
Recensioner

Joakim Thelander: Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal 
om vardaglig korruption. Lund Dissertations in Sociology 70 (2006)

Vid den sociologiska institutionen i Lund har professor Malin Åkerström drivit flera 
projekt som handlar om mutor. De har inte undersökt spektakulära mutbrott av löp-
sedelskaraktär utan mutans roll i människors dagliga arbete. I linje med detta syftar 
Joakim Thelanders utomordentligt läsvärda avhandling till ”att studera korruption 
och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, feno-
men”. 

Korruption i utvecklingsländer uppfattas som ett stort problem av västvälden och 
anses ställa de europeiska biståndsarbetarna inför ett typiskt dilemma. Ska de respek-
tera utvecklingsländernas sociokulturella logik eller följa de etiska regler som gäller 
för den egna praktiken?

Avhandlingens empiriska material utgörs av intervjuer med svenska biståndsarbe-
tare. De frågor Thelander ställer är hur de beskriver och tolkar sina möten med kor-
ruption utomlands och hur de fördömer, ursäktar eller rättfärdigar användandet av 
mutor. Han vill vidare veta hur det faktiskt går till när man ger mutor och när man 
undviker dem för att därigenom kartlägga mutans praktik och estetik.

Till den teoretiska plattformen hör dels kriminologiska teorier om ekonomisk 
brottslighet och korruption, dels kulturvetenskapligt och historiskt förankrade per-
spektiv på gåvoutbyten. Joakim Thelander underbygger därtill sina studier med mik-
rosociologiska teorier om diskursiv verksamhet. Han intresserar sig för hur bistånds-
arbetarnas språkliga – ofta kallade retoriska – aktiviteter leder till att ”sanningen” om 
mutor skapas, förändras, ringas in eller befästs. Språkliga definitioner av verklighe-
ten styr, och avspeglar, hur vi uppfattar denna verklighet (Berger & Luckmann) och 
konstruktionen av språkliga definitioner sker i samspel mellan människor i bestämda 
kontexter (Potter). Genom språklig aktivitet deltar vi i verksamheter (Austin). En till 
synes självklar, men ändå viktig, utgångspunkt för avhandlingen är att vi människor 
inte har direkt tillgång till andras upplevelser. Vi måste alltid gå omvägen via deras 
beskrivningar av eller berättelser om det de tänker och upplever. Diskursen styr vår 
perception, organiserar vårt minne och underbygger vår etik. 

Den undersökta mutdiskursen ses som en kreativ verksamhet som beror av diskur-
siva resurser (argument, gränsdragningar, begreppsdefinitioner etc) som kulturen er-
bjuder, men också av den speciella kontext där de används. Författaren hävdar att det 
är legitimt, relevant och intressant att intressera sig för det ”lilla” sociala livet och att 
detta länge har försummats inom sociologin. Men det lilla livet och de stora struktu-
rerna är givetvis interagerande. Eller med en Bourdieusk formulering: makrostruktu-
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ren måste ständigt iscensättas för att existera. 
Biståndsarbetarnas beskrivningar av hur de gör för att undvika att muta någon vi-

sar prov på stor uppfinningsrikedomen. Det finns två sorters undvikandetaktiker: ad-
ministrativa och interaktiva. Till de förstnämnda hör åtgärder som snarare har med 
verksamheten än relationen att göra som att vara ytterligt väl förberedd och att begära 
kvitto. Till de senare hör sådana där fokus ligger på att konstruera relationen och si-
tuationen på ett sådant sätt att biståndsarbetaren kan undvika mutor. 

Till den analytiska begreppsarsenalen hör också ”accounts” eller redovisande för-
klaringar, dvs sätt att språkligt ”reparera” eventuella avvikelser från olika sociala nor-
mer. Biståndsarbetarnas accounts visar att de ibland tvingas ta till mutor. Å ena sidan 
är det givetvis omoraliskt och olagligt att muta, å andra sidan kan det vara ofrånkom-
ligt – och i ett vidare sammanhang också moraliskt försvarbart. Med grund i Scott 
& Lymans klassiska indelning talar Thelander om ansvarsbefriande och rättfärdigan-
de förklaringar. Till de förra kan räknas fall där biståndsarbetaren inte tyckt sig ha 
full kontroll över situationen. Ansvarsbefriande förklaringar lyfter fram det som be-
gränsar det individuella handlingsutrymmet: lönlöst motstånd, kulturell anpassning, 
tidsbrist etc. Till de senare hör yttranden som framhåller det positiva genom att lyfta 
fram att handlingen var ekonomiskt försvarbar eller ett uttryck för medmänsklighet 
och solidaritet med dem som skulle hjälpas. 

