
Opponenter inbjudes att recensera avhandlingar

En stor del av den nya sociologiska forskningen görs som doktorsavhand
lingar. D et är knappast möjligt att förstå vad som rör sig i det sociologiska 
Sverige utan att känna till något om denna aktivitet.

I  detta nummer av tidskriften recenseras 7 doktorsavhandlingar (i 6 recen
sioner). I  samtliga fall utom  ett (den sista recensionen) är det opponenten 
som kom mer till tals. Redaktionen tycker att det är rätt naturligt att oppo
nenternas synpunkter blir kända. Vi vill därför både inbjuda och uppmana 
opponenter på avhandlingar att recensera dessa för Sociologisk Forskning. 
Recensionerna får gärna vara personligt formulerade och behöver inte följa 
samma mall som under disputationen.

Iredaktionen
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recension

AV STAFFAN MARKLUND 
Arbetshälsoenheten, Arbetslivsinstitutet.

Örjan Hemström (1998) Male Susceptibility and Female Emancipation. 
Studies on the Gender Differences in Mortality. Acta Universitatis 
Stockholmensis, Stockholm Studies in Sociology. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International.

Sociologer sysslar för det mesta med att undersöka hur folk lever. I 
Hemströms doktorsavhandling är problemet istället orsakerna till att män
niskor dör. M er specifikt granskar han orsakerna till att kvinnor i allmänhet 
lever längre än män. Skälet till att människors livslängd är en mycket viktig 
sociologisk fråga är att det kan finnas sociala skäl till hur länge en människa 
lever. Livslängden påverkas inte alls bara av genetiska eller biologiska fakto
rer utan hög utsträckning av sådana saker som beteende, livsstilar, skilsmäs
sor, arbetslöshet, yrke, arbetsmiljö, ekonomisk standard och sociala klasskill
nader. Det är alltså samma slags frågor som när man studerar hur människor 
lever. Det finns dock flera alldeles speciella skäl att studera dödligheten ur ett 
sociologiskt perspektiv.
• Könsparadoxen -  kvinnor lever längre trots att de är sjukare. Betyder 

detta att sjuklighet och dödlighet är helt olika fenomen för kvinnor och 
män?

• Länderskillnader -  det finns stora skillnader mellan länder både när 
det gäller hur länge människor lever och när det gäller skillnaden mel
lan män och kvinnor. Betyder detta att olikheterna i ekonomisk stan
dard mellan länder eller olikheter i andra avseenden är avgörande?

• Skillnader över tid -  skillnaderna mellan kvinnors och mäns dödlighet 
förändras över tid, men i olika riktningar. Vad beror det på? H ar det 
kanske att göra med att jämlikheten mellan könen i andra avseenden 
har förändrats?

Rent praktisk är ytterligare ett skäl att studera dödlighet att det finns myck
et bra data. Det finns långa tidsserier i de flesta länder och stor enighet i vad
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man menar med död. Till skillnad från de flesta andra sociologiska fenomen 
är mätproblemen när det gäller den beroende variabeln små.

Jag har översatt titeln till svenska "Manlig sårbarhet och kvinnlig frigö
relse - studier könsskillnader i d ö d l i g h e t Avhandlingen består av en sam
manfattning och fyra separata uppsatser. Två av dessa är redan publicerade, 
en är på väg att publiceras och den sista är inskickad for bedömning. 
Avhandlingen har av samhällsvetenskapliga fakulteten i Stockholm blivit 
utsedd till årets bästa.

Avhandlingen handlar alltså om skillnader mellan män och kvinnor när 
det gäller mortalitet. Hemström ger både en översikt över den mycket omfat
tande vetenskapliga litteraturen på området och prövar empiriskt med hjälp 
av olika datamaterial flera av de centrala hypoteser som finns när det gäller 
att förklara denna skillnad. Redan i titeln antyder Hemström att han uppfat
tar att könsskillnaden kan förklaras av såväl männens situation som av kvin
nornas. Det handlar alltså om att förklara könsskillnaden i dödlighet med 
andra könsskillnader och inte om helt separata förklaringar till männens död
lighet och kvinnornas.

I inledningen av avhandlingen beskriver Hemström hur det ser ut med 
dödligheten i en rad olika länder och vid olika tidpunkter. För Sveriges del 
gäller att för åren 1945 och 1994 var dödlighetsskillnaden mellan kvinnor 
och män upp till 10 årsåldern rätt lika. Men sen hände det något. År 1994 är 
könsskillnaden mycket större generellt och särskilt stor bland de i åldern från 
15 till 35 och bland de i 60 årsåldern. Dödsorsakerna skiljer sig också myck
et åt mellan män och kvinnor. M äns överdödlighet i ungdomen förefaller att 
ha med olyckor och alkohol att göra, mäns överdödlighet i högre ålder beror 
framförallt på högre risk för dödsfall i hjärt/kärlsjukdomar. Canceröverdöd- 
lighet för kvinnor i medelåldern är enda undantaget.

Av denna information kan man förledas dra slutsatsen att det mesta av 
skillnaderna mellan män och kvinnor kan förklaras av beteendefaktorer. Dvs 
att männens överdödlighet i olyckor och alkohol beror på dem själva och att 
männens överdödlighet i hjärtkärlsjukdom beror på att de äter för mycket 
fett, dvs också beror på dem själva.

Så enkelt är det förstås inte -  för att göra det hela mer sofistikerat pre
senterar avhandlingen en mängd teorier och tidigare forskning.
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Teorin
De teoretiska avsnitten innehåller omfattande referenser till såväl medicinsk 
teoribildning som psykologiskt och sociologisk. Den medicinska modellen 
består av flera olika undermodeller och inkluderar såväl genetiska studier som 
studier av hormonella skillnader mellan män och kvinnor. I den (social-)psy- 
kologiska traditionen framkommer att grunderna för skillnaderna mellan 
män och kvinnor uppkommer genom könsspecifik socialisation. Den sociolo
giska teorin består dels i referenser till generella socioekonomiska och kultu
rella processer och dels i teorier om skillnader i mänskliga beteenden. 
Hemström menar att olika delar av alla dessa teoretiska element behöver 
användas. På en konkret nivå skiljer han mellan biologiska och genetiska fak
torer, och tre olika former av sociala faktorer: individuellt beteende, familj 
och gruppfaktorer. Presentationen av relevant teoribildning är visserligen 
något kortfattad men väl vald och användbar. På några punkter hade det 
dock varit bra med ytterligare klarlägganden.

Hemström lutar mycket åt teorier som handlar om sjuklighet, men i de 
empiriska studierna finns inte någon analys av hur det sambandet kan tänkas 
se ut. Snarast förefaller han mena att sjuklighet och dödlighet inte har direkt 
med varann att göra. Det är en viktig teoretisk fråga att fundera över om det 
verkligen är så att samma faktorer som förklarar dödlighet också kan förkla
ra sjuklighet. Framförallt när det gäller skillnader mellan män och kvinnor är 
det kanske mer rimligt att utgå från att sjuklighet och dödlighet är rätt olika 
saker, eftersom kvinnor har högre sjuklighet men lever längre än män.

Hemström hävdar alltså med stor envishet att det finns skillnader mel
lan män och kvinnor och att en del av dessa skillnader kan tolkas i termer av 
könsspecifik socialisation. H an driver tesen att genusskillnader som i grunden 
uppstår genom att pojkar och flickor uppfostras olika i en rad avseenden 
också påverkar skillnaderna i livslängd, dödlighet och dödsorsaker. OK, men 
vad är det för variant av genusteori han använder egentligen? Enligt min upp
fattning finns det flera former av feministisk teori som bygger på idén om 
könsspecifik socialisation.

a) En närmast biologistisk feminism . H är finns en bra illustration till 
resonemanget i filmen ”Gott om pojkar ont om m än” av Rigmor Robert 
och M arianne Ahrne. Teorin går ut på att pojkar och män framförallt på 
grund av högre testosteronhalt är mer aggressiva och mer benägna att ge sig 
in i äventyrligheter, krig och slagsmål. Under uppväxten utvecklar pojkarna 
ett mer riskfyllt beteende än flickorna.
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b) En annan variant som man skulle kunna beteckna som könsrollsteori, 
som går ut på att barn lär sig att vara män respektive kvinnor genom de 
könsspecifika förväntningar som omgivningen ställer på dem under uppväx
ten. Det är i första hand en socialpsykologisk teoribildning med rötter i 1950- 
talet och vars främsta sociologiska företrädare i Sverige var Rita Liljeström i 
Göteborg. Skillnaderna i beteende är alltså socialt skapat och därmed också 
möjligen föränderligt.

c) En tredje variant är det man skulle kunna beteckna som en köns- 
maktsteori. H är handlar det om maktrelationer mellan män och kvinnor, i 
arbetslivet och i privatlivet. Teorin är i första hand en strukturteori och beto
nar alltså män och kvinnor som kollektiv och hur de interagerar och hur de 
får olika positioner i samhället. Yvonne Hirdman år väl en representant för 
detta och stora delar av den nyligen avlämnade kvinnomaktutredningen före
träder också detta perspektiv.

