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Abstract

Studien undersöker sociologins forskning och metodregler i Émile Durkheims Les Règles de 

la méthode sociologique (1894) ur ett idéhistoriskt perspektiv. Målet med metodiken var att 

vetenskapligt kunna använda objektiva fenomen som relaterade till samhällets sociala 

strukturer och därigenom kunna erhålla sociala fakta och redovisa statistiska beräkningar och 

logisk-analytiska slutsatser. Metodreglerna utvecklades från samhällsvetenskapens 

ideologiska kunskapsteori till en rationell, empirisk vetenskap. Sociala fakta var grundvalen i 

metodreglerna och fungerade som ett index för lagbunden normalitet. Durkheim hävdade att 

sociala fakta i forskningen skulle behandlas som om de vore objektiva ting för att därmed 

lättare kunna bortse från sinnevärlden och underlätta forskningen. Under 1800-talet hade flera 

samhällsteoretiker haft idéer om att samhällets innehåll borde undersökas, men man hade inte 

haft några utvecklade metoder för att kunna praktisera det. Den snabba samhällsförändringen 

var en faktor som befäste moderniteten i samhället och påverkade samhällsstrukturen 

samtidigt som en ny uppfattning växte fram som prioriterade naturvetenskapliga metoder och 

teknik. Durkheim var den som först utvecklade en sociologisk rationell empirisk vetenskap 

och en metodologi. Genom systematiska metodregler skulle det vetenskapliga 

forskningsarbetet kunna genomföra observationer, identifiera och kategorisera sociala 

fenomen och därigenom kunna få större kunskap om de strukturella förhållandena och det 

sociala livet i samhället. Durkheim utmanade det vetenskapliga fältet med metodiken och 

etablerade så småningom också utrymme för både sig själv och sociologin inom den 

samhällsvetenskapliga kunskapsteorin och inom det franska undervisningsväsendet. 

Nyckelord: Durkheim, metodik, sociologi, sociala fakta, fenomen, empiri
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1.  Inledning

Émile Durkheim skapade de sociologiska metodreglerna för att kunna förstå samhället, och en 

fruktbar lösning var att göra detta vetenskapligt genom forskning av samhällets sociala 

strukturer och fenomen. 

Metodreglerna i den klassiska skriften Les Règles de la méthode sociologique innehåller noga 

specificerade redovisningar om hur detta skall genomföras i ett vetenskapligt 

forskningsarbete. Durkheim hävdar i Les Règles att vissa fenomen skulle observeras och 

därefter identifieras och organiseras. Durkheim utgick från att fenomen var existenser och 

bärare av olika uttryck av normativa seder och bruk. Han skapade därför ett begrepp som han 

kallade "sociala fakta".

Målet med metodiken och "sociala fakta" var att vetenskapligt kunna använda de 

fenomenologiska uttrycken för att tekniskt kunna genomföra statistiska beräkningar samt 

extrahera logisk-analytiska slutsatser grundade på samhällets sociala uttryck och handlingar.

Avgörande för metodiken låg i den inledande ideologiska fasen av empirin, om hur samhällets 

fenomen och "sociala fakta" skulle observeras. Detta var något som dåtidens kritiker tog fasta 

på och även stod frågande inför: Hur var det möjligt att observera abstrakta entiteter? Detta 

var en vanlig frågeställning.

De första sidorna i Les Règles inleds kort med en definition av sociologins domän och öppnar 

sedan för den kontroversiella frågan: Vad är "sociala fakta"? Durkheim förklarade i emfas att 

det under den ideologiska delen i försöken var nödvändigt att behandla "sociala fakta" som 

om de vore materiella ting, detta för att kunna observera dem. 

I detta sammanhang framstår 1800-talets snabba samhällsförändring som en faktor som 

befäste moderniteten i samhället samtidigt som en ny uppfattning växte fram där vetenskap 

och teknik prioriterades framför traditionella lösningar och föreställningar. Lösningen ansågs 

ligga i framtiden och de stora problemen berodde på det man inte såg eller ville se. Det fanns 

således en nödvändighet i att synliggöra det man inte kunde se.

Metodreglerna skulle rendera kunskap om den sociala verkligheten, en mycket intern 

konstitution om samhällets orsakssammanhang där forskarens arbete syftade till att bland 

annat finna underlag för att kunna definiera samband. Sociologens uppgift var också att 

definiera det normala och onormala som förekomster i samhället, 

Genom modernitetens intrång i nationen suddades kulturens gamla gränser delvis ut. Detta 

påverkade de sociala strukturerna och det sociala livet. För Durkheim var samhället något av 

religionens ersättare, där de sociala institutionerna fungerade symboliskt. I Durkheims 

holistiska teori har människan sin existens i det kollektiva livet och ett gemensamt moraliskt 

samvete, vars isomorfa struktur genomsyrar hela samhället. 

2.  Bakgrund

Frågor om samhällets sociala funktioner och fenomen hade över tid sysselsatt ett stort antal 

sociologer. Distinktionen mellan det sociala livets angelägenheter och den offentliga 

strukturen var ett av många viktiga element i samhällsvetenskapens funktionalism. Durkheim 

hade tidigt uppfattningen om att det fanns ett behov av en vetenskap som kunde verka för 

jämvikt och sammanhållning i samhället. Utifrån dessa betingelser ville han skapa en ny 
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analytisk vetenskap utifrån den syntes som han ansåg som unik.1 Samtidigt befann sig 

Frankrike i ett patologiskt tillstånd, och sociologi som vetenskap skulle kunna hjälpa 

nationen.2 

2 . 1  Samhä l l s ve t ens kap  och  s oc io log i  

Även den allmänna uppfattningen var att någonting måste göras för att stärka samhället, och 

vid den här tiden var det framför allt två fransmän som teoretiserade om samhällsvetenskapen 

och sociologin, Auguste Comte (1798-1857) och Émile Durkheim (1858-1917). Comte 

utvecklade den teoretiska grunden och initierade namnet sociologi, Durkheim bidrog till 

sociologins nya kunskapsteoretiska innehåll samt gav ämnet en metodik och en akademisk 

status i undervisningen.3

När Durkheim fick erbjudande om en tjänst i pedagogik i Bordeaux, 1887, blev hans teori 

uppmärksammad redan vid introduktionsföreläsningen. Han satte dagordningen redan i titeln 

på sin föreläsning: La solidarité sociale, den sociala gemenskapen.4

1902, när Durkheim återvände till Paris, hade han skapat ett rykte om sig som en kraftfull och 

intellektuell person utrustad med en osedvanlig explosiv hållning till vetenskapliga 

problemlösningar. Hans teorier övertygade inte alla, men lärostolen vid Sorbonne innebar ett 

erkännande av sociologi som ämne.5 

Den sociologiska metodikens framgång i kombination med pedagogiken bäddade för att 

dörrarna öppnades till de olika lärosätena för Durkheim och durkheimianerna6: "Kort sagt var 

det under pedagogikens täckmantel som durkheimianerna smugglade in sociologin till 

universitetet."7 

Sociologin blev senare även enskilt ämne. Enligt vad Campbell skriver i sin bok hoppades 

Durkheim kunna visa "hur en ny social konsensus skulle kunna återskapa den fallna 

gemenskapens och den sociala ordningens värden utan att den mänskliga frigjordheten som 

följde efter feodalismens slut behövde gå förlorad".8 

Med metodiken skulle Durkheim hitta signifikanta mönster i samhällets sociala strukturer, 

och även redovisa orsaker till det moderna industrisamhällets sönderfall. Durkheim var den 

förste som utvecklade en modern sociologisk vetenskaplig metodik, tillika präglad av den 

franska nationens dilemman. I aspekten modern ligger en rationell vetenskap baserad på 

förnuft och logik samt med en vision om att empiriskt kunna hantera abstrakta fenomen 

vetenskapligt.