Ansvarsbefriande förklaringar är vanligare än rättfärdigande hos biståndsarbetar-
na. Detta förklarar författaren med att det innebär ett större socialt risktagande att 
rättfärdiga en handling än att ge en ansvarsbefriande förklaring. Kanske kunde kon-
textens betydelse för den valda förklaringen diskuterats i detta avseende. För en sym-
patisk intervjuare är det kanske lättare att förklara hur situationen gjorde att man som 
individ inte kunde handla annorlunda. I ett annat sammanhang – som en konferens 
om ansvar i biståndsarbete – kan rättfärdigande förklaringar lyftas fram som de mer 
lämpliga. 

Analyserna frilägger biståndsarbetarnas speciella förklaringsrepertoar som gör det 
möjligt för dem att i sin kulturkrets formulera och förklara sig så att de blir förstådda 
och accepterade av andra. Joakim Thelander menar också att repertoaren underlättar 
både utförandet och accepterandet av handlingen. För detta resonemang finns dock 
knappast någon empirisk evidens i avhandlingen.

Retoriska gränsdragningar görs bl.a. mellan små och stora mutor och mellan bi-
ståndsarbetarna själva och andra. Att ge någon mat för att få hjälp kan vara moraliskt 
försvarbart, men att ge pengar är mer förkastligt. Det anses också värre att ge mutor 
till en enskild som stoppar dem i egen ficka än till ett kollektiv. Gränsen mot dem 
man ska hjälpa får inte bli för skarp – risken finns då att biståndsarbetarna framstår 
som fördömande och rasistiska. Gränsdragningen mot andra biståndsarbetare – ex-
perter som bor i villa med IKEA-möbler – dras ibland skarpt.

Analyserna av de undersökta fenomenen undvikande, accounts och gränsdrag-
ningar visar att dessa språkliga resurser också tas i bruk av biståndsarbetarna för att 
presentera vilken identitet de vill göra anspråk på – som biståndsarbetare och som 
svenskar. Genom att berätta om hur man listigt undviker att behöva muta framstäl-



ler man sig själv som kompetent biståndsarbetare. Vissa ansvarsbefriande förklaring-
ar visar sig vara särskilt gångbara i vårt samhälle, som tidsbrist och stress. Det gäller 
också att hitta den rätta balansen mellan rättrådighet och smartness. Är man alltför 
rättrådig enligt svenska normer riskerar man att inte få vikigt arbete uträttat. Är man 
alltför smart kan man förlora den svenska moraliska kompassen.

I det avslutande kapitlet återkommer Thelander till accountbegreppet och menar 
att biståndsarbetarnas beskrivning av vardaglig korruption har hjälpt honom att för-
stå rättfärdigande förklaringar bättre samtidigt som begreppet hjälpt till att förstå var-
daglig korruption. Det är inte så självklart som det låter. Thelanders intressanta och 
läsvärda avhandling ger inte bara en bild av biståndsarbetarnas vardag och mutbe-
greppets konstruktion, utan använder och diskuterar accountbegreppet på ett reflek-
terande, lärorikt och konstruktivt sätt. Till läsglädjen bidrar den utmärkta språkbe-
handlingen. Teoretiska utgångspunkter presenteras så att de blir relevanta och begrip-
liga och analyserna kompletterar och motiverar varandra. Joakim Thelander är rädd 
för att fenomenet mutor efter hans studie framstår som mer komplicerat än före läs-
ningen. Det hoppas jag verkligen – komplexiteten bidrar till en djupare förståelse. 

Viveka Adelswärd
Fakultetsopponent

Natàlia Cantó Milà: A Sociological Theory of Value. Georg Simmel ś 
Sociological Relationism. Transcript Verlag (2005)

Till de senaste bidragen av analysen av Georg Simmels tänkande hör A Sociological 
Theory of Value. Georg Simmel´s Sociological Relationism, en doktorsavhandling av Na-
tàlia Cantó Milà.

För den som söker en introduktion till Philosophie des Geldes så utgör Milàs av-
handling en fullgod sådan. Faktum är att den också kan utgöra en introduktion till 
Simmels tänkande i allmänhet. Boken består av sex kapitel. I de två första presenteras 
centrala begrepp i detta tänkande och det placeras i en kontext av andra socialveten-
skapliga tänkare och skolor under 1800-talet. Völkerpsychologie, Schmoller, Darwin, 
Spencer, Marx och Bergson behandlas. Dessa kapitel bidrar knappast till forskningen 
om denna kontext och Simmels roll i den, men kan vara intressant för den oinitie-
rade.