Jag skulle väl i första hand placera Hemström i den andra kategorin, dvs 
som företrädare för en könsrollsteoretisk position. Det är en hederlig position 
i sig, men det finns en risk att uppväxtrollteorin alltför mycket betonar indi
vidförhållanden och identitet och alltför litet diskuterar sociologiska struk
turförhållanden. Faktorer som har med maktskillnader och skillnader i 
arbetslivet underordnas uppfostran och förväntningar. Det är ju också på det 
sättet att stora delar av könsrollsteorin knappast går att studera empiriskt, 
vilket däremot könsmaktsteorin gör. Och det är ju i hög grad ett empiriskt 
problem som Hemström studerar.

De empiriska analyserna.
Hemström genomför i avhandlingen en mycket spännande och omfattande 
empirisk analys baserad på olika typer av data.

Hur ska man förklara förändringarna i dödlighetsmönster under efterkrigs- 
perioden? Den första analysen är en tidsserieanalys som om fattar perioden 
1945-1992. H är analyseras en rad tidsserier för att bedöma vilka faktorer 
som kan påverka dödlighetsskillnaden mellan män och kvinnor: ekonomisk 
tillväxt, arbetskraftsdeltagande, arbetslöshet, yrkesstrukturens förändringar, 
löneskillnader mellan män och kvinnor, sjukvårdens förändringar, migration, 
fertilitetsförändringar, åldersförändringar, konsumtion av tobak, alkohol och 
matfett. I det första steget prövas de bivariata sambanden i en sk ARIMA-
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modell och kvar blir då bara några av de ursprungliga faktorerna. M etoden 
är mycket elegant framförallt därför att den effektivt avslöjar skensamband 
man får när man visuellt granskar olika tidsserier. Om vi håller oss till huvud
frågan om dödlighetsskillnaden mellan män och kvinnor visar det sig att:
• Flera av de ekonomiska faktorerna och arbetsmarknadsfaktorerna spe

lar roll. Ökningen av BNP per capita ökar dödlighetsskillnaden och 
minskningen av löneskillnaderna minskar dödlighetsskillnaden. 
Ökningen av arbetslösheten minskar skillnaden. Läkartätheten påver
kar inte dödlighetsskillnaden

• Demografiska faktorer. Den ökade urbaniseringsgraden ökar eventuellt 
skillnaden. Befolkningens åldrande ökar också skillnaden. Däremot 
finns inga samband med födelsetal, giftermåls- eller skilsmässofrekvensen.

• Alla beteendefaktorer påverkar utvecklingen. Ökad cigarettkonsumtion, 
ökad alkoholkonsumtion och ökad smörkonsumtion ökar skillnaden.

I nästa steg genomförs en analys av individdata. En uppsats om skilsmässor
nas betydelse för dödlighetsskillnaden och en om arbetsförhållandenas bety
delse för dödligheten.

Hur påverkar skilsmässa skillnaden mellan män och kvinnor? Idén är att män 
drabbas hårdare av skilsmässa än kvinnor. H är analyseras med hjälp av inten- 
sitetsregressioner ca 40 000 dödsfall från ett register som består av FoB 1960, 
1970 och 1980 kombinerade med dödsfallsregistret åren 1981 till 1986. 
Resultaten visar att det finns en överdödlighet bland människor som efter en 
skilsmässa gifter sig igen och bland de som är sambor. Särskilt gäller detta för 
kvinnor. Samtidigt visar det sig att dessa skillnader till en viss del minskar när 
man tar hänsyn till omfattningen av förvärvsarbetet och antalet barn i famil
jen. Kvinnor som inte förvärvsarbetar och män med okvalificerade arbetaryr
ken är särskilt drabbade.

Tolkningen är att såväl selektionsfaktorer som skilsmässoprocessen 
bidrar till dödlighetsskillnaderna. Den praktiska tolkningen är att det är bra 
med stabila äktenskap och med tjänstemanna jobb om man vill leva länge.

En viktig fråga när det gäller effekter av skilsmässa är dock om det är 
en psykologisk eller en ekonomisk mekanism som slår igenom. Är det inte så 
att många ensamstående kvinnor och arbetarmän helt enkelt lever under 
extrem ekonomisk stress? Som Hemström formulerat stresshypotesen rör den 
sig huvudsakligen om psykologiska fenomen, inte om fattigdom. Det hade
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förstås varit önskvärt med data om individernas ekonomiska situation, t ex 
via inkomstregistret, för att avgöra vad som händer i skilsmässosituationen 
för män och kvinnor.
Hur påverkar skillnader i arbetsförhållanden skillnaden i dödlighet mellan 
män och kvinnor? H är används dels samma material som i skilsmässostudi- 
en, men med koncentration på arbetsförhållanden och dels ett mer detaljerat 
material där en sk Job Exposure M atrix utnyttjas för att ge mer information 
om exponering av olika hälsorisker i enskilda yrken. Arbetsförhållanden stu
deras i termer av yrkesområde, veckoarbetstid, arbetets nivå i organisations
hierarkin i det första fallet. Och i termer av fysisk och psykosocial arbetsmil- 
jöbelastning i det andra fallet. Dessutom kontrolleras för civilstånd och ålder. 
Idén är att män har högre fysisk arbetsmiljöbelastning och oftare arbetar i 
farliga yrken. Dödligheten studeras såväl i allmänhet, som i fråga om 
hj ärt/kärl dödlighet och dödlighet i externa orsaker.

Trots att det framkom betydande skillnader i arbetsmiljöbelastning mel
lan män ode förvärvsfrekvens och framförallt det faktum att de arbetar i tjän
stemannayrken som har lägre dödlighet tillsammans kunna ge en del av för
klaringen till skillnader mellan män och kvinnor.

Avslutande kommentarer
Hemströms avhandling är ovanligt spännande läsning. H an driver sina frågor 
utifrån noggrant teoretiskt formulerade hypoteser och genomför komplicera
de empiriska analyser med stor säkerhet. Den visar att kombinationen av teo
retisk medvetenhet och hantverksmässig skicklighet ger utdelning. Den visar 
också att studier av genusskillnader i dödlighet har ett allmänt sociologiskt 
intresse. Skillnaderna mellan män och kvinnor tycks bestå såväl i biologiska 
skillnader som i förhållanden som har att göra med det faktum att män och 
kvinnor i flera avseenden lever i mycket olika världar. Slutsatsen att såväl 
mäns sårbarhet som kvinnors emancipation kan förklara olikheter i dödlighet 
betyder att såväl beteendefaktorer som maktförhållanden inte bara styr hur 
vi lever utan också hur vi dör.

redaktionens not:
Avhandlingen fick pris som årets bästa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Stockholms Universitet år 1998/99.
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recension
AV AAGE B. S0RENSEN
Department of Sociology, Harvard University.

Christofer Edling (1999) Essays on Social Dynamics. Akademisk avhand
ling. Stockholm: Department of Sociology. University of Stockholm.

Christofer Edling successfully defended his doctoral dissertation Essays on 
Social Dynamics on January 15, 1999, at the University of Stockholm. At 
the defense, I was the opponent and made these remarks on the thesis:

Dissertations on the use of mathematical models as a tool for the deve
lopment of sociological theory are very rare. This lack of attention to the use 
of mathematical tools by most young sociologists is a serious problem for our 
discipline, in my opinion. I am therefore very pleased by Edling's contribu
tion. I now very much hope for a series of dissertations from Swedish socio
logists using mathematical models and a resurgence of mathematical sociolo
gy. A very good Swedish beginning was made many years ago: Georg 
Karlsson's Social Mechanisms: Studies in Sociological Theory published in 
1958.

In the first two chapters of Essays on Social Dynamics, Edling presents 
mainly programmatic, methodological and philosophical ideas about the 
importance of studying dynamics in the social sciences and of using the tools 
of mathematics and computational methods. This includes a nice demon
stration of the value of formulating mathematical models of change rather 
than relying on the arbitrary formulations embodied by our statistical esti
mation methods, often requiring misleading assumptions about systems 
having reached stable states or equilibria. Overall, Edling demonstrates an 
impressive command of the relevant literature and sound judgement in the 
use of this literature. I have two comments on this material.

First, Edling distinguish between the task of developing concepts and 
classifications, and the task of theory building. Edling advocates theory buil
ding over concept formation. Linnaeus is not a theorist. Darwin is. I agree 
that concept formation and classifications can be sterile. It is a strange beli
ef of sociologists that theorists are concept builders in the manner of M ax 
Weber, and the belief is probably one reason for the theoretical poverty of
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sociology. Nevertheless, the distinction is overdone here. W ithout Linnaeus 
there might never have been an Origin of the Species. It is relevant to note 
here that one of the main values of mathematics is for concept formation. 
Indeed, Coleman (1964) defines mathematical sociology as the use of mathe
matics for conceptual development. I always thought that one of the main 
virtues of my vacancy competition model is the precise concept of opportuni
ty that it provides (e.g., Sorensen, 1983). Another example is W hite's vacan
cy chain model (White, 1971). At the core of the model is a different con
ception of mobility than the standard one where mobility is seen as the move
ment of individuals among occupations or other states. White proposes inste
ad to focus on the movement of vacancies. This conception resolves an awk
ward property of the M arkov model, that mobility generates ”structure”, 
because the transition rates of probability completely determine the eventual 
distribution of positions, a property that we rarely find reasonable. There is 
an im portant lesson to be derived from many of the best known uses of m at
hematical models for conceptual development, such as the vacancy chain 
model. Their value derives from the sociological insights given to simple 
models and not from mathematical complexity.