1 Dag Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. Daidalos, 1995, 26.
2 Österberg: Émile Durkheims samhällsteori. Daidalos, 1995, 38.
3 NE, Nationalencyklopedin. Émile Durkheim. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emile-durkheim.
4 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning. Norstedts, 1981, 209.
5 Robert Alun Jones. Émile Durkheim: His Life and Work (1858-1917). Ur Excerpt from Robert Alun Jones Émile Durkheim: An Introduction to 
Four Major Works , Beverly Hills: Sage Publications, Inc., 1986, 12-23.

6 Durkheimianer var ett vedertaget begrepp och samlingsnamn på Durkheims lärjungar, medarbetare, samt lärare.
7 Daniel Broady. Sociologi och epistemologi, 60.
8 Tom Campbell. Sju teorier om samhället. Akademilitteratur, 1986, 172.
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2 . 2  Nat ione l la  s t röm ni ngar  

Efter Pariskommunen och ett svidande nederlag i kriget mot Preussen, var den franska 

nationen i det närmaste bankrutt, och man försökte reparera skadan genom att återupprätta ett 

parlamentariskt borgerligt-liberalt styre samt att etablera Tredje republiken. Året var 1871. 

Trots politisk instabilitet och upprepade angrepp från reaktionära och revolutionära krafter, 

lyckades katolska kyrkan behålla greppet om landsortsbefolkningen och undervisningen. Från 

1880 kom de inrikespolitiska frågorna att handla om statens förhållande till katolska kyrkan, 

utbildningen och religionen i den så kallade "antiklerikala striden", vilket resulterade i en 

"målmedveten reformering med slutmålet en konfessionslös skola."9

Runt sekelskiftet dominerade två stora konflikter, dels genom den så kallade Dreyfusaffären, 

dels i kampen för eller emot socialismen. Meningsskiljaktigheterna handlade framför allt om: 

"faran för ett socialistiskt styre om Dreyfus frikändes, [och] faran för ett klerikalt-militärt 

samhällsstyre om domen stod fast."10 Dessa motsättningar splittrade nationen under många år 

och var en av många orsaker till förändringarna i nationen och det sociala livet. 

När turbulensen väl lagt sig och staten ersatt kyrkan som den moraliskt högsta instansen, 

behövdes en ny legitimitet och ett nytt skolsystem med nya sanningar samt en stor grupp 

nyutbildade lärare som ersättning för det prästerna och religionen lämnat efter sig.11 

Kring sekelskiftet förekom ofta diskussioner om hur de sekulariserade och republikanska 

idealen bäst skulle sätta sin prägel på befolkningen. Durkheims uppfattning var klar: 

"Universitetet skulle vara den härd från vilken de nya idéerna kunde spridas till blivande 

gymnasielärare och folkskoleseminariernas lärarutbildare, och från dessa vidare ut i 

folkdjupet." 12

Under tiden runt sekelskiftet hade Durkheims lärjungar (de så kallade durkheimianerna) 

tillhört avantgardet tillsammans med dreyfusarder och förkämpar som var för ett nytt 

sekulariserat utbildningssystem, ett modernt vetenskapligt universitet och en ny 

samhällsmoral.13

2 . 3  Ut b i ldn ings re f o rm e r

Durkheims idéer och position inom den franska nationens utbildningsväsen kan därför bara 

förstås genom insyn i den situation som var rådande inom nationen och dess institutioner för 

utbildning och kyrka vid denna tid: "Durkheims ideologiska motståndare brukade säga att han 

var tredje republikens ledande ideolog."14 Man kan därför utan överdrift påstå att Durkheims 

akademiska bana var förenad med de republikanska reformerna redan under 

planeringsstadiet.15  

Durkheim uppfattade uppenbarligen också tidigt de strömningar som cirkulerade och vad som 

kunde förväntas i samband med nationens utbildningsreformer. Han var väl informerad och 

9 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 207.
10 Dag Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. Daidalos, 1995, 17 f.
11 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 208.
12 Broady. Sociologi och epistemologi, 61 f.
13 Broady. Sociologi och epistemologi, 76.
14 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 206.
15 Broady. Sociologi och epistemologi, 62.
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därför noga med att införskaffa lämpliga kunskaper samt göra de förberedelser som behövdes 

inför rekryteringen av de lärare som hade nödvändig kompetens om samhällets funktioner:16

Detta innebar minst av allt att Durkheim ställde sig vid sidan av de samtida 
utbildningsreformatoriska strömningar som gjort hans eget projekt möjligt. Hans deklarerade 
ståndpunkt var att intentionerna med de stora utbildningsreformer som inletts under 1880-
talet låter sig realiseras enbart om lärarna lär sig att förstå det samhälle där de har att verka. 
För Durkheim och durkheimianerna innebar detta en möjlighet för sociologin och för dem 
själva att göra karriär. Durkheim var därför aldrig sen att basunera ut att sociologin 'var den 
enda disciplin som kunde erbjuda denna förståelse'. Detta upprepade han ofta i olika 

sammanhang samt på sina föreläsningar.17

När rekryteringsprocessen slutligen ägde rum, visade det sig att Durkheim och 

durkheimianerna hade erövrat samtliga stolar av betydelse. Övriga sökanden, som visserligen 

hade hävdat sig väl i debatten, saknade överlag lämplig universitetsförankring och fick därför 

se sig överkörda i konkurrensen med sociologerna. Detta visade sig också vara ett 

genomgående mönster när även de mest meriterade blev utkonkurrerade.18 

Durkheimianernas hegemoni över sociologin som universitetsämne var så total att sociologi 
och durkheimianism ända fram till slutet av mellankrigstiden ofta uppfattades som synonyma 

begrepp.19

Rekryteringen till lärosätena blev en veritabel succé för Durkheim, durkheimianerna och 

sociologin, trots att ämnet ännu en tid betraktades som en specialitet och inte som akademisk 

disciplin, samt att undervisningen fortfarande var "dominerad av etablerade discipliner som 

moralfilosofi, politisk ekonomi, religionshistoria eller pedagogik".20 Framgångarna för 

sociologin fortsatte dock, och sociologi blev så småningom självständig disciplin med rätt att 

integrera samhällsvetenskapen.21 

2 . 4  Samhä l l e t  och  so c ia l re a l i sm e n

Durkheim studerade vid vuxen ålder vid ENS, École normale supérieure, en skola med rykte 

om sig att ha de bästa lärarna.22 Durkheim var dock kritisk till skolans upplägg och 

undervisning, då han tyckte den var både traditionell och samhällsfrånvänd.23 För Durkheim 

blev ämnet filosofi och läsning av Kant och Comte det stora intresset. Ganska snart kom han 

också i kontakt med begreppet sociologi.24 Durkheim stärkte sina kunskaper ytterligare genom 

studier vid tyska universitet under åren 1885-86. Det franska utbildningsministeriet sneglade 

vid den tiden på de tyska universiteten, vilka ansågs som Europas bästa,25  och backade upp 

dem som ville studera vetenskaplig utveckling:

Durkheim tilltalades mycket av den tyska akademiska arbetsstilen med dess inriktning på 
noggranna empiriska studier. Han tog också intryck av katedersocialisternas förmåga att se 