Därefter ger sig Milà i kast med huvudobjektet för undersökningen: filosofin om 
penningen. En genomgång av bokens upplägg och tillkomsthistoria skapar en bra 
fond för senare analyser. Här diskuteras också Simmels förhållande till Marx respek-
tive ”nykantianernas” värdeläror. I det senare fallet är det nog framförallt Heinrich 
Rickert som författaren i åtanke och det irriterar genom hela läsningen av avhand-
lingen att begreppet ”nykantianer” aldrig diskuteras mer ingående.

Därpå följer ett kapitel om Simmels värdeteori, som inte endast utgör kärnpunkten 
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i denna avhandling utan även i Philosophie des Geldes. Milà menar att denna teori är 
central i Simmels tänkande och jag är beredd att hålla med. Det har att göra med hans 
relationistiska filosofi som kanske endast är ett annat sätt att uttrycka värdeteorin på. 
Denna säger nämligen att saker och ting endast får en ekonomisk, estetisk, kognitiv, 
moralisk (och så vidare) dimension genom att de står i förhållande till varandra, det 
vill säga att människor jämför dem. Längd är ett begrepp endast som kan uppstå och 
få mening om det finns saker med olika längd. En handling är god eller ond endast 
i relation till en annan handling. Värden är förvisso något som upplevs av enskilda 
individer. Men värde kan också vara något objektivt och oberoende av den enskilde. 
Priset är ett typiskt exempel på detta eftersom det är ett resultat av relationen mellan 
tillgång och efterfrågan. Objektivitet kan värdet få genom att det är något intersub-
jektivt, att det existerar i relationen mellan människor. 

Denna relationism var inte en historiskt helt ny företeelse och inte heller var Sim-
mel ensam om den i sin samtid. Likheterna med Ferdinand de Saussures teori om 
tecken är iögonenfallande och det hade varit intressantare om Milà diskuterat denna, 
istället för Spencer och Darwin. Men medan Saussure uteslutande ägnat sig åt språ-
ket, har Simmel applicerat den relationistiska filosofin på en mängd områden och den 
genomsyrar det mesta av vad han skrivit. Det kan man inte riktigt säga om värdeteo-
rin som framförallt diskuteras i Philosophie des Geldes även om den också dyker upp i 
Die Probleme der Geschichtsphilosophie (Historiefilosofins problem) och på andra stäl-
len och i olika skepnader. Det är synd bara att Milà inte skriver om överindividuali-
teten, i det hänseenden får man vända sig till Willfried Gessners Der Schats im Acker 
eller kanske min egen Simmels former.

Milà har emellertid inskränkt sin undersökning till boken om penningen, vilket 
inte betyder att hon endast behandlar teorin om ekonomiska värden. Det gör inte hel-
ler Simmel själv, utan detta är en skrift som handlar om mycket mer än bara varor, 
byten och bytesmedel. I Philosophie des Geldes skriver Simmel utförligt om sin syn på 
det moderna samhället; om begrepp som frihet och ägande samt mål och medel. Han 
behandlar också ingående relationen mellan det överindivididuella och det intersub-
jektiva, vilket utgör en central del i hans tänkande.

Jag menar att Milàs avhandling kan fungera som en introduktion till Simmel inte 
därför att den försöker behandla så många olika delar av hans tänkande som möjligt 
och på ett sätt som även den oinvigde kan ta till sig. Nej, det är varken en bok som för-
söker vara bred i sin tematik eller anlägger en populärvetenskaplig ton (även om den 
förvisso inte är tungläst). Men den kan fungera som introduktion därigenom att den 
lägger fokus på några av de mest centrala temana och begreppen i Simmels tänkande 
och genom att genomföra en djupgående analys av en skrift där han behandlar dem 
alla ingående. Simmel diskuterar här frågor om såväl epistemologi och sociologi som 
modernitet och metafysik och Philosophie des Geldes visar på stor del av kontinuiteten 
och komplexiteten i hans tänkande.