Good modelers need to attend to one particular purely conceptual task: 
defining the state space of the system. This is classification and it is essential 
for developing good and interesting theory with models. The state space defi
nes what should be considered an event, because an event is a change in a 
state space. Jon Elster's distinction (Elster, 1989) between states and events, 
approvingly quoted by Edling, is thus a wholly misleading distinction and a 
sign of the philosopher at work without a substantive focus and without 
experience in empirical analysis.

Second, Edling advocates a concept of a theoretical model as a hypot- 
hetico-deductive system that I find of limited value. It sounds very nice that 
a formal system can be used to deduce hypotheses and check for consistency, 
and that computer algorithms can be used to perform all kinds of wonderful 
feats. However, I know of no such exercise in building elaborate formal sys
tems cranked by calculus or computers that convinced any of the value of 
mathematical models, outside of the narrow field of mathematical sociolo
gists and their relatives. The top-down approaches too often provide models 
with no resemblance to anything we can observe empirically and conveying 
no sociological imagination.
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The programmatic chapters are followed by three substantively focused 
chapters, all focusing on diffusion processes. Chapter 3 proposes a diffusion 
model for the modeling of the behavior of firms on the Stockholm stock 
exchange. The main conclusion is that firms did influence each other in choo
sing whether to react to the new tax law. The model used in Chapter 3 is fur
ther developed in Chapters 4 and 5. In Chapter 4 to study the spread of floor- 
ball teams in Swedish districts, or counties, and in Chapter 5 to analyze the 
spread of trade unions in the Stockholm area.

I like Chapter 3 a great deal. It uses a unique data set created by an unu
sual situation and is effectively used by Edling and his co-author. The data 
analysis is well done with creative use of available information. The main 
substantive conclusion of Chapter 3 is that social influence matters, that is, 
firms decide on how to react to a change in tax laws not only by looking at 
their own situation in isolation, but also by reacting to what other firms did. 
The main evidence for this conclusion is the substantial effect of the time 
dependent network measure in the event history model employed.

It is a very much discussed problem in analyses of this sort that hetero
geneity and time dependence is easily confounded. Edling, strangely, does not 
discuss this problem at all. The problem is, of course, extremely im portant 
for the main conclusion. Only if we have genuine time dependency will the 
conclusion be correct. It seems to me that the effect of the network measure 
could be interpreted to simply mean that firms with high values on this mea
sure have characteristics that makes them likely to react early to the tax law 
change. I see no discussion of this issue. In fact, we could at least be provi
ded with information about whether board meetings actually took place in 
the short period considered so that networks were activated. That should be 
a minimum requirement for social influence.

There is another way to model this process that might have given a fir
mer hold on the time dependency versus heterogeneity issue. The data are 
quite unique and permit using a model proposed by Coleman (1964), the con
tagious Poisson process with exhaustion. This means treating that primary 
list as a system and considering changes in the size of the system, a very rea
sonable conception in my opinion. The approach would involve estimating 
transition rates for the system going from state i to state i+1, where i denotes 
the number of firms having moved to the secondary list. We then could esti
mate parameters for the influence of firms on each other. This would be real 
sociology.
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Chapters 4 and 5 are very similar in approach. They both depart from 
the model Edling calls the mixed-influence diffusion process. Chapter 5 
expands this model by also introducing a threshold parameter. I find both the 
basic and the more elaborate model very appealing, though I find the use of 
the threshold parameter somewhat arbitrary. My main problem with both 
Chapters have to do with the empirical analysis. We learn literally nothing of 
sociological interest from these analyses. That the models seem to provide a 
reasonable fit proves nothing.

Consider the floorball data. They are by district. Edling claims that dis
tricts are social systems and that diffusion takes place among quite mysterious 
actors, which are potential floorball teams. I have great difficulty with this 
scenario. I think the minimum requirement of a diffusion model is that it has 
some entities among which diffusion takes place. We do not have that here. 
We also get no interpretation of the results. Parameter values vary conside
rably among districts showing unequal am ount of the two sources of diffu
sion, but Edling avoids saying anything about whether or not these results 
make sense. Perhaps they do, perhaps they do not.

I do not believe districts are social systems for the emergence of floor
ball. The University of Stockholm is the temple for mechanism sociology. 
Therefore, one should think that the author would consider the mechanism 
for creating a team. You do not sit in the middle of N orrbotten and decide 
to get yourself a floorball team because you read about it in the newspaper. 
A minimum requirement is that you have another team to play with. I was 
once, at age 8 or so, involved in the formation of a soccer team. The reason 
was that there were other teams to play with. The new development I lived 
in had no team. So we made a team. I believe floorball teams are created the 
same way. This means that diffusion is geographical. Edling lists his data 
alphabetically by district name and never considers the mechanism. He 
should have. It might have involved a bit more work, but it could have been 
done. Teams presumably have addresses.

The very sophisticated machinery used in Chapter 5 to estimate very 
complicated models is impressive. However, the analysis is devoid of sub
stantive conclusions. These data serve no useful purpose other than fodder 
for the machines. I think Edling should have shown that we gain some under
standing of something from analysis. M athematical sociology is a branch of 
sociology, not of mathematics.
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Chapter 6 is an exercise in game theory where simulations are used to 
show how the distribution of various types of organizations may develop over 
time. The chapter claims to address the issue of whether organizations are 
rational or not. However, this is really just a foil for introducing game theo
ry as a tool for analyzing the interactions among organizations. The coordi
nation game is a nice idea and the consequences of organizations engaging in 
this game are nicely illustrated. However, the exercise is devoid of any link 
to empirical data.

I fail to see how we are educated about the rationality of organizations 
as a result of Chapter 6. I am not surprised, for I believe it is a non-issue. 
Some sociologists of organization have tried to claim that sociology is useful 
by trying to show that organizations engage in irrational practices created by 
culture, imitation or whatever. This is called the institutional approach. 
However, the approach completely ignores that firms are very much oriented 
to the evaluation of their practices and performance by financial markets. If 
fund managers believe that organizations are better managed by managers 
wearing red jackets and yellow boots, then it is rational for organizations to 
adopt these practices, however ”irrational” it might seem, because the adop
ted practices will then affect the performance of firms. So, it is not organiza
tions, but fund managers and their clients that are irrational.

The Epilogue addresses the great benefits we may gain from com puta
tional methods. This is an idea that has been recurring for almost fifty years. 
It still remains to be demonstrated that computer simulations of societies will 
provide anything of sociological importance. It is of course correct that com
puters allow us to model very complicated interactions. However, the task of 
the theorist is to make the complicated simple not to derive implications of 
complicated models, in my opinion.

Edling's ambition is to show the usefulness of mathematics as a tool for 
the development of sociological theory. Unfortunately, the story of mathe
matical sociology since the nineteen sixties is one of decline and neglect. 
There are many reasons for this decline, some are discussed by Edling. It will 
take a major effort, both in quantity and quality, for mathematical sociology 
to again enter the curricula of the graduate programs of major sociology 
departments. This effort must demonstrate that the use of mathematics m at
ters, so that we get better sociology from using mathematical models in the 
investigation of social processes and to model social structures. Edling's 
essays represent a significant step in the right direction
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recension
AV PETER V. MARSDEN
Department of Sociology, Harvard University.

Rickard Sandell (1998) Social Movements and Social N etw orks . Akademisk 
avhandling. Department of Sociology, Stockholm University.

&
Charlotta Stern (1999) The Dynamics o f  Social Movements: Essays on 
Competition and Diffusion. Akademisk avhandling. Department of 
Sociology, Stockholm University.

Social movements are among the most intrinsically interesting phenomena 
studied in the social sciences. They are oriented to promoting, and occasio
nally to resisting, diverse changes including -  among many others -  altering 
labor laws, protecting the environment, obtaining new rights for minority 
groups, preventing war, and reducing alcohol use. The most overt actions 
undertaken by movements -  strikes or mass demonstrations, for example -  
are dramatic events that compel attention. Individuals affiliating themselves 
with movements that seek to alter the status quo often place themselves at 
personal risk. Emotions ebb and flow during the course of a movement; suc
cess in instituting social change calls forth great elation, while setbacks -  espe
cially those due to repressive acts by counter-movement groups -  create dis
appointment and anguish.

Taken together with the fact that they often operate outside of and in 
opposition to major institutionalized structures, the excitement that sur
rounds movements can predispose observers to view them as somehow dis
tinct from ordinary society. Certainly this seemed to be how they were viewed 
by the once-dominant theories that regarded movements as a responses to 
structural strains. Thus conceptualized -  as extra-institutional forms of acti
vity that attract alienated, discontented, and marginal segments of society -  it 
would seem implicit that movements operate according to principles that dif
fer from those governing other forms of social organization.