16 Broady. Sociologi och epistemologi, 61 f.
17 Broady. Sociologi och epistemologi, 61 f.
18 Broady. Sociologi och epistemologi, 74.
19 Broady. Sociologi och epistemologi, 74.
20 Broady. Sociologi och epistemologi, 74.
21 Broady. Sociologi och epistemologi, 74.
22 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 202.
23 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 204.
24 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 204.
25 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 205.
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sociala fenomen i ett helhetsperspektiv. Däremot var han inte lika imponerad av deras sociala 
idéer, som han fann alltför fokuserade på strikt ekonomiska aspekter och alltför mycket 
präglade av tilltro till statens förmåga att planera och leda samhällsmaskineriet, något som 
kom att bli Durkheims bestående grundsyn på de socialistiska idéerna. Tysklandsbesöket 

stärkte honom i åsikten att framtiden låg i sociologin snarare än i socialismen.26

Durkheim började efter hand förhålla sig till idéer och teorier ur den sociologiska traditionen, 

och även se sig själv som sociolog. Detta i en tid då man i allmänhet uppfattade sociologi som 

socialism.27 Durkheims metodiska materialism kan ibland föra tankarna till Marx´ politiska 

ideologi, om ett samhälles nödvändiga uppdelning i bas och överbyggnad, men Durkheim blir 

istället Marx´ motståndare och en terapeutisk materialist genom sitt måttlighets-tänkande:28 

[Durkheim ville] inte som Marx påskynda mänsklighetens utveckling mot ett högre liv utan i 
stället skapa en samhällets läkarvetenskap som tryggar samhället på den nivå som det nu 
befinner sig. Det är viktigare att fungera än att göra framsteg – [detta är] en väsentlig 

innebörd av Durkheims funktionalism.29

Att samhället utgör grunden för samarbete och moralisk gemenskap för Durkheim råder det 

inget tvivel om.30 Men då ett samhälle varken kunde vara en "organism eller gud i bokstavlig 

mening"31, visade det sig svårt för Durkheim att förklara sin samhällsteori, "liksom alla andra 

icke-individualistiska samhällsteoretiker".32 Gunnar Skirbekk och Nils Gilje skriver i 

Filosofins historia att förklaringen finns i den historiska traditionen:

Traditionen från Hobbes och framåt hade ju använt kontraktet för att legitimera eller 
rättfärdiga sociala relationer och politiska förhållanden. Kontraktet gav en modell för allt 
som var riktigt och rättvist i samhällslivet. Alla sociala relationer som hade sitt upphov i 
kontraktet […] var legitima. I 1800-talets sociologi ersattes kontraktet med gemenskapen 
eller kollektivet som grundkategori. Det gemenskapsorienterade närsamhället var samtidigt 

symbolen för det goda samhället.33

Durkheim förstår att samhällets struktur medför kontroll av individerna i likhet med Hobbes 

teori, han menar dock att denna kontroll beror på en naturlig process som resulterar i ett 

"kollektivt medvetande [vars innehåll] bestämmer individens känslor, beteende och 

övertygelser".34 Detta förlopp bildar beteendemönster som bjuder in andra individer till en 

totalitet, vilket Campbell utvecklar enligt följande resonemang:

Enligt denna teori är det inte så att människorna formar sitt samhälle, utan samhället formar 
människorna. Samhället är här en preexisterande uppsättning av inbördes förbundna 
beteenden som införlivas med enskilda människors psykiska liv och uppträdande och 
normaliserar alla deras utpräglade mänskliga egenskaper. Deras språk, moral, religion och 

ekonomiska verksamhet, liksom även deras tankegångar, är alla sociala produkter.35

Durkheims sociologi kopplar till både Saint-Simons och Comtes tankegods, som i sin tur 

26 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 205.
27 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 205.
28 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori, 221.
29 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori, 221 f.
30 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje. Filosofins historia. Daidalos, 1995, 628.
31 Tom Campbell. Sju teorier om samhället. Akademilitteratur, 1986, 20.
32 Campbell. Sju teorier om samhället, 20.
33 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje. Filosofins historia, 628.
34 Campbell. Sju teorier om samhället, 18 f.
35 Campbell. Sju teorier om samhället, 19.
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relaterar till Montesquieu. Samtliga avsåg tidigt att "det religiösa stadiet tillhörde historien 

och att framtiden skulle byggas med hjälp av en sekulariserad vetenskap".36 Anders Boglind, 

Sven Eliæson och Per Månson skriver om detta:

Det franska holistiska synsättet fanns redan hos Montesquieu i Om lagarnas anda, där han 
försökte visa hur seder och bruk, institutioner och styrelseskick skulle förstås som delar i en 
komplex och föränderlig helhet. Det holistiska perspektivet utvecklades sedan ytterligare av 
bland andra Saint-Simon och Comte, som båda försökte förena den moderna epokens tro på 

vetenskap och framsteg med kravet på ordning och social harmoni.37 

Som den religiöse moralisten ser Durkheim, enligt vad Campbell skriver, att samhället är den 

enda lösningen för en ordnad sekulariserad gemenskap som har "en moralisk ordning [och] en 

uppsättning normativa krav som snarare besitter en ideell än en materiell realitet."38 Möjligen 

fungerade samhället som ett substitut för Durkheim, då det troligen handlade om att "fylla det 

tomrum som uppstått i samband med hans kritik av individualistiska förklaringar".39 

Durkheim har, menar Campbell, beskrivit sin uppfattning om samhället och det faktiska 

sakläget enligt följande:

Om människorna inte av egen kraft kan skapa en moralisk ordning, och om Gud inte existerar 
och därför inte kan göra det i deras ställe, måste i så fall […] moralens ursprung och 

auktoritet spåras till det ganska dunkla fenomen som betecknas som samhälle.40 

Durkheim uppfattar i det samma uppenbarligen samhället "som en självständig organisk 

verklighet med egna lagar, en egen utveckling och ett eget liv."41 Durkheims syn på samhället 

har därmed en kollektiv funktion med kollektiva begrepp, och Campbell förklarar detta genom 

följande resonemang:

Kollektiva representationer ingår i det kollektiva medvetandet, ett fenomen som ligger 
någonstans mellan ett metafysiskt gruppmedvetande och den allmänna opinionens mera 
prosaiska verklighet. Det kollektiva medvetandet omfattar alla idéer som är gemensamma för 

individuella samhällsmedlemmar och representerar kollektiva mål eller syften.42 

Durkheims funktionalism är därmed "sociologisk eller holistisk",43 vars syfte är "att skapa en 

ny form av social sammanhållning, anpassad till det komplicerade industriella livet".44 Det 

har i det här sammanhanget förekommit olika uppfattningar om den här delen av Durkheims 

teori, och vissa har uppfattat det som utilitarism och ett innehåll av "den organiska 

solidaritetens exakta natur", något som Durkheim bestämt avvisat. I samhällen med 

omfattande restitutiv lag och kooperativ verksamhet råder organisk solidaritet. Där har den 

restitutiva lagen uppgiften att "markera gränserna mellan individer", skriver Campbell, och 

utvecklar detta vidare:45

Den organiska solidaritet som utvecklas i avancerade samhällen uppstår snarare till följd av 