För att vara en avhandling är Milàs bok tämligen lättillgänglig, men utan att vika 
undan för svårigheter i Simmels teorier om värde och penningekonomin. Själv hade 
jag dock önskat att den ägnade fler kapitel åt att gå på djupet, och färre åt en närmast 



pliktmässig genomgång av grundläggande begrepp hos Simmel och andra tänkare i 
hans samtid. Milà ägnar flera kapitel åt idéhistorisk kontextualisering, men hon sak-
nar metoder att göra detta. Framförallt är urvalet mycket godtyckligt och saknar fo-
kus. Om man skall göra en analys av Simmel värdebegrepp bör man till sin kontextu-
ella beskrivning framförallt välja andra teoretiker som utvecklat sådana begrepp och 
utröna Simmels relation till dessa snarare än den till Bergson och Darwin. Det hade 
inte endast blivit en intressantare idéhistorisk beskrivning, utan också varit mer gi-
vande för analysen av Simmel.

Flera begrepp som är centrala i avhandlingen borde också ha givits mer utrymme 
för diskussion. Det gäller, som nämnts ovan, ”nykantianism”, men också ”holism” och 
”form”. Simmel kan mycket väl sägas omfatta en holistisk syn på samhället, men jag 
vill hävda att denna skiljer sig väsentligt från till exempel Durkheims holism och bör 
därför exemplifieras och diskuteras. Det hade kunnat göras i relation till en mer om-
fattande diskussion om överindividualitet.

Milà har skrivit en bok som kan vara läsvärd både för oss som själva bedrivit forsk-
ning om Simmel och de som är tämligen obekanta med hans tänkande. För båda 
grupper skulle avhandlingen emellertid blivit intressantare om författaren ägnat sig 
mindre åt det hon inte behärskar så väl – idéhistorisk kontext – och mer åt det hon 
är expert på, nämligen Simmels värdeteori och dess förhållande till hans sociologiska 
relationism. 

David Stockelberg

Clary Krekula: Kvinna i ålderskodad värld – om äldre kvinnors för-
kroppsligade identitetsförhandlingar. Sociologiska institutionen,  
Uppsala universitet (2006) 

Avhandlingen rör sig inom ett fält som i Sverige inte är särskilt beforskat, äldre kvin-
nor och åldrande. Utgångspunkten tas i äldre kvinnors berättelser om hög ålder och 
hur deras självbilder kan bli begripliga utifrån deras erfarenheter. Forskning om äldre 
kvinnor har hamnat i skymundan både inom sociologin och inom genusforskningen. 
En av förklaringarna har varit att forskarnas egen åldersposition har betydelse för vil-
ka frågor som ställs i fokus. Den socialgerontologiska forskningen om kön och ålder 
har karaktäriserats av att lyfta fram mäns fördelar och kvinnors underläge. De förde-
lar som kvinnor kan ha i förhållande till män har inte synliggjorts och då inte heller 
synliggjort att kvinnor kan ha tillgång till maktresurser som påverkar deras strategier 
i vardagen. Beskrivningen av kvinnors dubbla utsatthet på strukturell nivå pga sex-
ism och ålderism anses innebära att kvinnors åldrande är svårare än mäns. På indi-
vidnivå framträder emellertid en mer mångdimensionell bild av kvinnors erfarenheter 
av hög ålder.

Avhandlingen har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt, ett s.k. görandeper-
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spektiv, som framhåller kön, klass, ålder och etnicitet som något individer skapar i 
interaktion med andra. I avhandlingens ses kroppen och dess förmåga att synliggöra 
identitetsanspråk och varseblivna kategoritillhörigheter som en viktig aspekt i diskus-
sionen om äldre kvinnors maktresurser i identitetsprocesser. Åldrandet ses inte som en 
fråga om avtagande resurser utan utgår ifrån att äldre kvinnor har skiftande maktre-
surser, både personliga och sociala, som de använder när de förhandlar identiteter och 
handlingsutrymme, samt förmedlar önskade självbilder till sin omgivning. 

Det finns en kroppslig paradox när det gäller äldre kvinnors kroppar. Det finns 
nämligen en föreställning om att ungdomliga ideal om skönhet negativt påverkar äld-
re kvinnor (ifråga om identitet och välmående) mer än män. Några entydiga empiris-
ka resultat som stöder detta antagande finns emellertid inte. Istället pekar mycket på 
att äldre kvinnor är mer nöjda med sina kroppar än yngre kvinnor. Empiriska studier 
ger inte heller entydigt stöd för att kvinnor och män har olika normer för åldrandet. 