Recent scholarship, however, instead stresses the continuities between 
movements and other forms of politics and social organization. Movements 
have come to be viewed as fields of purposive organizations composed of 
intendedly rational members. Like other organizations, they are embedded in
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and dependent on their location within environing social structures. Seen as 
such, insights drawn from numerous fields of social science -  both structural 
and cultural -  can be applied toward understanding how movements emerge, 
grow, persist, decline, succeed, and fail.

The recent doctoral dissertations by Rickard Sandell and Charlotta 
Stern, both presented at Stockholm University, are in the latter tradition. 
Each is presented as a series of related but self-contained articles, some of 
which are coauthored. Sandell and Stern study overlapping bodies of archi
val data on major 19th- and 20th-century Swedish movements: the Social 
Democratic Party (SAP), the trade union movement, the temperance move
ment, and the free church movement. The meticulous data analyses in their 
theses rely on sophisticated quantitative techniques including event-history 
and multilevel analysis; spatial or network terms are among the theoretically 
crucial explanatory variables.

Far from focusing on the distinctive characteristics of movements, 
Sandell and Stern examine the mundane, day-to-day patterns of social organ
ization that undergird them. They seek to explain both micro-level events 
(individual decisions to join and discontinue membership) and meso-level 
ones (the creation of movement organizations). While postulating rational 
actors, the authors invoke explanatory mechanisms that are predominantly 
structural. Their analyses focus on networks linking members and potential 
members, on interorganizational social networks, and on within- and be- 
tween-movement competition.

As is the case with other goal-oriented activities in contemporary socie
ties, movements establish formal organizations to pursue their objectives, and 
as such they confront the issues of resource acquisition and maintenance with 
which all organizations must deal. Because the adherents of movements often 
lack the wealth and power held by more established segments of society, 
membership is a vitally im portant resource for movement organizations: the 
mobilization of large numbers of supporters is among their primary tactics 
for attracting attention and pressuring authorities toward change. Hence 
organizers and analysts alike concentrate on the question of how to recruit 
and retain members.

A coauthored chapter on recruitment included in both dissertations is 
framed against M ancur Olson’s famous analysis of the collective action pro
blem. Olson concluded that appeals to the benefits of a collective good are 
insufficient to entice people to join large groups oriented to the production of
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such goods: the self-evident costs borne by an active individual exceed the 
more intangible increase in expected benefits that follows from her or his par
ticipation. According to this logic, individuals contemplating membership in 
a movement often decide to free-ride on the contributions of others, unless 
the movement organization offers incentives that can be denied to nonparti
cipants. In small groups the consequences of a failure to contribute are more 
transparent, and participation is correspondingly more likely.

Sandell and Stern do not dispute this cost/benefit calculus of participa
tion, but their argument claims that group size is less of a barrier to partici
pation than Olson’s analysis indicates. This follows since movements -  like 
other organizations -  rely on networks for much of their recruiting. The au
thors argue that most decisions about movement participation are made in a 
context of ongoing associations within relatively small groups of “relevant 
others“ such as family, neighbors, or coworkers. Such settings may add sig
nificant solidary incentives to the benefit package associated with participa
tion, and they also may impose effective social sanctions for failure to con
tribute. Individuals located within networks of movement participants thus 
face cost-benefit schedules that differ from those perceived by potential recru
its who are not linked to current members.

Longitudinal analyses bearing on this argument examine individual data 
from membership records of a lodge of one temperance movement (the 
Independent Order of Good Templars [IOGT]) in Husby-Rekarne parish for 
the period 1896-1937. The ties of potential recruits to lodge members are not 
measured directly, but Sandell and Stern do show that factors known to be 
associated with the presence of such ties -  including geographic proximity as 
well as similarity in terms of age and occupation -  predict the time at which 
someone becomes affiliated with the lodge. An interesting finding consistent 
with the Olson argument is that the rate of joining the lodge nonetheless 
declines with its size, net of these local social pressures.

In a notable analysis that examines movements beyond the stages of for
mation and growth, Sandell reasons that a similar logic should apply to the 
decision to maintain or discontinue membership. In particular, the conta
gious diffusion seen in growth should be mirrored in decline, as individual 
assessments of the benefits of continued affiliation are influenced by contacts 
with former -  presumably disaffected -  participants Social cohesion within 
networks, then, can serve to accelerate membership losses as well as gains. 
Sandell finds the predicted symmetry in recruitment and departure processes:
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decisions to separate from the Husby-Rekarne lodge appear to cluster within 
geographic areas and age groups.

The emphasis on the effectiveness of network recruiting for movements 
raises a number of questions. One is that of what alternative modes of re
cruitment are used to staff movements. The formal channels used to match 
people and jobs in the labor market -  advertisements and employment bure
aus, for example -  do not seem to be broadly available to movement organi
zations, though certainly some movements seek out new participants through 
rallies and advertising in such places as university campuses. A second issue 
is whether reliance on network recruiting serves to place some upper limits on 
a movement organization’s size. Social networks tend toward closure, and 
while recruiting through interpersonal ties may enable a movement to obtain 
a critical mass of members, it may simultaneously limit the range and num 
ber of potential members that the movement can enroll.

Three of Stern’s essays explore effects of inter- and intra-movement 
competition on membership levels. Focusing first on factors that affect mem
bership in individual organizations, she draws on ecological models of affili
ation developed by J. Miller McPherson. Crucial here is the idea that be- 
tween-organization competition for the scarce time and energy of individual 
members constrains opportunities for growth. This implies that an organiza
tion’s rate of membership increase should fall if its potential recruits are also 
targeted by another movement. Stern finds -  again relying on data from 
Husby-Rekarne -  that growth of both the IOGT and the SAP was limited to 
the degree that they sought to attract the same prospective members. She also 
presents some evidence supportive of a corollary of the ecological argument, 
that organizations seek out niches having minimal overlap.

Stern next studies härad-level data on membership in different tem
perance organizations throughout Sweden to examine the distinct question of 
how competition affects aggregate membership within the movement; a re
lated chapter presents a similar analysis of the free church movement. The 
presence of multiple organizational variants of a movement within a district 
might increase the number of potential members who find one of the organi
zations attractive enough to join, thereby strengthening the movement. 
Alternatively, those having associates in competing organizations might deal 
with these cross-pressures by declining to affiliate with any competitor. An 
ecological view discounts individual inclinations altogether, stressing instead 
the fixed number of potential members and forecasting that the presence of
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multiple competitors will have no impact on overall membership levels.
Stern’s findings here are complex. On balance they favor the idea that 

organizational variety expands aggregate membership, although analyses of a 
subset of the temperance data including only those cases in which organiza
tional density was high tend to substantiate the ecological view. Findings for 
the free church movement suggest that the effect of competition differs 
depend-ing on the underlying membership base: the association of church 
competition with membership is much stronger in occupationally heteroge
neous districts.

Still another factor affecting movement strength is revealed in Sandell’s 
longitudinal analysis of aggregate national membership in the temperance, 
free church, and trade union movements. This draws on ecological theory to 
suggest that membership levels reflect vital events in the organizational life- 
course; individuals can join only after the creation of organizational units, 
while dissolutions preempt individual decisions to disaffiliate. This model 
makes a strong assumption about organizational inertia, that the size of a unit 
or chapter does not change after it is established. Other essays presented here 
cast doubt on the empirical accuracy of this claim, but the postulate is none
theless analytically useful since it highlights the importance of organizational- 
level events as influences on individual-level actions. And, in the aggregate, 
membership in these movements is reasonably well predicted by the number 
of local units in existence at a given time.

A final essay, coauthored by Stern, Sandell, and their dissertation advi
sor Peter Hedström, examines diffusion processes involved in the creation of 
local chapters of the SAP. This links social networks to organizational crea
tions. The authors study micro-level diffusion through interpersonal contacts 
(as proxied by the spatial proximity of districts) as well as the intervention of 
activists or agitators. Findings reveal that likelihood of creating a local party 
organization rose when an agitator visited the district, when that agitator had 
recently visited other districts having large party organizations, and when 
nearby districts had organizations. Somewhat to their surprise, the authors 
find that agitator intervention did less to promote the SAP in districts predis
posed (on the basis of a highly industrialized employment base and high trade 
union penetration) to support the party. It may be, however, that such dis
tricts were more or less foreordained to establish SAP chapters, while effec
tive agitation could make more of a difference where underlying sympathies 
were less favorable.
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One additional subject on which the essays in these dissertations bear is 
that of inter-movement symbiosis, the question of whether movements can 
strengthen one another as well as competing among themselves. The success 
or survival of one may, for example, help to establish movement organiza
tions as a legitimate organizational form, and thereby make it easier for sym
pathizers to join; it may also lower the perceived risks associated with affili
ation. Though this is not the explicit subject of any of the analyses, Stern’s 
findings demonstrate that there was local-level competition between the SAP 
and the IOGT, and they likewise indicate an inverse relation between mem
bership in the trade union and temperance movements. At the same time, it 
appears that the free church and temperance movements were complementa
ry, as their memberships tended to rise and fall together. Even the findings of 
a negative relationship between membership levels can be given a symbiotic 
interpretation; membership in the temperance movement peaked at an earli
er point in time than did that in the SAP, and it is suggested in several places 
that temperance movement experience served to train leaders who subsequ
ently organized trade unions and the SAP.

