag också anmälningarna vidare till Christine* Jag bollar också 
gärna idéer och litteraturtips per e-post Vidare rekommenderas Alva och Gunnar Myrdal- 
arkivet på Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek i Stockholm*

Skaka filerna och kom med en Alva Myrdal-uppsats!

Hedda Ekerwald
^ ^ M M P g j M P P ^ g g p i M i i W W i l i W i i M W W W W i B l i W W W W p p W W i W M «

Ekerwald, Sociologen, Box 821,751 08 UPPSALA, tel. 018.471 11 94 
helst e-post: Hedvig.Ekerwald@soc.uu.se
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anvisningar till författare

Sociologisk Forskning är en kvartals
tidskrift som utges av Sveriges 
Sociologförbund. En förutsättning för 
publicering i Sociologisk Forskning är 
att uppsatsen inte redan är publicerad, 
eller under bedömning för publicering 
av annan tidskrift eller annat förlag. 
Undantag kan göras för samtidig 
publicering på flera språk. Artikel
författare erhåller tre exemplar av 
numret.

Uppsatser
1. Sänd tre exemplar av ditt manuskript 
till tidskriftens redaktör. M anuset ska 
vara skrivet med dubbelt radavstånd, 
försett med goda marginaler samt i sin 
helhet inte överstiga 10 000 ord. Om 
inte annat avtalats med redaktionen ska 
uppsatsen vara författad på svenska.

2. Slutgiltigt manus bifogas också på 
diskett. M ärk disketten med författar
namn samt programvara.

3. Redaktionen sänder normalt varje 
uppsats till två anonyma granskare 
för bedömning. Av det skälet anges 
endast titel på uppsatsens första sida 
och författaridentitet ska ej heller 
framgå i texten. På separat blad anges 
uppsatsens titel och antalet ord, ”run
ning title” (3-4 ord), författarnamn, 
akademisk titel, institution samt 
adress till vilken redaktionen ska 
sända sin korrespondens.

4. Manuskriptet ska innehålla ett abstr
act på engelska om 150-200 ord. Ange 
engelsk titel och gärna (max fyra) 
nyckelord. Författaren ansvarar för 
språkgranskning.

5. En kort presentation av författaren 
(två rader) ska bifogas.

6. Noter ska vara placerade i slutet av 
uppsatsen, före referenser.

7. Tabeller och figurer bifogas på 
separata blad och i texten anges var 
de ska placeras.

8. Litteraturhänvisningar i texten görs 
enligt följande: (Sontag 1977:35) eller 
Sontag (1977:35). Referenser utfor
mas enligt följande:

BOK: Pilgrim, D. &  Rogers, A. (1993) 
A Sociology o f  Mental Health and 
Illness. Buckingham: Open University 
Press.

ARTIK EL: Haavio-M annila, E., Roos, 
J.P., Kontula, O. (1996) ”Repression, 
Revolution and Ambivalence: The 
Sexual Life of Three Generations” , 
Acta Sociologica 39 (4):409-430.

KAPITEL i BOK: Dryler, H. (1994) 
”Etablering av nya högskolor - ett 
medel för minskad snedrekrytering?”, 
s 285-308 i Erikson, R. & Jonsson, 
J.O. (red) Sorteringen i skolan. 
Stockholm: Carlsson.

Recensioner
Sociologisk Forskning publicerar 
recensioner av nyutkommen litteratur 
av sociologisk relevans. Recensioner 
bör omfatta max 2 000 ord. 
Litteraturhänvisningar i recensionen 
ska förtecknas i en referenslista.



innehåll

nummer 3-4/2000

Den nuvarande krisen inom sociologin: finns det en väg 
bortom  falsk pluralism?
AV JO H N  H. GOLDTHORPE

Det moderna projektet 
AV ULF HIMMELSTRAND

M ax Weber -  made in the USA?
AV SVEN ELIAESON

Pitirim Sorokins essä -  en introduktion 
AV ILKKA HENRIK MÄKINEN

Självmordet som samhällsfenomen 
AV PITIRIM SOROKIN

debatt
En sociologtidskrift på svenska -  varför då?
AV STEFAN SVALLFORS

Sociologisk Forskning behövs!
AV MATS EKSTRÖM och ROLF LIDSKOG

1
recensioner

Omslaget:
Surveyundersökningar på urval av befolkningen utgör en av sociologins största 
framgångar under slutet av 1900-talet, hävdar John Goldthorpe i detta nummer av 
jgociologisk Forskning. Fotograf Jack Mikrut, Pressens Bild.