I denna studie används begreppen på-scenen-kroppen och bakom-scenen-kroppen, 
vilka lånats från Goffmans dramaturgiska begreppsapparat. Omgivningen har olika 
tillgång till på-scenen-kroppen. De som deltar i iscensättande kan ha tillgång till det 
som finns både på scenen och på det som finns bakom scenen medan andra bara har 
tillgång till det som framträder med hjälp av på-scenen-kroppen. Aktören och ob-
servatören kan ha olika insikt i hur kroppsliga aspekter manipuleras och används 
då individen gör sina identitetsanspråk och har därför också olika förutsättningar 
att värdera hur väl ett utförande lyckas i förhållande till vad individen vill förmedla. 
Vad som betraktas som på-scenen-kroppen respektive bakom-scenen-kroppen beror 
på sammanhanget. Kroppars observerbarhet gör även att vi hela tiden befinner oss i 
identitetsförhandlingar med omgivningen.

Det empiriska underlaget i avhandlingen bygger dels på 3 fokusgrupper – deltagar-
na har rekryterats via PRO, Röda Korset och ett äldreboende – dels på 12 individuella 
intervjuer med kvinnor i åldrarna 75 till 90 år. Förutom från de tidigare nämnda or-
ganisationerna rekryterades intervjupersoner från idrottsorganisationer och en fören-
ing för personer som ser sig som ensamma.

I kapitel 6–9 presenteras analysen av intervjumaterialet. I kapitel 6 om tidsbegrän-
sade och varaktiga identiteter diskuteras identiteter som av kvinnorna upplevs som 
begränsade i tid. Utifrån kvinnornas berättelser urskiljs fem övergripande resurskäl-
lor som påverkar identitetskonstruktioner över tid. Dessa s.k. resurskällor är samhälls-
kontexten, relationella resurser, materiella resurser, kroppsliga resurser – som ses som 
både fysiska och symboliska – och den femte resurskällan utgörs av livsförloppets för-
ändringar.

Identiteter som framställs som varaktiga är i första hand egenskapsbaserade och de 
kräver tillgång under lång tid till de resurser som behövs för att kunna göra identitets-
anspråken. Mer varaktiga identitetsanspråk måste, för att kunna bestå, vara mer obe-
roende av de resurser som står under omgivningens kontroll. Den slutsats som dras är 
att en tudelad identitetsindelning utifrån tid är problematisk då identiteter eller själv-
bilder inte i sig är konstanta utan snarare tillgången till de resurser som identiteten är 
beroende av.



I kapitel 7 diskuteras olika identitetsförhandlingar, som kan ske med signifikanta 
andra, främlingar, samhällsnormer och med en internaliserad part. Här introduceras 
också begreppet ”ålderskodad” som en term jämförbar med könskodad. Begreppet 
kan bidra till att synliggöra hur identiteter skapas i vissa situationer och inte i andra. 
Det handlar om tolkningen av varseblivna ålderstecken och symboliska kroppsliga re-
surser och föreställningar om fenomen och handlingar som ålderskodade. 

I kapitel 8 och 9 diskuteras de intervjuade kvinnornas berättelser om hög ålder. De 
ger berättelser både om problem och positiva erfarenheter. De intervjuade kvinnornas 
erfarenheter av hög ålder är beroende dels på hur de tycker att de har det i förhållande 
till andra, dels utifrån de förändringar som de upplever av sina resurser. I intervjuerna 
återkommer en berättelse oftare än andra, nämligen berättelsen om kroppen. 

Den åtskillnad som de intervjuade kvinnorna gör mellan kronologisk ålder och 
subjektiv ålder ses i analysen som en strategi för att göra identitetsanspråk. De in-
tervjuade kvinnornas syn på sig själva som yngre än den kronologiska åldern kan ses 
som ett sätt att förhandla sitt handlingsutrymme och förmedla självbilder. Utifrån det 
skulle den lägre åldersidentiteten, istället för att ses som problematisk, kunna vara en 
förmedling av positiva självbilder och erfarenheter.

I kapitel 10 dras trådarna ihop för den teoretiska kroppsförståelse som analysen bi-
dragit till. Betydelsen av kroppens utseende och förändringar beror på vilka identi-
tetsanspråk som eftersträvas och vem de äldre kvinnorna interagerar med. Analyser av 
kroppen bör också ha med både symboliska och fysiska kroppsliga resursförändring-
ar. En annan slutsats är att, istället för att förstå kvinnors erfarenheter av hög ålder i 
relation till samhälleliga skönhetsnormer, bör vi problematisera dem i relation till de 
normer kvinnor varseblir och inte ta för givet att det är en utsänd norm som begrän-
sar kvinnornas erfarenheter av hög ålder. 

