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er som många friskolor inte vill erbjuda en plats för att inte svärta ner sitt rykte som 
en attraktiv skola med studiemotiverade elever . En egen reflektion här är att väldigt 
få gymnasiefriskolor erbjuder Introduktionsprogram (IM-program) i jämförelse med 
hur många som erbjuder högskoleförberedande program . IM-programmen har en hög 
andel stökiga förortspojkar och dessa är betydligt svårare att tjäna pengar på inom ra-
men för det rådande skolpengssystemet .

Jag tycker boken är ett intressant och viktigt bidrag inom området och fick själv 
många tankar och idéer som är viktiga att beakta i min egen forskning om skolsi-
tuationen för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem . 
Framförallt är det viktigt att förstå hur vuxnas förväntningar och attityder i så hög 
grad påverkar ungas skolidentitet . För att fler elever ska kunna nå skolframgång är det 
viktigt att omgivningen bemöter alla elever som lärande och bildbara medmänniskor, 
och inte utifrån de stereotypa etiketter som Rickard Jonsson visar att omgivningen 
konstruerar och förstärker . Att bli betraktad som den stökige förortskillen av alla i sin 
omgivning kan bli en svår etikett att ta sig ur . Stöket kan bli en självuppfyllande pro-
fetia . Att författaren själv har åsikter som ibland framträder parallellt med analyserna 
har jag personligen ingenting emot . Forskare som inte också har en egen ståndpunkt 
blir för mig ganska platta och mindre intressanta . Den enda kritik jag har mot boken 
gäller läsupplevelsen . Boken känns ibland lite rörig och fragmentiserad när fältanteck-
ningar och intervjucitat varvas med inslag från TV, Youtube och tidningar . Jag saknar 
helt enkelt fler hela och sammanhängande berättelser från skolsituationer och sam-
tal som inte hackas sönder i smådelar och analyser . Som helhet är boken ett viktigt 
tillskott för förståelsen av hur vi ser på våra medmänniskor och hur grupper tillskrivs 
konstruerade etiketter och schablonberättelser .

Martin Hugo, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens möjligheter och samhälls
vetenskapernas begränsningar. Christofer Edling & Jens Rydgren (red.). 
Lund: Arkiv, 2015

Aristoteles ansåg på sin tid dramer ha ett avgörande företräde framför historiska skild-
ringar när det gällde att förstå människan . De senare uppehöll sig, menade han, på 
det tillfälligas nivå, medan de förra skildrade nödvändigheten . Även om vi idag inte 
talar, tänker och arbetar med samma begrepp som antika filosofer, även om alltså 
innebörden av begreppen ”drama” och ”historia” har förändrats och förskjutits – och 
här spelar kanske såväl tillfälligheter som nödvändighet en roll – och om vi därför har 
svårt att på alla nivåer fullt ut förstå vad Aristoteles menade (och hans behandling av 
komedin är förkommen), så erbjuder hans Poetik väl ett ganska hisnande perspektiv: 
Hur vet man att man som forskare ängnar sig åt det väsentliga och inte bara det till-
fälliga? Vi kanske i själva verket mest liknar Mumindalens Rådd-djuret, som ängs-
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ligt ägnar sig åt att sortera sin knappsamling? Eller den litet enkelspåriga och av sitt 
 insektsssamlande helt uppslukade Hemulen? Nu vore det väl orätt mot Rådd-djuret 
och Hemulen att säga att de helt har missat det väsentliga; knapparna och fjärilarna är 
väsentliga för dem, men kunskapen om dem tycks närmast sluta sig kring sig själv . Det 
väsentliga? Ja, för Rådd-djuret och för Hemulen . Det vetenskapligt förnuftiga? Kan-
ske inte . Och, för att göra det ännu mer komplicerat, Rådd-djuret och Hemulen och 
deras delvis tillfälliga handlingar är antagligen nödvändiga i det Mumindalen vi väl 
alla bebor – och kanske rentav är . Frågan är bara från vilken position en sådan upp-
fattning låter sig bevisas eller prövas . Litteraturens?  Vetenskapens? Litteratur/veten-
skapens? – Men, kanske någon utbrister, har då inte vi sociologer våra metoder som 
hjälper oss att systematisera vår kunskap, som lyfter oss ur tillfälligheternas historia? 
Förvisso kan man tänka så . Men med metoder är det nu en gång så att de kan hindra 
oss från att begå små misstag bara till priset av risken att begå de verkligt stora . Rådd-
djuret och  Hemulen följer också en metod .