Sandell and Stern’s models are most indebted to meso-level structural 
theories of social organization, and their findings add to the bodies of evi
dence that underpin such theories. Some might urge them to consider a num
ber of more macro-level factors that reflect the structure of political opportu
nities offered by existing institutional arrangements. For example, Stern’s use 
of market-like theory to predict that church diversity will heighten free 
church membership presumes a voluntaristic context in which it is legitimate 
to affiliate with a free church. States have been frequent to repress religious 
deviation and heresy, and over-time variations in the extent of such repression 
could be an im portant influence on membership levels. Indeed, this factor 
might well vary spatially at a given point in time; perhaps some variations in 
membership reflect differences in district-level repression.

Taken together, these two dissertations do much to illustrate continuiti
es between mechanisms affecting the operation of social movements and 
those found in other settings. Theoretically, the authors are able to reconcile 
theories often taken to be incompatible, such as ecological and rational choi
ce analysis. Their skillful and painstaking data analyses substantiate most 
theoretical predictions, despite the fact that the measures available in their 
archival sources are sometimes less than ideal. Finally, these volumes serve to 
introduce Rickard Sandell and Charlotta Stern as promising, already-accom
plished contributors to the study of social structure and social movements.
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recension

AV KNUD KNUDSEN 
H 0gskolan i Stavanger.

Jonas Edlund (1999) Citizens and Taxation. Akademisk avhandling.
Umeå: Department of Sociology, Umeå University

I. Avhandlingens anliggende dreier seg om grunnlaget for finansieringen av 
fellesinnsatser i det senmodere samfunn. M er presist er forfatteren opptatt av 
befolkningens syn på skattesystemet og det offentliges innsats i velferdsstaten. 
Konkret består studien av en serie analyser av holdninger til skatt, omforde- 
lingen og det offentliges ansvar primaert i Sverige, men også i Norge og USA.

Arbeidet tar utgångspunkt i en trend siste generas jon, nemlig en oken- 
de uvilje blant folk flest i vestlige samfunn til å akseptere det hoye skatteni- 
vået, gjerne förbundet utbyggingen av velferdssamfunnet. Kimen til kritikken 
kan også spores i den okonomiske vitenskap, saerlig i velferdsokonomien. 
Her heter det at man innenfor et visst område må velge mellom likhet og 
effektivitet. Et hoyt skattenivå og en stor omfordeling fra dem som her mye 
til dem som har lite har sin pris. Et samfunn med hoy grad av likhet bli slik 
et mindre effektivt samfunn. Andre, bl.a. sosiologer har pekt på velferdssta- 
tens avtagende nytteverdi for deltakerne i pr os j ektet, etter at de stor grunn- 
leggende ordninger er brakt på plass, og at folk flest stiller tvil ved kostnade- 
ne ved videre utbygging.

Slik innebaerer nyere kritikk av velferdsstaten et saerlig fokus på omfor
deling gjennom skatt. Folgen av hoyt skattetrykk er mindre okonomisk vekst, 
unodvendig hoy arbeidsledighet, og undergraving av folks tro selve skatte
systemet, bl.a. ved at hoyt skattenivå gir så sterke oppmuntringer til å lure seg 
unna ved å snyte. På denne bakgrunn må de nordiske land, og kanskje saerlig 
Sverige stå som en uvanlig interessant case å studere. Sverige er så og si store
bror til de andre skandinaviske land i utviklingen av sosialdemokratiet og 
velferdsstaten.
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II. Edlund stiller flere spörsmål:

1. Er det faktisk slik at misnoyen med skattene i Sverige okt de siste par tiår?
2. Hvor går de viktigste skillelinjer i befolkningen når det gj elder opp 

slutningen om skattesystemet?
3. Hvordan ser svensker på reformering av systemet, og sasrlig: Hvordan 

reagerte folk på den store Skattereformen av 1991?
4. Det fjerde spörsmålet gjelder Sverige i komparativt perspektiv: I hvilken 

grad er holdningsdanningen om slike spörsmål spesiell i Sverige, og i 
hvilken grad skjer etter de samme linjer som i ellers sammenlignbare 
moderne velferdsstatsregimer?

5. På hvilken måte og i hvilket omfang gir nasjonale institusjoner foringer 
på den offentlige opinion og påvirker politiske konflikter omkring 
skattesporsmål?

Disse sporsmålene gir i hovedsak opplegget for de papers som utgjor grunn- 
stammen i avhandlingen.

Edlunds konklusjoner virker interessante. Det föreligger for det forste 
ingen klar over-tid-trend i okende skattemisnoye i Sverige. For det andre, 
holdningsdanningen på dette felt fremstår som fler dimens jonal, og dette gjor 
at konfliktlin jene i befolkningen kan gå i ulike retninger -  alt etter hvilken 
dimensjon som betraktes. N år det gjelder selve omfordelingsaspektet, er dette 
mest knyttet til sosial klasse. Allmenn skattemisnoye er imidlertid knyttet til 
tillit til politiske institusjoner. For det tredje, synet på progressiv skatt virker 
annerledes i Sverige, i sammenligning med andre land. Mens sosial klasse er 
avgjorende og viktig for holdningsdanningen i Sverige, mangier denne sam- 
menhengen i USA og England. Med bakgrunn i et omfattende tilfang av 
observas joner, konkluderer Edlund med at konfliktlin jene rund skattepolitik- 
ken i betydelig grad på virkes av av eksisterende institusjoner med ansvar for 
borgernes sosiale beskyttelse og myndighetenes prioriteringer på sosialbud- 
sjettene.

III. Dette er en svsert informativ avhandling; Den er primsert empirisk rettet, 
i den forstand at den er fokusert på å skape orden og mening i en serie av sur
veys. Det i hovedsak tilgjengelige data som konstituerer avhandlingens inn- 
hold. Slik sett står den for en helt annen tilnserming til spörsmål om fordeling,
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omfordeling, rettferdighet og velferdsstatens virkemåte, enn det vi siste ti-året 
har sett i mer filosofisk orienterte analyser. Den valgte tilnaermingen gir arbei- 
det en skikkelighet og nokternhet, som på en pedagogisk måte illustrerer sur
vey tr adis jonens muligheter og begrensninger. Styrken ligger slik også i en 
åpenhet i fremstillingn, der de forskningsmessige spörsmål presenteres, meto
diske spörsmål legges frem, analysevalgene gjores, og tolkningene gjennom- 
gås på en måte som er lett tilgjengelig for leseren. Utvilsomt er det en stor inn- 
sats som er gjort når det gjelder å få översikt over, orden i, og mening til de 
foreliggende store datamassene.

IV. Avhandlingens styrke blir kanskje til en viss grad også dens svakhet. Eller 
sagt på en annen måte, naerheten til data, gjor at Edlund kanskje bindes for 
mye opp til empiriske spörsmål. Jeg savner at han mer eksplisitt tar ett eller 
to skritt tilbake, og betrakter arbeidet i et noe videre perspektiv, teoretisk, 
metodisk og empirisk. For egen del skulle jeg ha onsket mer dybdeborring i 
visse retninger; Det gjelder bl.a. begreper og teoriutvikling, og det gjelder den 
valgte analysetilnaerming - herunder valg av statistiske teknikker. Kort sagt 
kunne avhandlingen vunnet på en naermere drofting av selv holdningsbegrepet, 
om hva holdninger egentlig er for noe og hvorfor disse er viktige å studere. 
Holdningene fyller funks joner for indi videt og inngår i meningsbaerende pros- 
sesser. Grunnantakelser av denne karakter kunne gi et mer eksplisitt rasjo- 
nale for hypoteseutvikling om skatteholdninger og utviklingen av disse over 
tid. Videre ville leseren förstått mer av hvordan ulike dimensjoner empirisk 
fremtrer -  og bedre kunne vurdere slike funn, dersom de statistiske analysene 
av holdningsindikatorene tydeligere var beskrevet. I denne sammenheng ville 
det også vsere naturlig å vurdere anvendelse av mer avanserte analysemodel- 
ler og teknikker. Jeg tenker her i forste rekke i retning av såkalt bekreftende 
faktoranalyse ved LISREL eller tilsvarende tilnserminger. Analysene under ett 
ville også vaert styrket ved en modell som på et visst abstraksjonsnivå pre- 
senterte de grunnleggende sammenhenger m an onsker å studere. 
Hovedmodellen hos Edlund synes å vaere forholdet mellom plassering i sosial 
struktur på den ene side (uttrykt primaert ved klasse sekundiert ved inntekts- 
nivå, kjonn, utdanning, alder etc) og holdning (uttrykt ved en eller flere hold- 
ningsdimensjoner) på den andre. Slik sett synes plassering i sosial struktur i 
forste rekke å bety objektive ressurser knyttet til individet. Utover dette kom
mer tidvis til noe annet -  politisk orientering -  altså en subjektiv egenskap.

s o c io lo g is k  fo rsk n in g  3 /9 9  115



Her er Edlund noe ambivalent til hvordan slike subjektive forhold skal bring- 
es inn i analysen. M in vurdering er at denne ambivalensen kunne dempes der- 
som man på forhånd hadde hatt en teoretisk drofting om hvordan holdning 
til skatt skulle vaere knyttet til mer dypere ideologiske og verdimessige fore- 
stillinger, som gjerne går sammen med lokalisering i klassestrukturen i mer 
objektiv forstand, men som andre ganger kan går på tvers av objektive krite
rier, uten av den grunn å vaere mindre reelle drivkrefter.