Det är många teoretiska trådar och många begrepp som används i avhandlingen. 
Den är ett viktigt bidrag till den könsteoretiska diskussionen inom socialgerontolo-
gin och avhandlingen ger ett beläst intryck. Problematiserandet av förkroppsligade 
identitetshandlingar förs framåt och visar på äldre kvinnors både motsägelsefulla och 
mångfasetterade föreställningar om den åldrande kroppen. Men det som är avhand-
lingens styrka är också dess svaghet. Ibland är det svårt att se skogen för bara träd när 
jag vill få grepp om teori och empiri. Förutom det övergripande syftet återkommer 
nya frågeställningar och syften i den teoretiska genomgången. Svårigheten blir att föl-
ja alla dessa trådar. Författaren tar ett stort grepp över ett utifrån svenska förhållanden 
relativt outforskat fält och alla trådar följs inte hela vägen ut. Samtidigt får vi emeller-
tid en fördjupad förståelse av förkroppsligade identitetsanspråk och kroppen som både 
fysisk och symbolisk resurs. Den dualistiska synen på kropp och själ problematiseras. 
Avhandlingen är ett arbete som har bäring in i den internationella debatten och är en 
pionjärinsats när det gäller genusperspektiv och socialgerontologi i Sverige. 

Evy Gunnarsson
Fakultetsopponent
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Philip Ball: Critical Mass – How one thing leads to another. Farrar, 
Straus and Giroux (2004)

Med fysiken som grund har Ball skrivit ett tegelstensverk för de sociologiska hyllorna. 
Critical Mass skingrar myten om naturvetenskapen som hänsynslöst oförstående in-
för människors önskningar, rädslor och intentioner. Balls socialfysik erkänner en lika 
vidsynt sensitivitet för det mänskliga som de flesta socialpsykologiska teorier. Ball går 
på djupet av vår bräcklighet för att visa hur denna manifesteras i ett makroperspektiv 
där sociala mönster kan kartläggas. Jag har betraktat idén som Ball presenterar; att 
hämta kunskap från fysiken inte bara för att förklara samhället utan framförallt för 
att våga flytta fokus i vår vilja att förändra det.

Hobbes insikter om mekanismer introduceras omgående, teorin att vi inte bara 
skall fråga oss hur saker och ting inträffar utan också varför. Grunddrivkraften bak-
om människans fysiska interaktioner identifierade Hobbes, liksom Ball, till lusten ef-
ter makt. Fysikens huvudobjekt, menar Ball, är rörelse; en insikt delad av Hobbes: ”All 
human sensations and emotions are the results of motion”. I fysikalisk rörelsedynamik 
handlar det om rörelsen framåt, som vattens strävan nedför vattenfallet. I socialpo-
litiska termer definierade Hobbes rörelselagar till begäret att röra sig mot makt samt 
undvika saker som förhindrar denna rörelse. 

Balls fysikaliska resonemang byggs försiktigt närmare det sociologiska, och över-
gången från partikel till människa blir i det närmaste smärtfri. Från rörelsedyna-
mik leds läsaren till statistik. Upptäckandet av statistiska regelbundenheter i samhäl-
let hade syftet att förstå hur social ordning kunde bevaras. Statistiken blev det första 
verktyg som placerade ansvaret utanför individen. Detta, anser Ball, har skrämt män-
niskor alltsedan dess; snuddandet av idén om den totala determinismen. Dock menar 
Ball att statistiska regelbundenheter inte alls behöver komma från ett determinerat 
öde, utan från individens begränsade räckvidd av uppfattningsbara val. 

Varför faller då människor in i mönster utan plan eller intention? Nyckeln, skriver 
Ball, till den kollektiva rörelsen är lokaluppfattning. Han hänvisar till Lewin som an-
såg att individen rör sig i ett begränsat fält av idéer, övertygelser och föreställningar. 
Det beteende hon där ser hos andra attraherar eller stöter bort henne mot vissa dispo-
sitioner. Ball förklarar detta med fysikalisk kondensering. Då vätska blir gas beter sig 
varje partikel fortfarande på ett unikt och individuellt sätt, men partiklarnas kollek-
tiva tillstånd är abrupt annorlunda. Kondensering finns inte i den enskilda partikeln. 
Endast en massa av partiklar vid ett visst tillstånd har kondensering som alternativ. 
Varje partikel rör sig i relation till andra via dragningskrafter och bortstötningsme-
kanismer. Den kritiska massa som uppstår då vätskan förångas inträffar då partikelns 
dragnings- och bortstötningsmekanismer ställs på sin spets. Ball liknar detta vid en 
boll som högst upp på ett spetsigt berg måste börja rulla åt ett håll. Detta lilla val med 
stora konsekvenser determineras av slumpmässiga störningar. Mer determinerande än 
så, menar Ball, är inte vår kontext. 

