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Innledning 

 
 
 
 

 
Sosiologisk Årbok presenterer med dette sitt femte halvbind, det første av tredje 
årgang i den nye serien fra og med 1996.  
 
Det er to hovedbolker i innholdet denne gangen. Først en gruppe på tre artikler 
som tar opp sosiologien om teknologi og vitenskap til kritisk granskning. 
Virilio diskuterer media, Gingras forskning om laboratorieforskere og Otnes en 
nyere antologi om bilforskning. Vi har vært inne på i tidligere bind (Otnes 
1996.2) at science and technology-forskningen  nok har et stort og sympatisk 
pågangsmot, men at en tendens til tekno-eufori, altså kritikkløshet eller 
kritikkavvising svekker inntrykket.  Althussereleven Manuel Castells kritiserte i 
sin tid bysosiologien for at 'den ikke hadde noe teoretisk begrep', noe den nyere 
romsosiologien (spatial sociology) har tatt til seg for lengst. Vi tror 
teknososiologien – STS, ANT, SCOT og alt hva det heter - har et tilsvarende 
men ennå uløst problem foran seg. Er det ikke teknologi i alle arbeidsprodukter, 
dvs. mesteparten av vår omverden? Eller er det bare det nyeste, den mest 
oppsiktsvekkende gee-whiz-teknologien som står i fokus? Er begrepet, eller 
feltet, da for vidt eller for snevert, og kritisk eller kritikkfritt? Virilios forslag 
om en instituert teknologi-kritikk etter mønster av litteratur, scene- og 
billedkunsten ville være et praktisk skritt i god retning, samtidig som bøkene 
hans – hittil lite kjent i Norge og den anglofone verden – har bidrag i retning av 
teoretisk fordypelse. 
 
Neste hovedbolk handler om ting, materiell eller 'bruksprovinser'. Først Gran, 
og Martens og Warde som tar for seg sider ved restauranter og deres  måltider. 
De diskuterer bl.a. Joanne Finkelsteins analyser av restaurantbesøk som 
fremmedgjørende og hvordan moten med 'etnisk mat' påvirker eller ikke 
påvirker våre andre holdninger til etnisitet. Hackett og Lutzenhiser skriver om 
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kjøleskap – en morsom analyse, et case of serendipity , dvs. et uventet 
biprodukt av forskning som egentlig gjaldt energisparing. Kjøleskapsinterører 
er avslørende. TV har visst det lenge og nå følger sosiologer opp, i dette tilfelle 
i tradisjonen fra John Deweys pragmatisme.  
 
Henri Lefebvre kalte privatbilen 'konge-objektet, leder-tingen i vår tid', 
antropologen Daniel Miller har valgt seg en nesten-pretendent: The Coke, Coca 
cola. Even more American than apple pie, tror vi vel, men ikke Miller nei. Han 
viser overbevisende hvordan selv en Kong Coke må bøye seg og tilpasse seg 
den lokale kulturen. Et nytt velskrevet bidrag og et viktig memento for en 
globaliseringsforskning som kan virke like lite kritisk som teknologi-
forskningen. 
 
Til slutt tre artikler med forskjellige emner. Brox' polemikk mot Erik O. 
Eriksens bok har for såvidt trekk til felles med Millers artikkel. For Brox 
kritiserer bl.a. Eriksen o.fl.s tendens til å se modernisering og globalisering 
nærmest som monolittiske og ustoppelige prosesser som er like hvor enn i 
verden de finnes. Hvorimot nå altså 'ikke engang Coke...'. Men 
hovedspørsmålet er for eller mot fraflytting, mot eller for små- og 
mellomskalaproduksjon i distriktene; kjente toner for de eldre men ubehagelig 
aktuelt for alle, teoretisk, praktisk og politisk.  
 
Roggen  presenter Gestaltteoretisk tilnærming gjennom to eksempler, 
prinsippfast, klart og ryddig. Vi tror imidlertid at hans Lysgaard-kritikk og 
Bråten-ros lett kunne snus på hodet; ved å se Arbeiderkollektivet, slik allerede 
Tormod Lunde var inne på (TfS 1984:??), som et eneste stort avkreftende 
moteksempel til 'modellmaktteorien': De underordnede forstår jo nettopp sine 
interesser og lar seg ikke fange inn av de overordnedes syn på sakene. Etter 35 
år må vi vel innrømme at Bråten mer enn Lysgaard har hatt tiden på sin side, 
kanskje endog at modellmakt-teorien kan ha hatt en liten selvoppfyllende 
virkning. Men den nevnte avkreftingen står i alle fall uimotsagt, for Bråten 
svarte aldri på Lundes o.a.s kritikk. Ikke engang en ikke-Habermasianer kan da 
se taushet som det beste argument og så bare vente på at motstanderne gir opp? 
Eller er det bare 'lengre mellom teori og praksis enn de fleste andre steder'?  
 
Meland  svarer på Årbokas oppfordring på Skirbekks forslag til revisjon av 
menneskerettighetene (SÅ 97.1). Vi er helt enig i hans motinnlegg som er 
vektig og nøkternt. Men skulle vi skjerpe tonen for egen regning, måtte vi si oss 
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dypt uenig i Skirbekks forslag i retning av de facto å behovsprøve 
menneskerettighetene. Hans blanding av Malthus og Orwell smaker oss slett 
ikke: 'Kom til vår lune Lommedal, lommefilosofenes arnested, men naturligvis, 
Ausländers kein Zutritt '. - Blant flere vi har spurt om å gi tilsvar til Skirbekk 
bør nevnes høyesterettsjustitiarius Carsten Smith som har sendt oss to vennlige 
brev hvor han sier at han gjerne ville gitt et tilsvar på det nivå det fortjener, men 
at hans tid desverre ikke strekker til. 

 
* 

 
Og det var det for denne gang. I neste halvbind forbereder vi innlegg fra 
teknologiforskernes egne rekker, og videre bidrag som går kritisk igjennom 
sider ved Habermas og Luhmanns teorier. Dessuten noen kortere tekster om 
bilismen, og ellers uavklart hva mer. Men, som alltid, Årboka er åpen også for 
bidrag innsendt på forfatterens initiativ. Se i skuffen og grip sjansen! Kanskje 
gjemmer nettopp DU (for for en gangs skyld å si det med Dagbladet) 'det bedre 
argument' i all dets kraft? 
 
 
Per Otnes 