36 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 198-201.
37 Anders Boglind, Sven Eliæson, Per Månson. Kapital, rationalitet och social sammanhållning, 199. 
38 Campbell. Sju teorier om samhället, 183.
39 Campbell. Sju teorier om samhället, 183.
40 Campbell. Sju teorier om samhället, 183.
41 Campbell. Sju teorier om samhället, 175.
42 Campbell. Sju teorier om samhället, 184.
43 Campbell. Sju teorier om samhället, 175.
44 Campbell. Sju teorier om samhället, 186.
45 Campbell. Sju teorier om samhället, 189.
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ömsesidigt beroende än likhet mellan delarna. Denna nya form för sammanhållning baseras på 
skillnader som måste komplettera och inte får motverka varandra, eftersom genomförandet av 
varje specialiserad uppgift beror av människor som har inbördes relationer till varandra och 
är verksamma inom en mångfald yrken och sysselsättningar, vilka i sin tur är avhängiga av 
varandra. Organisk solidaritet är sålunda enheten inom en helhet, vars delar är olika, men 
relaterade till varandra på ett sådant sätt att var och en bidrar till att främja helhetens 

syften.46 

I sammanhanget är det också tydligt att Durkheim aldrig kan ha menat att utvecklade 

samhällen kan avstå det kollektiva medvetandet, även om det förvisso inte är lika kraftfullt i 

sin existens som i mindre samhällen.47

3.  Forskningsproblem 

En av uppgifterna i studien är att undersöka metodikens "sociala fakta", för att ta reda på om 

metodikens systematik och teoretiska grundvalar nådde uppsatta mål. Det var metodikens 

definitioner av mätbarhet och den kvantitativa analysen som bland annat lockade Durkheim, 

och att sociologin genom mätbarheten kunde bromsa samhällsutvecklingen mot kaos genom 

att skapa ett funktionellt samhälle i jämvikt. Var teorin tillräcklig för att kunna etablera 

sociologi som trovärdig samhällsvetenskap?

En anledning till att undersöka Durkheims metodregler är att inte låta det klassiska innehållet 

och den samhällsvetenskapliga händelseprocessen ur ett idéhistoriskt perspektiv förfalla i 

glömska. Mike Gane menar i sin avhandling att det egentligen är något av en paradox att 

Durkheims skrift, Les Règles, kom att erkännas som en klassiker och dessutom publicerades i 

ett antal översättningar, alla mycket lästa men överlag ganska okända i flera viktiga 

avseenden.48 Den klassiska sociologins innehåll bör vara intressant i vår tid som 

"enlightenment", om sociologins försök att bryta ny mark och fylla ut glappet mellan 

naturvetenskap och humaniora. Inom båda forskningsområdena finns förvisso risker för 

övertro och samhällsbedrägerier.

Metodiskt fanns det två huvudspår att tillgå inom forskningen, dels i teorin om att varje effekt 

har en enda orsak, något som härrör från fysikens lagar, dels ett tematiskt reproduktivt och 

funktionellt orsakssamband som härrör från biovetenskapen.49 En fråga som måste ställas är: 

Var det möjligt att undersöka fenomen och "sociala fakta" empiriskt?

Oavsett om risker fanns att forskaren kunde bli stigmatiserad som materialist eller empirist, 

så innebar grundvalen i den rationella empiriska forskningen att "sociala fakta" var något som 

sociologen måste förhålla sig till och behandla som materiella "ting", vilket uppenbarligen 

också skapade kritiska röster inom vetenskapliga kretsar.50 

Durkheim menade att metodiken måste ses som ett provisorium som ständigt förändras och att 

det då görs misstolkningar i ett sammanhang av idéer och när sociologen riktar sin 

uppmärksamhet på både "ting" och mentala tillstånd.51

46 Campbell. Sju teorier om samhället, 189.
47 Campbell. Sju teorier om samhället, 190.
48 Mike Gane. On Durkheims’s rules of sociological method. New York: Routledge, 2011.

49 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 21.
50 Émile Durkheim. Sociologins metodregler. Tre klassiska texter, Göteborg: Korpen, 2012/1894. 123 f.
51 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 69.
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En fullständig analys måste följaktligen ske av hela utvecklingskedjan och dess kompletta 

evolutionära serie av ett socialt faktum. 52 Även Descartes metod, om den skarpa 

avgränsningen mellan den inre och den yttre verkligheten,  måste ha påverkat Durkheim. Den 

monomana objektiva yttre världen ansågs åtkomlig genom det rationella förnuftet och 

utgjorde uppenbarligen också embryot i Durkheims teori.53 Stod möjligen 

samhällsvetenskapen och sociologin inför ett nytt avgörande skifte om detta kunde 

genomföras? Redan tidigare hade Durkheim uppmärksammat följande förbehåll:

We must be careful to admit no explanation that does not rest on authentic proofs. The 
methods we have used in giving the greatest possible exactness will thus be judged. To 
subject an order of facts to science, it is not sufficient to observe them carefully, to describe 
and classify them, but what is a great deal more difficult, we must also find, in the words of 
Descartes, the way in which they are scientific, that is to say, to discover in them some 

objective element, and if possible, measurement.54

Studien tar fasta på Descartes rationalitet, vars innehåll uttrycker att den objektiva 

verkligheten kunde te sig både svårtolkad och obegriplig utan bruket av den mänskliga 

erfarenheten, något Durkheim sannolikt också hade noterat men möjligen ville utmana genom 

forskningen. 

Som en del i undersökningen ingår sålunda även att tolka vad Durkheim egentligen hade för 

avsikter med sociologin: Fanns där beröringspunkter med det sekulariserade reformarbetet 

och undervisningen? För att få relevanta uppgifter krävs läsning av litteratur med diskurser 

om denna frågeställning. Runt sekelskiftet 1800/1900 förekom diskussioner om hur 

sekulariserade och franska republikanska ideal bäst kunde sätta sin prägel på befolkningen. 

Durkheim själv var övertygad om att sociologin som ämne borde användas i undervisningen: 

"Universitetet skulle vara den härd från vilken de nya idéerna kunde spridas till blivande 

gymnasielärare och folkskoleseminariernas lärarutbildare, och från dessa vidare ut i 

folkdjupet." 55 

Vidare förekommer det i textualiseringen i metodreglerna brister i begreppsförklaringar och 

förklaringsmodeller, speciellt då Durkheim använder representationer av metaforer och 

allegorier som ersättningar i beskrivningarna av det som ligger utanför vår erfarenhet och 

begreppsvärld, och han använder då dessa flitigt som bildliga projektioner. Om ett fenomen 

förefaller obegripligt försöker Durkheim projicera en språklig ersättningsmodell för 

fenomenet. Finner han inte en lämplig modell från ett område lånar han uppenbarligen en 

metafor till metodiken från ett annat område: "Samhället är religionens själ" är ett uttryck där 

samhällets innersta beskrivs av Durkheim som "religionens själ", något som ger intryck av att 

samhället är en levande organism samt ett högre väsen.56  Framförallt det senare kan då tolkas 

till sitt yttersta. Studien avser därför att även kritiskt granska begreppsförklaringarna.

3 . 1  Pro b le m f orm u le r ing  och  s y f t e

En av uppgifterna i studien är att undersöka metodikens "sociala fakta", en annan för att 

undersöka om metodikens systematik och teoretiska grundvalar nådde fram till uppsatta mål. 