Balls viktigaste meddelande till sociologin är: Frestas inte för lättvindigt till att ut-



sträcka individens psykologi till gruppens beteende. Sociologer har, anser Ball, inte lyck-
ats göra mer än att positionera individen inom en existerande uppsättning av kultu-
rella normer. Nu kan vi undersöka hur dessa normer uppkommer och förändras med 
interaktioner. 

Schelling (1978) demonstrerade kollektiva konsekvenser av många individuella be-
slut. Den mångkultur som optimistiskt uppmålades i väst har lett till segregering is-
tället för integrering, och Schelling undersökte varför. Hans modell visade att det 
finns en kollektiv kraft som verkar för segregering. Modellen innehöll två typer av 
agenter, som representerade etnicitet. Schelling specificerade att en familj i ett blan-
dat grannskap kommer att flytta om mer än en tredjedel av invånarna blir av en an-
nan etnicitet. Segregationsprocessen blev en snabb kollektiv effekt eftersom propor-
tionerna blev allt skevare och orsakade en lavineffekt. Modellen visar, argumenterar 
Ball, att vi bör fokusera om resurser från att motverka segregering till att vurma för 
nära interaktioner mellan de distinkta samfund som blir resultatet av denna segre-
gering. Insikten kan tvinga oss att betänka mer omsorgsfullt vilken typ av samhälle 
vi anser begärligt, och hjälpa oss att identifiera realistiska – i motsats till idealistiska 
– medel för att nå det. 

Efter detta presenterar Ball hotet mot detta realistiska samhälle. Samarbete, me-
nar Ball, måste grundas i självintresse. Det som kan störa denna vilja till samarbete i 
mänskliga samfund är frestelser, då det ibland lönar sig att vara rebell, att fuska och att 
slåss. Ett samhälle grundat på icke tvingande samarbete riskerar därmed ständigt ex-
ploatering från dem som sätter sig själva före samfundet. Här menar dock Ball, i mot-
sats till Hobbes, att människor inte skulle exploatera varandra om de fick fritt fram. 
Spelteorin med sina lev-och-låt-leva strategier, fortsätter han, är det bästa exemplet i 
modern tid på hur själviskt beteende kan kreera altruism. 

Kunskapen om den kritiska massan kan, enligt Ball, förklara varför mänsklighe-
tens ageranden ibland kan framstå som så ogenomtänkta. Det handlar inte om sum-
man av flera individers handlingar, utan om hur flera interaktioner skapar ett kollek-
tivt beteende med en helt egen form, med egna konsekvenser och egna uttryck.

Bidraget Ball ger i debatten om determinism är värt att överväga. Jag kan välja, 
dock från en begränsad räckvidd av uppfattningsbara val. Således determinerar inte 
socialisationskontexten min individuella frihet utan begränsar till olika grad min per-
ception av den. Här formas Balls fysikaliska realism till en filosofisk spjutspets, då 
han menar att vi måste erkänna för oss själva att krafter utanför våra egna intentioner 
kan göra oss till rasister. Vi håller ideologiska föreställningar av oss själva varmt om 
hjärtat, samtidigt som verkligheten drar oss mot segregering och inte integrering. Det 
handlar om att kunna tänka fysikaliskt, inte naivt, om det mänskliga kollektivet. 

En fysikalisk kunskap om människors kollektiva beteende kan öppna för ett annat 
sätt att tänka – inte om människan i sig – utan om normsamhället som en kollektiv 
rörelse. Ball presenterar inte en sociologisk teori, utan snarare en kritik mot att socio-
login inte lyckats visa hur kulturella normer uppkommer och förändras. 

Critical Mass drar nya kognitiva spår i mina resonemangsprocesser då jag erbjuds 
socialfysiska förklaringsverktyg till hur samhällets kulturella normer uppstår. Ball 
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nedtonar determineringens kraft och lutar åt att vi genom kunskap om det globala 
kan agera lokalt för att undvika att ett system når sin kritiska massa och vi förlorar 
all kontroll över det. Här tar Ball ett vetenskapligt ställningstagande gentemot mo-
ral. Det handlar om vetenskapens två ben: vetenskapen i sig, och vad vi gör av den. 
Vetenskapen i sig, menar Ball, ska våga brutalisera, deducera och abstrahera mänsk-
ligt beteende, och observera detta i mönster. Vad vi därefter gör med denna vetenskap 
handlar om moral. Ball uppmanar läsaren att tänka över omgivande normer, men är 
alldeles för vetenskaplig för att explicit uttala detta. Moralen överlåter han till läsaren, 
och menar att den socialfysiska kunskapen är den enkla delen. Hanteringen av denna 
kunskap är den svåra.