V. Som helhet er Jonas Edlunds avhandling en god prestasjon. Selv om man 
kan ha alternative synspunkter på analysetilnaerming og fortolkning av enkel- 
tresultater gir avhandlingen mye interessant og relevant informasjon om hold- 
ningsdanningen i velferdssamfunnet. M an lserer mye om befolkningens syn 
på skatt og endringer i dette, om hvilke faktorer som konstituerer konflikt
lin jene i slike spörsmål, og om hvordan holdningsdanningen sk jer i Sverige i 
sammenligning med andre land.
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recension

AV ANN-MARI SELLERBERG-PERSSON 
Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.

M argareta Bredmar (1999) A tt göra det ovanliga normalt. Kommunikativ 
varsamhet och medicinska uppgifter i barnmorskors samtal med gravida 
kvinnor. Akademisk avhandling. Linköping Studies in Arts and Science.

M ödrahälsovården, mötet med barnmorskorna på M ödravårdscentralen 
(MvC), har efterhand kommit att bli självklara inslag för gravida kvinnor i 
Sverige. Systemet är närmast heltäckande. Så gott som alla blivande m ödrar 
går till mödravårdscentralen 10-12 gånger under varje graviditet. Det hand
lar således om en omfattande verksamhet, med ca en miljon besök varje år. 
M argareta Bredmar frågar sig i sin doktorsavhandling vad som egentligen 
händer i samtalen vid mötena på MvC. H on har spelat in en serie på sex sam
tal av de ca 12 som varje kvinna kommer till i samband med sin graviditet. 
Bredmar använder också andra empiriska metoder: Deltagande observation, 
intervjuer med både gravida kvinnor och barnmorskor. Hon har även delta
git i sammanträden och varit närvarande vid kurser i föräldrautbildning. Hon 
har följt en barnmorska på landsbygden mm. Framför allt är det dock alltså 
de sex samtalsmötena som utgör stommen i doktorsavhandlingen. Totalt kom 
99 sådana samtal att transkriberas i sin helhet.

Avhandlingen är en spännande läsning. H är åskådliggörs hur ett för
hållningssätt som ses som riktigt, manas fram hos väntande och nyblivna 
mödrar, i till synes försiktiga och diskreta samtal.

I det första empiriska kapitlet ”Utvecklingen speglad i samtalen” visar 
Bredmar hur fostrets utveckling talas fram inför och tillsammans med den 
gravida kvinnan. Vid inskrivningssamtalet använde barnmorskan särskilt 
ofta ordet gravid: ”H ur känns det att vara gravid?” ”Vad väger du när du inte 
är gravid?” ”Jag skriver in dig och följer din graviditet.”

Vid det andra mötet talar barnmorskan särskilt mycket om magen. 
Magen mäts. Magen avlyssnas. Magen undersöks och känns på - palperas. 
Och pratet lyder som följer: ”Vi ska lyssna på magen och mäta magen.” 
”Försök slappna av i magen.” ”Så kommer det att slå kullerbyttor i magen.”
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Vid det tredje möte som Bredmar har dokumenterat kommer barnet 
mer in. Nu sparkar den. Ännu är barnet lite vagt, men det går att urskilja: 
”Det snurrar runt, det rör sig lite då och då.” ”Det kanske är sparkar?” - Så 
förs utvecklingen framåt. Barnmorskan anför med sitt speciella sätt att prata 
och fråga tolkningen av utvecklingen.

Vid ett fjärde möte som Bredmar dokumenterar sker även en läkar
undersökning. Från läkarens sida är kvinnans kropp som föderska i fokus: 
Du har ett bra bäcken. Barnmorskan talar även här om barnet: ”Lite fos- 
singar som vi kan ta om .” ”Där är ryggen.”

Vid ett femte möte som dokumenteras blir barnet en individ som gör 
saker. Barnet i magen har fått små vanor. Det kan slumra middag. ”H ar du 
lärt dig rytmen ännu?” frågar barnmorskan. Eller ”H ar ni samma rytm, bar
net och du?” En annan glidning i pratet är att ”det” blir ”han” och ”krabat” .

Vid efterkontrollen bedöms hur underlivet läkt efter förlossningen. Nu 
pratar barnmorskan om preventivmedel och samliv. Barnet blir i samtalen en 
person med vanor och egenskaper. Ofta talar man till barnet som om det var 
barnet själv som talade. Barnmorskan: ”Ja, var är jag nu nånstans?”

Så långt är allt frid och fröjd. Men barnmorskorna måste emellertid 
även föra in hot i sina samtal. Detta behandlar Bredmar i kapitlet ”Känsliga 
samtalsämnen”. Kapitlet grundar sig på 30 inskrivningssamtal. Det är särskilt 
tre episoder som är känsliga. Den första episoden gäller frågor om AFP-pro- 
vet, ett prov som tydliggör om det föreligger ryggmärgsskada hos fostret. Den 
andra känsliga episoden är när hiv- och syfilisproverna skall introduceras. 
Den tredje handlar om frågor om alkohol och tobak. I dessa situationer 
ändras sättet att fråga. Barnmorskan blir vag och undvikande. Barnmorskan 
förbereder de känsliga ämnena, de kommande stilbrotten. Hon blir då indi
rekt och hänvisar diffust till rutiner. ”Det gör vi alltid.” Hon använder sig av 
s k paraspråkliga markörer och stammar, tvekar och blir ofullständig. 
Implikationerna hänger i luften, ord sväljs. Hon använder abstrakta uttryck 
som ”äh, hå, mm, dina alkoholvanor?” N är en kvinna berättar att hon drick
er lite grand så säger inte barnmorskan att hon tycker att kvinnan ska upp
höra med drickandet under graviditeten. I stället hänvisar barnmorskan till en 
allmän rutin. ”Vi rekommenderar väl punktnykterhet under graviditeten.” 
Punktnykterhet är en abstrakt term. M an går inte in i kvinnornas privata sfär. 
Bredmar framhåller barnmorskornas dilemma. Mycket i situationen borde ju 
underlätta för att kunna behandla dessa hot sakligt på ett sakligt sätt. Det är
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en medicinsk situation. Barnmorskorna har även en stor erfarenhet av att tala 
om känsliga saker. Varför då försiktigheten? Varför de diskreta kommunika- 
tiva strategierna? Detta förklarar Bredmar med att barnmorskorna måste 
bevara en god relation. De skall möta kvinnorna om och om igen. Därför 
använder de sådana tekniker som man i vardagliga sammanhang brukar 
använda som s.k. ansiktsbevarande strategier. H är går då Bredmar emot 
andra forskare, bl a då Oakley och Houd(1990) som anser att inskrivnings- 
samtalen blivit medikaliserade, instrumentella och anonyma. - Bredmar visar 
att det vardagliga och diskreta hon finner utmärkande i samtalen har ett syfte. 
Det är ett sätt att ligga lågt med sådant som kan tolkas som moraliska påpe
kanden.

I så gott som varje samtal aktualiseras vad som är normalt. Det femte 
kapitlet handlar sålunda om normalitet. I samtalen frågor barnmorskorna om 
problem. De värderar sedan vad de får höra, vanligen med att ”det hela låter 
norm alt” . Frågorna som formuleringar är egentligen genialiska. ”Du har inte 
kräkts?” visar att det inte är onormalt att kräkas. ”Och trö tt brukar man 
också vara. Sover mer än vanligt, tycker du?” Barnmorskorna föreslår vissa 
besvär som förväntade. De leder och länkar in kvinnornas svar på ett normalt 
gr a viditet sförlopp. Hänvisningar till det normala gäller även prov och under
sökningar. Barnmorskornas kommentarer är mycket lika varandra. Det är 
kortfattade formuleringar utan ingående beskrivningar. Samtidigt är de posi
tivt värderande: ”Du följer tillväxtkurvan bra.” ”Det ser bra u t.” ”Du följer 
tidigare mätningar.” M an talar om normal variation.

Vad händer då när man hittar det onormala? Åter använder sig barn
morskorna av paraspråkliga markörer som pauser och tvekan. Samtidigt för
söker de lugna. ”Du ham nar under nedre normalkurvan, så jag sätter ett 
minus här. Det betyder bara att du ligger under den streckade linjen så att du 
inte undrar varför jag skriver nånting.” M an uppm untrar nu till tätare besök, 
men man talar inte om det eventuellt onormala. M an lugnar verbalt och age
rar utan att det ska märkas inför kvinnan.