52 Mike Gane. On Durkheims’s rules of sociological method. New York: Routledge, 2011.
53 Émile Durkheim. The Rules of the Sociological Method. Basingstoke: Macmillan Press, 1982/1894, 11 f.
54 Émile Durkheim. The Division of Labor In Society. Glencoe: Macmillan, 1960. 36 f.
55 Broady. Sociologi och epistemologi, 61 f.
56 Dag Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. Daidalos, 1995. 189.
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Var metodiken tillräckligt väl specificerad för att kunna bistå forskningen? Durkheims 

metodregler var en av samhällsvetenskapens märkligaste projekt vid den tiden, möjligen 

också ett chansartat försök för att få sociologi etablerat som ämne. Det är förvisso många 

frågor, och en del av dem skulle jag vilja få svar på:

Syftet med denna studie är att undersöka hur empirisk forskning av "fenomen" och "sociala 

fakta" kunde genomföras enligt den framställning som görs av Émile Durkheim i Les Règles 

de la méthode sociologique , samt hur detta förklaras metodiskt och systematiskt för att kunna 

genomföra en forskning och för att därmed legitimera denna praktik. Med forskning avses här 

det vetenskapliga arbete som skulle genomföras i form av observationer och experiment. 

Studiens syfte är också att undersöka vilka tillämpningar som åsyftas i Les Règles , samt hur 

dessa genomfördes. Syftet med studien är vidare att så långt som möjligt kunna få frågorna 

besvarade genom källorna och att i en jämförelse även undersöka vad andra sociologer och 

forskare har skrivit och redovisat i ämnet.

3 . 2  Frå ges t ä l ln inga r

Frågor som studien skall försöka besvara är: Vad var syftet med Durkheims metodregler?

Hur kunde man observera fenomen? Hur förklarade Durkheim begreppet "sociala fakta"? 

Varför skulle "sociala fakta" uppfattas som "ting"? Vad ansåg Durkheim om det uttalande som 

Bacon gjorde några hundra år tidigare om den subjektiva erfarenheten? Hur beskriver 

Durkheim resultatet av den statistiska undersökningen av "självmordet"? 

3 . 3  Avgrä nsn ing  och  d i s pos i t i on

Den bakgrund som redovisas under kapitel 2 utgör en orientering för att bättre kunna 

kontextualisera sammanhangen och de samhälleliga faktorerna samt ge strukturellt stöd åt den 

historiska föreställningsbilden. Även om den empiriska undersökningen inte direkt är 

avhängig av denna orientering, så finns där möjligen sammanhang som om de är logiska kan 

förklaras hypotetiskt.

Studien avser inte att bevisa eller försöka verifiera den vetenskapliga forskningen som 

redovisas i Les Règles , ej heller att vara heltäckande i undersökning eller redovisning. 

Studien fokuserar på det som avses genom studiens problemformulering och frågeställningar 

och med hänsyn tagen till det som avses i avgränsningen.

Jag har i min läsning fokuserat på material av sociologiska forskare och är medveten om att 

det i ett flertal fall kan förekomma kritiska reflektioner, och att dessa synpunkter sannolikt 

har diskuterats utförligt av andra forskare. Jag har emellertid inte för avsikt att fördjupa mig 

varken i giltigheten eller det sakliga sammanhangen.

Uppsatsen försöker vara strukturerad tematiskt så långt det går, och jag har också försökt 

följa trattprincipen innehållsmässigt från kapitel 1 till 7, och att kontextuellt hålla tråden i en 

logisk följd i resonemanget. Kapitel 1 inleder med en kort översikt under Inledning, och 

redogör för undersökningens huvudpunkter om Durkheims teori och metodregler samt 

samhällets fenomen och "sociala fakta". Kapitel 2 ger en kort inblick i Durkheims bakgrund, 

utbildning och karriär samt en historisk bakgrund till samhällsvetenskapens utveckling och 

den franska nationens politiska status och sekulära utvecklingsprogram under 1800-talets 

senare hälft. Vidare ges i de övriga underliggande tematiska delarna i kapitlet en kort 
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orientering om samhällsvetenskapen och sociologin, samt nationella strömningar, 

utbildningsreformer och samhället och socialrealismen. Sist i kapitel 2 finns en redovisning 

av studiens forskningsproblem, problemformulering och frågeställningar, samt avgränsning 

och disposition. Kapitel 3 och 4 redovisar metod och material samt teori och tidigare 

forskning. Kapitel 5 redovisar metodreglerna och den empiriska undersökningen av 

källmaterialet. I detta kapitel finns också subnivåer med olika teman. Kapitel 6 redovisar den 

slutliga analysen under rubriken Avslutning, och under kapitel 8 finns Käll- och 

litteraturförteckning, och övrigt förekommande material.

4.  Metod och material

Under dessa rubriker redovisar jag uppsatsens metod samt material, vilka utgörs av två 

separata avsnitt:

4 . 1  Met od

Min undersökning utgörs empiriskt av den redovisning som finns i källorna. Som syntes 

använder jag tidigare forskning och sekundär litteratur samt ett visst elektroniskt material. 

Läsningen av texterna sker genomgående analytiskt och tolkas hypotetiskt, teoretiskt och 

hermeneutiskt. Läsningen genomförs hela tiden skeptiskt men under ett sakligt ifrågasättande. 

För att undersöka hur Durkheim beskriver den sociologiska metodiken, påbörjades tidigt en 

interim läsning av Durkheims metodregler, baserad på första utgåvan från 1894. 

Under den läsningen utvecklades så sakteliga en behovsstruktur som ledde till den 

materialinventering som sökte i bibliografi och index som framför allt förekom i tidigare 

forskning samt mer ostrukturerat i bibliotekens databaser. Detta innebar att jag ganska snart 

trodde mig ha en tillräckligt god materialstruktur med relevant innehåll som kopplade till 

uppsatsämnet. Jag antecknade regelbundet under läsningen och skissade på teoretiska och 

tematiska lösningar för uppsatsens struktur och kontext. Allt eftersom läsningen framskred 

växte ämnet lavinartat och krävde att forskningsproblemet, syfte och frågeställningar 

formades skissartat. I samband med att läsningen resulterade i nya uppfattningar och 

dynamiska framgångar så fortsatte materialsökningen efter mer detaljerade uppgifter och 

material på universitetets databaser och på bokhandlarnas internetsidor, både nationellt och 

internationellt, vilket slutligen medförde en kompletterande bokbeställning efter uppslag från 

min handledare. 

Det material som jag slutligen fastnade för, såväl källor som litteratur, har efterhand visat sig 

vara både nödvändig och relevant i det fortsatta studiearbetet för att kunna slutföra 

undersökningen enligt det koncept som jag kom fram till. I läsningen och tolkningen har jag 

hela tiden tagit hänsyn till de klassiska sammanhangen och dess ursprung med annorlunda 

språkdräkt och språkliga uttryck samt tidmässiga avvikande förståelsegrunder och historiska 

förutsättningar, något som ibland har krävt ett immanent förhållningssätt i tolkningen. Som 

exempel har detta varit angeläget då begreppsförklaringarna i metodiken har utmynnat i 

svårtolkade metaforer.

I läsningen har jag försökt att fånga upp de idéer och tankeströmningar som kan ha legat till 

grund för Durkheims arbete, och som redovisas i materialet, samt studerat utvecklingen av 

teori och metodik i forskningsprocessen fram till den slutliga genomförandeprocessen som 

senare etablerade sociologin som erkänd vetenskaplig disciplin. 
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Läsningen av Durkheims egna texter samt övrigt material har syftat till att redovisa en nära 

förståelse i tolkningen av de historiska sammanhangen samt begrepp som fenomen och 

institutioner samt sociala element som etik, moral, utbildning, arbete, dvs. det som 

genomsyrar det mesta i Durkheims teorier. 