För dem som intresserar sig för relationen mellan sociologi och skönlitteratur finns 
nu en innehållsrik och intressant antologi sammanställd av Christofer Edling och 
Jens Rydgren: Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens möjligheter och samhällsve-
tenskapens begränsningar . Det skall genast sägas att det inte är fråga om ett systema-
tiskt genomarbetat verk . Med Edlings och Rydgrens synsätt, så som det utvecklas i 
bokens inledning, är det kanske inte ens fråga om ett sociologiskt arbete . Och ändå 
är boken, menar jag både tänkvärd och tämligen angelägen för sociologin . Förutom 
en kortare inledning (som åtminstone delvis hänger ganska löst samman med övriga 
avsnitt) består Sociologi genom litteratur av hela 30 kapitel som behandlar olika ro-
manpersoner, skönlitterära verk, ord(!), författare eller författarskap ur ett sociolo-
giskt perspektiv och därigenom på olika sätt belyser och diskuterar relationen mellan 
sociologi och skönlitteratur .

Det är emellertid inte helt självklart hur man skall bedöma ett verk som detta . Å 
ena sidan finns ett genomgående tema och en inledning, å andra sidan är det oklart 
om det finns en gemensam frågeställning, ett tydligt problem . Ty författarna till de 
olika kapitlen har gripit sig an uppgiften på mångahanda sätt . Det finns kapitel som 
närmast använder skönlitteraturen ifråga som en illustration till redan existerande 
sociologiska teorier eller fynd och det finns kapitel som snarare använder skönlitte-
raturen som empiri att utvinna nya teorier ur . Det finns kapitel som vill lyfta fram 
”teorier” som redan gömmer sig i skönlitteraturen och det finns kapitel som uttalat 
vill undersöka relationen mellan sociologi och skönlitteratur . Men de flesta kapitel 
bär ändå drag av ett slags sociologisk övning: Tag en sociologisk (favorit-)teori och 
en (favorit-)roman . Analysera sedan romanen med hjälp av teorin . På detta sätt kan 
man samtidigt få diskutera en intressant teori och en bra roman! Man kunde kanske 
invända att man som läsare visserligen har det trevligt i detta diskuterande sällskap, 
men att det inte är så säkert att man – som sociolog – lär sig så mycket nytt om vare sig 
sociologin eller skönlitteraturen . Men det är väl inte heller det som är poängen, även 
om boken säkert kan användas, och då troligen med framgång, på kurser i t .ex . olika 
humanistiska ämnen där ett sociologiskt perspektiv skall introduceras och där läsarna 
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faktiskt lär sig något nytt . Poängen, eller en av poängerna, är kanske snarare att på-
minna oss sociologer om det vi redan vet; att sociologer inte har monopol på kunskap 
om det sociala livet och att verkligheten inte alltid överensstämmer med, eller låter sig 
inordnas i enlighet med, våra kulturella och vetenskapliga indelningar . Och om vi på-
minner oss om det skulle det kunna tänkas innebära en vinst inte bara för sociologin 
och sociologerna, utan också kulturvärlden i stort .

Man kan läsa de enskilda kapitlen med stor behållning (och jag för min del fast-
nade särskilt för dem som behandlar Johannes Anyuru, Stig Claesson, Väinö Linna 
och Lars Norén) . Men det är ändå den stora mängden av kapitel och analyser som gör 
mest intryck på mig . Den visar att detta kanske är något som många av oss faktiskt 
gärna ägnar oss åt – och det säger oss antagligen något viktigt om sociologin av idag . 
Slutligen tror jag att denna bok, och en kontinuerlig reflektion över relationen mellan 
sociologi och skönlitteratur kan hjälpa oss att undgå det (norm-) brott som betrakta-
des som ett av de värsta på Aristoteles tid, nämligen hybris .

Sverre Wide, Högskolan Dalarna