M argareta Bredmar återger även teknikens sociala användning. Bl. a. 
beskriver hon ultraljudsundersökningen och pratet kring denna. De blivande 
m am m orna har en lågmäld dialogisk profil och svarar nja, jo osv. 
Barnmorskorna däremot använder tekniken i samtalen professionellt. De 
visar hur det man ser på ultraljud ska tolkas och uppfattas. Vid ultraljudsun
dersökningen blir de flesta gravida, säger barnmorskorna. Då först förstår
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man riktigt att det är en liten människa på gång. ”Där är barnet.” ”H ör du 
musiken?” ”Det är kul att höra.” Barnmorskorna uppm untrar att även pap
porna ska komma med.

I alla tider och i alla kulturer har man sett på graviditet och barnafö
dande som en risk. Barnet kan utveckla sjukdomar och missbildningar. 
Kvinnorna kan få sjukdomar som diabetes och havandeskapsförgiftning. 
Barnet kan födas för tidigt eller kanske sluta att växa till. Barnmorskorna mil
drar, tonar ner och utelämnar riskerna. Varför undviker man då att tala om 
risker? Bredmar menar att graviditeten som ett risktagande kommer fram i 
andra samtal ute i samhället. Här, däremot, skall kvinnorna ges trygghet. Oro 
skall elimineras. Detta är, menar Bredmar, det yttersta målet i barnmorskor
nas kommunikativa projekt: Att skapa tillförsikt, självtillit och att avvärja 
oro hos de blivande mammorna. För att klara detta måste barnmorskorna 
använda sig av den kommunikativa varsamhet som Bredmar menar är en cen
tral yrkeskunskap.

Den smarta vagheten
I sättet att fråga, i sättet att vara vag, och med hjälp av stammandet och pau
serna visas bl a följande: Det kan vara smart och i allra högsta grad profes
sionellt att stamma och vara diffus. H är visas den oändliga skicklighet som 
utövas i våra vardaglig samtal, vanligen då på ett ganska omedvetet sätt. Att 
detta kommer så tydligt fram i avhandlingen är det första skälet till att den 
blir så rolig att läsa. Bredmar visar hur skicklighet kan ligga i ett hackande tal 
och hur klumpigt det kan vara att vara övertydlig.

Vad jag undrar är givetvis: hur lär vi oss dessa speciella sätt att tala i 
olika institutionella sammanhang? Det krävs ju en speciell typ av vaghet i 
barnmorskemötena. Det hade varit intressant om Bredmar tydligare jämfört 
med andra typer utav institutionella prat. M in hypotes är att det handlar om 
ett verkligt stort kommunikativt projektet som dessa barnmorskor ska gå i 
land med och att barnmorskepratet är högst särpräglat. Deras prat skall leda 
till att det kommer ut en ny människa i andra änden av samtalsprocessen: En 
kvinna som är inriktad på moderskap och som vill bli mamma, som har de 
rätta lugna förväntningarna inför framtiden. För detta används en speciell 
pedagogisk teknik: Kvinnorna får berätta själva. De lockas att ta del i 
bedömningen av sig själva. Det handlar om en social inlärning. 
Barnmorskornas medicinska beskrivningar är däremot tämligen halvhjärtade.

1 2 0  s o c io lo g is k  fo rsk n in g  3 /9 9



För det handlar ju inte om att kvinnorna ska lära sig medicinskt vad som sker. 
Den stora poängen är att man ska lära sig bli mamma. - Att jämföra och kon
trastera dessa samtal med andra som förs inom vården hade, anser jag, varit 
belysande.

Varför just tolv besök under experts ledning?
Det är en målande och mycket läsvärd avhandling. Vad jag kan reagera mot 
är att Bredmar så tydligt inriktar sig på det lyckade pedagogiska projektet. 
Det finns en viss enögdhet i beskrivningen. M ödravårdscentralerna i vårt land 
ger tillförsikt, trygghet och den rätta typen av förväntan. Detta är det rätta. 
Det måste ju vara så att den blivande mamman ibland inte får den rätta 
inställningen. H ur gör man då?

Det är en känslig övergång när en kvinna för första gången ska bli mor. 
I vårt samhälle sker denna känsliga övergång under expertövervakning. 
Kvinnan ska tillägna sig en ny identitet och experter ledsagar i denna process. 
Experterna är då beväpnade med den medicinska teknikens rekvisita samt en 
stor skicklighet i kommunikativa tekniker. - Vad man frågar sig är varför vi 
har denna stora apparat kring graviditeten och födandet i vårt samhälle? Det 
är här som jag hade önskat att avhandlingsförfattaren hade haft en något 
större distans till sitt ämne. N u är det så att den expertövervakning som sker 
hos oss och det antal besök som mammorna förväntas göra helt enkelt blir 
sättet att hantera denna övergång. Det är trots allt så att graviditet och för
lossning hanteras på mycket olika sätt i olika samhällen.

Livets under
Av en tillfällighet hörde jag om en ung kvinna som skapat hemsidan Livets 
under. Till denna hemsida kunde kvinnor vända sig och berätta om sina för
lossningar. H är sker en annan typ av interaktion. Redan hemsidans existens 
som sådan förklarar kvinnan med att man inte berättar för de blivande mam
morna om hur ont det gör vid förlossningen. Smärtan kommer som en chock. 
Det finns, menar jag, en rad frågor och problem på denna hemsida som inte 
ryms i samtalen som utövas på mödravårdscentralerna. För det första är 
barnmorskorna undvikande vad det gäller smärta. Det andra som inte ryms 
är en mängd sociala och praktiska problem. Jag menar då inte allvarliga 
sådana som missbruksproblem och liknande. Jag tänker på vardagliga pro
blem som hundar som löper, besvärliga män, syskon som trilskas, besvärliga
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grannar, garagetak som rasar in. Allt sådant skärs av. På mödravårdscentralen 
är man bara mamma. Barnmorskorna är diskreta och icke-privata för att rela
tionen ska kunna fortsätta. De vill inte nosa. Detta kan då kontrasteras mot 
situationen vid adoption, då man verkligen kartlägger släkt, bostadsmiljö osv.

Det tycks även vara så att det materiella, konsumtionsinriktade är något 
som intresserar de blivande föräldrarna, men som inte ryms i BvCs ram. 
Vilken vagn man ska ha? De söta barnkläderna? Det är inte så att jag menar 
att barnmorskorna skall prata även om detta. Min poäng är snarare att om 
Bredmar presenterat andra institutionella prat liksom andra prat och interak- 
tion om graviditet och förlossning hade det givit ett välgörande distanserat 
perpektiv. Det är Bredmars lite taget-för-givna beskrivning av processen, som 
jag reagerar emot.

De beskrivna samtalen är ju egentligen en moralinlärning och sådan sker 
överallt vid viktiga passager i livet och i alla samhällen. Just därför, anser jag, 
blir det extra viktigt med en distans till den svenska modellen.

I övrigt kan jag bara glädjas åt en avhandling som är i allra högsta grad 
läsvärd.

Referenser
Oakley, A. &  Houd S. (1990) Helpers in Childbirth: M idwifery Today.

New York: World Health Organization
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recension

AV KENT LÖFGREN
Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet.

M artin M unk (1999) Livsbaner gennem et felt. En analyse a f eliteidrcetsuto- 
veres sociale mobilitet og rekonversioner a f kapital i det sociale rum . 
Akademisk avhandling. Lund Dissertations in Sociology.

Avhandlingen analyserar hur elitidrottare klarar sig i samhället efter idrotts- 
karriärens slut. Studien bygger på undersökningar som genomfördes 1990 
och 1993. Undersökningen från 1990 riktade sig till elitidrottare i en gren 
(cyklister) medan 1993 års studie samlade in och analyserade uppgifter från 
idrottare i 25 olika grenar.

M unk har två syften med sitt arbete varav det ena är att diskutera 
Bourdieus teorier om sociala rum och rekonversionsstrategier. Enkelt uttryckt 
är rekonversionsstrategier de handlingar som individer utför i syfte att “hålla 
sig på vägen“ eller för att byta position i det sociala rummet (Bourdieu 1984: 
125). Dessa teorier dryftas på flera ställen i avhandlingen och jag tycker att 
“Livsbaner gennem et feit“ väl uppfyller detta första syfte. Det är på många 
sätt en välskriven avhandling som har mycket att erbjuda den teoretiskt 
intresserade läsaren.

Det andra syftet är att försöka förstå hur de före detta elitidrottarna kla
rar sig efter karriärens slut. I den analysen tar M unk hjälp av teorierna om 
sociala rum och rekonversionsstrategier och han benar upp analysen i två 
delar: dels studerar han hur individerna klarar sig om de väljer att stanna kvar 
inom idrottsfältet (för att söka anställning som ledare, administratörer etc.), 
dels analyserar han hur de klarar sig om de söker sig utanför idrottsfältet. 
Uttryckt annorlunda: vilka rekonversioner förverkligar individerna när de 
stannar respektive lämnar idrottsfältet?