Susanne Brandheim 

Wennerhag, Holm, Lindgren, Nordvall, Sörbom: Aktivister: Sociala 
forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse. Atlas (2006)

Some years ago, I was a partner in an EU project on the “transformation of environ-
mental activism” (TEA for short). Like many such projects in the social sciences, 
much of the time and money was devoted to quantitative research. The first part con-
sisted of so-called content analysis, in which we counted and compared articles on en-
vironmental protest events that had been published in a newspaper in each country 
between 1987 and 1997. For Sweden, we chose Dagens Nyheter, and for over a year, 
my assistants and I “coded” several hundred DN articles according to a list of catego-
ries that were then processed by a computer program to produce various charts and 
graphs. 

As one who had not previously worked with quantitative methods, I was able to 
“learn by doing” what such research was all about, and, like any computer game, it 
provided some moments of fun. But I also learned the real limitations of such re-
search. I saw first-hand how the collection of statistical data easily takes on a life of 
its own, and, more significantly, how difficult it is to make meaningful use of quanti-
tative data. I realized that if the results of such research were to be of any interest to 
anyone they needed to be put into a proper social, political, and historical context. 

I thought of that experience while reading Aktivister which is based, to a large ex-
tent, on quantitative surveys of people who attended three local social forums that 
were held in Sweden in 2004. Like our project – and the book that emerged from it, 
Environmental Protest in Western Europe (Oxford University Press, 2005) edited by 
Christopher Rootes, the project coordinator – Aktivister presents some interesting in-
formation about social movements. But the problem with both books is that the inte-
resting material is buried amidst rather uninteresting, not to say trivial, quantitative 
research results. There is far too little contextual understanding to make the charts 
and graphs particularly meaningful.



In Aktivister there is a brief introductory discussion of how social forums origina-
ted and spread to Sweden, but there is far too little discussion of what actually hap-
pens at the forums, the experiences that are exchanged, the learning that takes place, 
the knowledge that is made. Nor is there any real discussion of how such gatherings 
interact with the rest of the so-called global justice movement: the kinds of networks 
and network relationships that are fostered, the political processes to which the fo-
rums contribute, the organizational tensions and conflicts that are involved. We are 
told that the social forums that are under investigation are part of a new social move-
ment, but are told very little about what the movement actually consists of, either in 
terms of organization, ideas, or practical activities. Nor is the central notion of global 
justice ever discussed in anything more than a very general way. Instead, the authors 
briefly refer to a tiny fraction of the vast academic literature about globalization and 
social movements before offering some statistics about the people who attended the 
social forums in Sweden in 2004. We learn, not surprisingly, that most of the partici-
pants are young, highly educated, left-wingers. 

When I spoke at the most recent social forum in Lund in February, it was pretty 
obvious that the claims that are made in the book about social forums being a part of 
a global social movement are, to put it mildly, highly questionable. In my seminar, we 
had a good discussion about the effects of globalization on science, but there was cer-
tainly nothing at the forum that could meaningfully be characterized as activism, or, 
for that matter, a social movement. It reminded me more of an academic conference 
than anything else, and a fairly traditionally organized conference at that.  

C. Wright Mills, in his classic book, The Sociological Imagination, complained that 
most sociologists of his day tended to do either what he called “grand theory” or “ab-
stracted empiricism”. The one reduced society and sociological research to a kind of 
conceptual jargon – his main example was the theorizing of Talcott Parsons – while 
the other reduced sociology to what could be investigated by means of one or another 
empirical method. The problem for Mills was that neither grand theory nor abstrac-
ted empiricism produced knowledge about society that was particularly interesting. 
Good sociology required rather what he termed a sociological imagination, a capacity 
on the part of the sociologist to write about social problems in a way that could be of 
interest for the general public. His many writings remain after half a century good ex-
amples of the sociological imagination in action. In Aktivister contemporary society is 
subjected to a little grand theory and a lot of abstracted empiricism. But unfortunately 
there is no sign of a sociological imagination.

Andrew Jamison
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