Även om Durkheim oftast är tydlig och pedagogisk i sina många förklaringar, har metoden 

och angreppssättet i studien inneburit studier av Durkheims föregångare och samtida 

teoretiker för att utveckla förståelsen av hur Durkheim möjligen kan ha resonerat kring 

exempelvis begrepp och teorier. I alla dessa och andra liknande sammanhang har läsningen 

nästan genomgående varit hermeneutisk i tolkningen, och ibland har även inslag förekommit 

där en retrospektiv läsning tillämpats. Under läsningen var det lämpligt att varje argument 

placerades i en adekvat kontextualisering, och att varje tveksamhet, om än så liten, då måste 

få ta sin tid när innehållet skulle bestämmas. Dessa iakttagelser beror på Durkheims sätt att 

skriva och att det var nödvändigt att anpassa läsningen efter textualiseringen.

4 . 2  M at er ia l

Ett ämne för undersökningen skrevs ner under ett primärt "Syfte och frågeställningar" och 

fungerade till att börja med som riktmärke vid valet av den litteratur som sedan lästes 

extensivt i en översikt och orientering. Ganska snart bestämdes att Durkheims originalutgåva 

om metodreglerna i Les régles de la méthode sociologique, vars svenska översättning med 

titeln Sociologins metodregler (2012/1894) skulle utgöra grundmaterial och källa. Materialet 

hade efter extensiv genomläsning visat sig intressant, trovärdigt och relevant för vidare 

fördjupning.

Metodreglerna, Les Règles,  redovisar svar på frågor om vad det sociala är och hur 

metodologin stegvis förklarar olika begrepp med avseende på Durkheims sociologiska teorier 

och hypoteser samt syfte och mål med forskningsarbetet, att kunna redovisa sociala innehåll 

som siffror och kategorier för statistiska analyser. För analys och syntes använder jag källor 

författade av Durkheim samt litteratur.

En full förståelse av Durkheims resonemang kräver naturligtvis läsning av all litteratur av 

denne författare. Metodreglerna bygger på begrepp och teorier som i regel redovisas i andra 

skrifter, som exempelvis De la division du travail social, där ett begrepp som 

arbetsfördelning är en av många hypoteser/teorier om samhällets som används i Les Règles.

Utifrån redovisade förutsättningar har jag sökt och ringat in källor och litteratur vars kontext 

har visat sig som relevant för fortsatt genomläsning och fördjupning. Läsningen av källor och 

litteratur har varit hermeneutisk och logisk-analytisk. 

I den empiriska undersökningen har Émile Durkheims skrifter/källor använts, och ett par av 

dem är översatta till svenska: 

1. Sociologins metodregler , Les règles de la méthode sociologique (2012/1894).

2. Självmordet,  Le Suicide (2004/1897). Den här källan publicerades senare en metodisk 

tillämpning av officiella statistiska data i en fallstudie för att påvisa att självmord återfinns i 

sociala strukturer och inte enbart i enskilda personligheter. Detta vägde tungt i det avgörande 

beslutet om ett godkännande av sociologi som disciplin vid Sorbonne 1902. 

Även följande skrifter/källor av Durkheims har använts i undersökningen, om än i betydligt 
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mindre omfattning:

3. The division of labor in society  (1893/1960).

4. Les formes élémentaires de la vie religieuse / The elementary forms of religious life  

(1912/1995).

I vissa fall har det varit nödvändigt att gå till den engelska översättningen av Les règles för 

att söka en alternativ översättning som förklaring av hur Durkheim resonerat, då vetenskapens 

innehåll kan betyda olika över tid samt inom olika språkområden. All kontext svarar på frågor 

om vad de sociala är och vad Durkheims hypoteser/teorier representerar, samt på vilket sätt 

det sociala skiljer sig från det naturliga och det formellogiska och hur detta rationaliseras i ett 

samhällsvetenskapligt sammanhang. Därför har jag även använt mig av följande översättning 

av Émile Durkheims metodregler:

5. The rules of sociological method . Basingstoke: Macmillan, 1982/1894.

Durkheims skrift/källa, The division of labor in society, publicerades året före och beskriver 

hur den sociala ordningen upprätthålls i samhället och att teorierna är grundade på två olika 

former av gemenskap, samarbete och arbetsfördelning, en förekomst i samhället under 

övergången från primitiva mekaniska samhällen till utvecklade och avancerade industriella 

samhällen. 

Litteraturen i studien har använts för att undersöka innebörder och betydelser av den 

konstellation av idéer/hypoteser/teorier hos Durkheims arbeten, som syntes, då detta inte har 

gått att finna i källorna.. 
 

5.  Teori  och forskning 

Min teoretiska utgångspunkt grundar sig på det koncept och idéer som utgör det sociologiska 

teorierna i metodreglerna, dvs. det som utgör källmaterialet och utgör kontexten i Sociologins 

metodregler, Les règles de la méthode sociologique (2012/1894). Innehållet i Metodreglerna 

handlar i synnerhet om det axiom med normerande fakta som bildar utgångspunkten för den 

vetenskapliga sociologiska forskningen. 

5 . 1  Teo ret i sk  in ram ning

I studien utgår jag från metodikens behandling av fenomen och begreppet "sociala fakta", 

vilka dominerar kontexten, samt ställer mig frågande till om metodikens systematik och 

teoretiska grundvalar nådde uppsatta mål. detta enligt problemformulering och syfte.

Vidare ser jag politiska händelser, idéer, teorier och vetenskap som bidragande orsaker till 

1800-talets samhälle, att vetenskapen var den naturliga vägen och framkomligheten i en 

kontext där allt i princip existerade och var möjligt, åtminstone att ta under övervägande och 

behandling. Samhällsutvecklingen bar på effekter av modernitet och sekularisering, vars 

inflytande hade lämnat fritt spelrum för vetenskapen, framstegstänkandet och 

sekulariseringen, och när även evighetsperspektivet försvann, förändrades också människors 

uppfattningar och därmed också de sociala strukturerna i samhället. I det sammanhanget 

ställdes frågor om var grunden fanns för att bli den människa man borde vara. 

Källorna medger frågeställningar som är mycket mer omfattande än någon regelmässig 
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vetenskaplig undersökningsteknik kan verifiera. Den behandlar frågor om begreppsmässiga 

uppbyggnader av sociala strukturer och relationer dem emellan som klassificering av 

samhället, samt hur man bedriver sociologisk analys av en rad sociala fenomen.

I detta metodologiska sammanhang är det uppenbarligen lätt att hävda att metodreglerna är 

fulla av allvarliga brister och visar en mycket begränsad kunskap om vetenskapliga 

förfaranden. Detta är naturligtvis ingen lätt uppgift, men läsningen bör kunna ge intentioner 

som pekar i rätt riktning.

Sociologi var för Durkheim inte något som han drömde om i en form av ny utopisk politik, 

utan något grundläggande som en del i samhällets natur. I detta ligger Durkheims tanke om 

samhällets egenart.57 Durkheims metodregler avser ett forskningarbete med externa objektiva 

särdrag av fakta, som i enlighet med metodreglerna måste utföras på rätt sätt enligt den 

rationella vetenskapens regler, samt också i en förståelse av yttre fenomenologiska entiteter.

Även Descartes metod, om den skarpa avgränsningen mellan den inre och den yttre 

verkligheten måste ha påverkat Durkheim. Den monomana objektiva yttre världen ansågs 

åtkomlig genom det rationella förnuftet och utgjorde uppenbarligen också första stenen i 

Durkheims teori.58 Karl Pearson är av grundarna till biometri, eugenik och angloamerikansk 

statistisk teori samt den gaussiska fördelningen och normalkurvan.59 Pearson var inte heller 

någon slump i sammanhanget då Durkheim tänkte sig en så kallad allmänteori för att skilja 

normal från patologiska samhällsställningar.