Formalia och layout
Innan jag redogör för vad M unk har kommit fram till, låt mig säga något om 
det grafiska. Detta är nämligen en avhandling som använder nya sätt att pre
sentera data. Flera av avhandlingens figurer är resultatet av en statistisk ana
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lys- och presentationsform som kallas korrespondensanalys. Bourdieu använ
der ofta korrespondensanalysen och hans mest kända figurer torde vara de 
som visar det sociala rummet på ett uppslag i ”Distinction” (1984:128-129). 
Korrespondensanalys i Bourdieus tradition är ett unikt sätt att analysera stora 
datamängder. I Sverige har jag tidigare sett Donald Broady och Mikael Palme 
(inom utbildningssociologi), Ingrid Heyman (omvårdnadsforskning) och Per 
Nilsson (fritids- och idrottsforskning) genomföra liknande statistiska analy
ser. En fördel med korrespondensanalysen, som jag har tolkat den, är att den 
kan användas för att i visuell form åskådliggöra relationer mellan ett stort 
antal kategorier av olika slag.

En nackdel med dessa figurer är att det kan vara svårt att förminska dem, 
om behovet uppstår, så att de går att inkludera i exempelvis en tryckt rapport 
eller bok — speciellt om det är ett stort antal kategorier som ska ingå i de sta
tistiska analyserna. Trots att Munks figurer innehåller många kategorier (eller 
modaliteter, som M unk kallar dem emellanåt) är de alltid lättlästa. Hans mest 
omfångsrika korrespondensanalysfigurer är de figurer som återfinns på sidor
na 245 och 247. Trots deras detaljrikedom är det inga problem att tolka dem. 
I mitt tycke är dessa två figurer kanske de viktigaste, eftersom de sammanfat
tar en stor del av det som ”Livsbaner gennem et felt” handlar om.

Avhandlingen innehåller avsnitt om hur idrott definieras av riksidrotts- 
förbund och liknande organ. Se till exempel avsnittet Modeller af sportsfeltet 
(sidorna 140-149). I anslutning till denna redovisning kombinerar M unk 
effektfullt texter och teorier från skandinavisk och fransk sociologi. Men 
plötsligt presenteras en (omfattande) figur där texten är på franska! Som läsa
re undrar man förstås varför den inte är översatt (figur 5, sidan 144). 
Huvudintrycket är ändå att det här är en genomarbetad avhandling med pro
fessionell sättning och tryck. Texten i figurerna (det vill säga text som beskri
ver kategorier, skalor, frekvenser etc.) har, med några få undantag, samma 
typsnitt som avhandlingens brödtext. Det bidrar till att läsupplevelsen blir 
angenäm.

Några undersökningsresultat
Avhandlingens resultat visar att det är relativt svårt för (de före detta) elit- 
idrottarna att konvertera tillgångar, som de har samlat på sig under idrotts- 
karriären, på ett sådant sätt att de kan dra nytta av dem i sin nya tillvaro, efter 
karriärens slut. Detta gäller till exempel deras chanser att få fasta arbeten.
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Tillgångarna har med andra ord litet eller ringa värde för individen när det 
gäller att få jobb. Och dessa hårda villkor gäller både inom idrottens värld 
(det som M unk kallar idrottens fält) och i samhället i övrigt (det sociala rum 
met), visar Munk.

Några före detta idrottare får dock arbete inom idrottsfältet. (Cirka 15 
procent av dem som ingår i M unks studie.) Men det gäller i första hand de 
individer vars sociala ursprung finns i de övre skikten i samhället (med föräl
drar som är/var akademiker, lärare, företagare etc.). H är visar M unk på en 
överensstämmelse, ett slags homologi, mellan idrottens fält och det sociala 
rummet, eftersom premisserna för att få arbete är så lika i de bägge fälten. 
Vad är det som bidrar till att en individ lyckas skaffa sig ett arbete relativt 
snabbt efter elitidrottskarriärens slut? M unk visar att det kan vara en fördel 
för individen om denne har haft stora idrottsliga tillgångar (och innehar 
världsmästartitlar eller olympiska titlar). Men det är ytterst få som kan dra 
nytta av en sådan idrottskarriär. I de allra flesta fall är det utbildning och 
arbetslivserfarenhet (som individen skaffar sig parallellt med elitidrottskarri- 
ären) som leder till att individen får ett arbete. De intervjuanalyser som M unk 
genomför visar att idrottarna var medvetna om detta när de fortfarande syss
lade med elitidrott. M ånga försökte också skaffa sig utbildning och erfaren
heter, som de trodde kunde vara av visst värde för dem efter idrottskarriärens 
slut. Sådana handlingsstrategier har även kartlagts inom svensk forskning, 
bland annat av Patriksson i hans socialisationsteoretiska studie ”Vad händer 
efter elitidrottskarriärens slut?“ från 1989 och i Stråhlmans avhandling 
”Elitidrott, karriär och avslutning” från 1997.

Så långt några av M unks resultat. Även om de empiriska resultaten i sig 
är intressanta, så ligger styrkan i M unks avhandling i sättet att blanda teori 
och praktik. (Trots att jag på vissa ställen saknar ett mer utvecklat könsper
spektiv.)

A tt kombinera empiri och epistemologi
Vid en första läsning av ”Livsbaner gennem et felt” finner man att dess fokus 
ligger på elitidrottares strategier för att dra nytta av det som de har samlat på 
sig under elitidrottskarriären, det vill säga titlar och vinster samt, i vissa fall, 
arbetslivserfarenhet och utbildning. Men vid en djupare läsning av texten fin
ner man dessutom frågor om epistemologi och vetenskapsteori. Det vill säga 
hur man ska uppfatta forskningens villkor, syften, sätt att uppnå dessa syften
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samt hur forskningen kan och bör gå till med avseende på forskning om indi
viders och gruppers livsbanor och sociala mobilitet (Se exempelvis avsnittet 
Opsummering, sidan 52).

M unk är i vissa frågor kritisk till delar av den tidigare forskningen och 
han argumenterar för en egen form av mobilitetsforskning, som han under
bygger med referenser till bland annat Callewaerts bok ”Kultur, paedagogik 
og videnskab” från 1992 (speciellt kapitel 9).

Som jag har tolkat M unk menar han att tidigare forskning utifrån 
begreppet social mobilitet visserligen kan hjälpa oss att förstå individers livs
banor — vi finner också termen mobilitet i undertiteln till hans avhandling, 
vilket antyder att han tillskriver traditionell mobilitetsforskning en viss tyngd. 
Men M unk förespråkar också en annorlunda forskning; som tar hänsyn till 
att det finns i det närmaste oändligt många former av kapital (ekonomiskt 
och symboliskt) som individen kan samla på sig och omvandla (rekonverte- 
ra) till egenskaper som har ett socialt värde. M unk menar därför att ett fokus 
för forskningen bör vara de strategier som individerna uppvisar för att klara 
sig på bästa sätt i olika sociala miljöer. Ett annat fokus bör samtidigt vara den 
miljö, eller kontext (exempelvis idrottsfältet eller det sociala rummet) där 
dessa rekonversioner sker och där resultatet av rekonversionerna bedöms och 
värderas.

”Livsbaner gennem et felt” kan alltså läsas på gott och väl två olika sätt. 
För det första som en teoretisk studie av mobilitetsforskning och forskning 
om sociala klasser. För det andra som en teoriprövande studie av begreppen 
rekonversion, livsbanor och sociala fält. M unk diskuterar dessa två dimen
sioner av avhandlingen i del 2 och del 3 b som också utgör de mest omfångs
rika avsnitten i den 412 sidor tjocka avhandlingen. Trots deras omfång, är 
avsnitten välskrivna.

Vid sidan av dessa två dimensioner finns en tredje dimension som jag 
finner spännande: Munks användning av statistisk metodologi i Bourdieus 
anda. Vinsterna med att grafiskt kunna visa mönster i stora mängder enkät
data är uppenbara, men exakt hur Bourdieu och hans kollegor utför de sta
tistiska analyserna, som leder fram till att korrespondensanalysens figurer 
kan publiceras, är ibland svårt att förstå. Se bland annat Jenkins recension av 
Bourdieus ”Distinction” (Jenkins 1986: 104).

H är är M unk mycket bra. H an ger läsaren en gedigen genomgång inte 
bara av Bourdieus sätt att använda korrespondensanalys utan dessutom dis
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kuterar han mycket utförligt och genomarbetat bakgrunden till korrespon
densanalysen (Se exempelvis bilaga 2, 353-375), med kopplingar till bland 
annat Leo Goodmans och Jean-Paul Benzécris ibland motstridiga arbeten 
(Benzécri 1991).

Sammanfattningsvis uppvisar ”Livsbaner gennem et felt” en god kohe- 
rens mellan de olika avsnitt som ingår samt mellan de delstudier som M unk 
har genomfört. För den teoretiskt intresserade bourdieuläsaren finns många 
skäl att återkomma till avhandlingen som ett slags kritiskt referensverk.
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