Ett av problemen i studien är att hitta Durkheims samhällsideologiska kategori och plattform. 

Svårigheterna består i att Durkheim kombinerade ett antal positioner på ett ovanligt sätt: Han 

motsatte sig anarkism och kommunism medan han gav sitt stöd åt en demokratisk socialism, 

men vägrade resolut att inordna sociologins samhällsvetenskap i någon politisk riktning eller 

politisk organisation. Men att kalla Durkheims ideologi för kollektiv holism och sekulär 

moralitet får här anses som relevant. 

5 . 2  Tid iga re  f ors kn ing

Det finns av förklarliga skäl en omfattande och stor varierande forskning om Durkheims 

sociologi och de implikationer som förekommer i sammanhanget. Att göra en fungerande 

sammanfattning av alla de klangbottnar som där existerar är i det närmaste omöjligt. Följande 

tre länkar visar på index som leder till forskare, forskningsuppgifter samt en mångfald egna 

skrifter av Émile Durkheim:  

1. Durkheims publicerade arbeten, inklusive de ursprungliga franska och engelska 
översättningarna.60 

2. Omfattande bibliografi av sekundär litteratur om Durkheim.61  

3. Länkar till Durkheims 'scholars' runt om i världen, deras intressen och aktiviteter.62

Därefter  vill jag ta upp några av de författare och scholars som analyserat och forskat kring 

57 Mike Gane. On Durkheim’s rules of sociological method. (iii) 5.
58 Émile Durkheim. The Rules of the Sociological Method. Basingstoke: Macmillan Press, 1982/1894, 11 f.
59 Ian Hacking. The Foucault Effect: How should We Do the History of Statistics?. The University of Chicago Press, 1991, 183.
60 http://durkheim.uchicago.edu/Bibliography/Bib01.html.
61 http://durkheim.uchicago.edu/Bibliography/Bib03.html.
62 http://durkheim.uchicago.edu/Scholars.htlm.
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Durkheims teorier samt i ett fall om metodikens regelverk, och använts som syntes i studien. 

Mike Gane är engelsk forskare som genom sin avhandling On Durkheim’s rules of 

sociological method bidragit med en intressant arbete genom kritisk analys av Durkheims 

resonemang av metodreglerna. Avhandlingen började som en kritisk uppsats, och målet var 

långt från tanken att genomföra en färdig metodisk avhandling med slutgiltiga kommentarer 

om Durkheims regler. Det centrala var, enligt Gane, att ifrågasätta ett antal generella och 

starkt befintliga missuppfattningar av Durkheims forskningsstrategier. Gane menar att det 

egentligen är något av en paradox att Durkheims skrift, The sociological methods of rules, 

erkändes som en klassiker och finns tillgänglig i två engelska översättningar, som båda är 

mycket lästa men verkar förbli okända i flera viktiga avseenden. Även de mest uppenbara och 

auktoritära övervägandena av olika argument verkar tidvis ganska avoga. Den allmänt kaxiga 

nivån i diskussioner om tolkningen av metodreglerna har inneburit att mycket i debatten om 

argumenten antingen har polariserats på fasta besvärliga positioner eller helt enkelt gått runt i 

cirklar. Detta är en av anledningarna att Gane ägnar stor forskning i att finna exakt förståelse 

av texten.63 Denna forskning har därmed bidragit med väsentliga insikter i arbetet med 

studien.

Dag Österberg anses generellt tillhöra en av Nordens mest engagerade och framstående 

sociologiska forskare. Han skriver i sin bok, Émile Durkheims samhällsteori , att vår tids 

samhällsvetenskap, sociologin, till stora delar vilar på fransmannen Émile Durkheims teorier 

och vetenskapliga arbeten. Österberg som var norsk sociolog och filosof samt professor i 

sociologi vid universitetet i Oslo, redovisar en omfattande syn på Durkheims teorier inom en 

rad av samhällslivets områden som ekonomi, skola, familj, religion och politik, samt om 

metodiken. Österberg uppfattar Durkheim som den gyllene medelvägens tänkare som varnar 

för en ohämmad samhällsutveckling av okontrollerad tillväxt och ständiga förändringar. 

Viktigare för Durkheim är att samhället fungerar som ett uttryck av funktionalism, menar 

Österberg.64 Förutom en övergripande syn på Durkheims teorier och metodologi har Österberg genom 

sin bok bidragit med olika begreppsförklaringar och historisk orientering.

Donald Broady , sociolog och professor vid Sociologiska institutionen vid Uppsala 

universitet, redovisar i sin avhandling, Sociologi och epistemologi, en studie av Pierre 

Bourdieus forskning och författarskap även penetrerat fält av fransk sociologi som inkluderar 

Durkheims samt durkheimianernas aktiva. Broady redovisar därmed sociologins betydelse 

genom Durkheims, durkheimianernas och sociologins betydelse i etableringen som 

universitetsämne och som del i den nationella reformeringen av undervisningens innehåll, en 

väsentlig del i fransk sociologis framgång men också en del i Tredje republikens avsikter med 

sitt sekulariserade reformarbete:

Under perioden kring sekelskiftet förekom dispyter om bästa sättet att sörja för att de nya 
sekulariserade, republikanska idealen verkligen skulle genomsyra befolkningen. Durkheims 
uppfattning var klar: universitetet skulle vara den härd från vilken de nya idéerna kunde 
spridas till blivande gymnasielärare och folkskoleseminariernas lärarutbildare och från dessa 
vidare ut i folkdjupet. Durkheims akademiska bana var oupplösligt förenad med de 

republikanska utbildningsreformerna.65 […] Ur durkheimianernas perspektiv var förhållandet 
mellan pedagogik och sociologi motsättningsfyllt: den senare disciplinens succé inom 
universitetsvärlden var beroende av anknytningen till den förra, samtidigt som bindningen 

63 Mike Gane. On Durkheim’s rules of sociological method. Ur förordet till boken (Preface).
64 https://www.pax.no/index.php?id=5602274&cat=331615.
65 Broady. Sociologi och epistemologi. 62.
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dem emellan utgjorde ett hinder för sociologins etablering som självständig disciplin.66 [Men 
det var] under pedagogikens täckmantel som durkheimianerna smugglade in sociologin till 

universitetet.67 […] Kort sagt, Durkheims bana var infogad i den allmänna utveckling som 
ledde fram till konstitueringen av den nya republikanska universitetselit vilken kom att 
benämnas 'det nya Sorbonne' – ja, med tiden kom hans gestalt att framstå som inkarnationen 
av hela denna miljö, med dess antiklerikala ideologi och strävan att inrätta en ny tidsenlig 
samhällelig moral, dess tilltro till statliga reformer, en ny sekulariserad medborgarfostrande 
skola och ett tidsenligt universitet som efter tyskt föredöme skulle gynna de moderna positiva 
vetenskaperna på de klassiska disciplinernas bekostnad. Detta Durkheims rykte fick, som vi 

skall se, avsevärd betydelse för den franska sociologins vidare utveckling.68

Thomas Brante  har publicerat böcker och artiklar inom området vetenskapssociologi och 

teori, professionssociologi samt förklaringsmodeller för samhällsvetenskaperna. I en artikel i 

Sociologisk Forskning från 2008 skriver han: Finns det anledning att fråga sig vad det 

sociologiska projektet, som inkluderar Durkheim, egentligen innebar: Vad var dess 

målsättning och dess löfte? Brante skriver:69

Durkheim var angelägen om att göra sociologin akademiskt respektabel och etablerad. Därför 
lade han en hel del restriktioner på sociologin som inte förekommer hos Comte. Efter Comte 
sätts alltså det sociologiska tåget i rullning. Inledningen är klassikernas magnifika studier 
och analyser, följda av försöken till uppföljning, precisering, kategorisering, typologisering 
och empiriska studier under nittonhundratalets första hälft. Hela det sociologiska projektet 
uppnår en boom under efterkrigstiden, och om ordet lag översätts till rums- och tidsbundna 
regelbundenheter så har den moderna sociologin funnit ett flertal sådana genom att identifiera 
de bestående mekanismer som gör att mönstren föreligger, mönster som till och med kan 
användas för att förutsäga samhälleliga tillstånd (även om de oftast endast innebär 
extrapoleringar). Vidare har sociologin under det senaste århundradet utvecklat serier av 
metoder för datainsamling. Inom den kvantitativa sociologin och samhällsvetenskapen har 
den teknologiska utvecklingen tillsammans med avancerade statistikprogram medfört att 
mycket stora datamängder kan bearbetas med en exakthet som skulle ha gjort klassikerna 

gröna av avund.70 

Brante ger genom sitt resonemang ett något annat perspektiv på Durkheims och 

durkheimianernas sociologiska projekt samt Comtes tidiga teorier och dess betydelse.

6.  Metodreg lerna

Metodreglerna publicerades 1894 som det sedermera klassiska verket Les règles de la 

méthode sociologique , en kunskapsteoretisk programförklaring ämnad för undervisning av 

studenter och forskare. För Durkheim innebar metodologin bland annat en framgång för 

utbildningssociologin. Syftet med metodreglerna var att få bättre kunskap om det moderna 

samhället. Durkheim hade uppfattningen att samhället var så pass specifikt till sin karaktär, 

sui generis, att detta krävde ett nytt synsätt och en ny metodologi. Grunden till metodologin 

ligger i Durkheims erfarenheter om sammanhållningen som funktion och moral i samhället 

samt hur man kan vetenskapliggöra ickemateriella fenomen.

Durkheim uppfattade samhället som en positiv sammansättning och ser inga begränsningar i 

66 Broady. Sociologi och epistemologi. 60.
67 Broady. Sociologi och epistemologi. 60.
68 Broady. Sociologi och epistemologi. 63.
69 Thomas Brante. Det sociologiska självförtroendet. Sociologisk forskning, 2008:45:4, 96 f.
70 Brante. Det sociologiska självförtroendet. 97 fff.
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det vetenskapliga förnuftets möjligheter. Han dyrkar vetenskapen och ansluter sig till den 

vetenskapsteori där kausala samband är ett självklart postulat. Durkheim var övertygad om 

riktigheten i påståendet: "till samma verkan svarar alltid samma orsak, och omvänt: till 

samma orsak svarar alltid samma verkan."71 Han tror dessutom på att verkligheten är 

transparent; den tar inte avstånd från tänkandet om forskaren följer naturens och vetenskapens 

lagar. Durkheim menar att naturen måste förstås och vetenskapen beskrivas för en möjlig 

tillämpning:

[Men metodiskt] kan man för övrigt aldrig åstadkomma något annat än ett provisorium; 
metoderna förändras nämligen jämsides med att vetenskapen går framåt. Inte desto mindre har 
intresset för den objektiva, specifika och metodiska sociologin, trots invändningar, ständigt 

vunnit terräng de senaste åren.72

När Durkheim beskriver metodreglerna i Les règles , vars syfte var att praktisera en ny 

samhällsvetenskap till gagn för samhället och nationen, förklarar han, att arbetet med 

metodiken innebär både sunt förnuft och beslutsamhet, och att man inte bör fly de nya 

upptäckterna av rädsla:73 Durkheim beskriver följande i en programförklaring i förordet till 

första utgåvan av Les règles de la méthode sociologique: 

Det är så ovanligt att 'sociala fakta' behandlas vetenskapligt att vissa påståenden i detta 
arbete kanske överraskar läsaren. Man måste räkna med att en samhällsvetenskap inte består i 
en enkel omskrivning av invanda fördomar, att den i stället visar oss tingen annorlunda, än de 
framstår för folk i allmänhet; målsättningen för varje vetenskap är nämligen att göra 
upptäckter och varje upptäckt rubbar mer eller mindre vedertagna åsikter. Om man inte 
tillskriver sunda förnuftet en auktoritet inom sociologin som den för länge sedan mist inom 
andra vetenskaper – och det är svårt att se varför man skulle göra det – så måste forskaren 
vara fast besluten att inte låta sig skrämmas av sina undersökningsresultat, bara de utförs 

metodiskt.74

Durkheim förklarar vidare att "sociala fakta" är objektiva "ting" vars innehåll fås genom 

empiriska studier i kombination med förnuft och logiska slutsatser, men han menar samtidigt 

att det är lätt att falla för förnuftets spekulationer:

Tyvärr är det lättare att erkänna denna regel principiellt och teoretiskt än att göra en strikt 
tillämpning av den. Vi är fortfarande vana vid att lösa sådana frågor med hjälp av sunda 

förnuftets gissningar och blandar lätt in dessa i de sociologiska diskussionerna.75

Eftersom metodreglerna har rötter i den hermeneutiska traditionen och samtidigt arbetar med 

vetenskapens högt liggande lager, krävs det att tänkandet inte sker med individuella idéer för 

att få en korrekt beskrivning av verkligheten. Österberg menar att: "Det är denna motsättning 

som Durkheim uttrycker som en motsättning mellan invändigt och utvändigt 

behandlingssätt."76 

Lukes menar att idéerna i Durkheims metodregler i princip är en upprepning av det som står i 

Descartes Discours de la méthode , ett upplägg som Durkheim möjligen tagit fasta på för att 

71 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 21.
72 Émile Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). Tre klassiska texter, Göteborg: Korpen, 69.
73 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 63.
74 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 63.
75 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 63.
76 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 24.
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nå "en absolut och bestämd förklaring av en värld fylld med sociala omständigheter."77 Enligt 

Lukes kan Durkheim därmed ses som cartesiansk rationalist:78 

Durkheim embraced the label 'rationalist'. Like Descartes he adhered to an 'absolute 
conception of knowledge' as pertaining to a reality that exists independently of that 
knowledge, and to the goal of 'clear, distinct notions or explanatory concepts'. Concerning 
science, he was a realist. The initial definitions by which phenomena are classified 'must 
express the phenomena as a function, not of an idea of the mind, but of their inherent 
properties', according to 'some integrating element in their nature', in terms of observable 
'external' characteristics, with the eventual aim of attaining those which, though 'less 

apparent are doubtless more essential'.79 

Genom metodiken i Les règles skulle det sociala fältets struktur kunna redovisa verksamma 

delar i samhället. Statistik var inget nytt under 1800-talet, men begränsningarna låg i bristen 

på lämpligt underlag om samhällets sociala liv. 

Ett par år före publiceringen av Les règles, vid tiden för Durkheims avhandling 1893, 

diskuterade Durkheim och studenterna samhällsteori och möjliga metodregler i de kurser i 

sociologi som anordnades i Bordeaux inom La faculté des lettres. Durkheim och hans 

studenter hade då utvecklat vissa principer för metodiken, något som Durkheim också 

beskriver i inledningen till andra upplagan av Les règles : 

Det är tingens kraft som förmått oss utbilda en enligt vår uppfattning mera bestämd metod, en 
metod som bättre lämpar sig för de sociala fenomenens särskilda natur. Det är dessa resultat 
från vår erfarenhet, som vi här skulle vilja lägga fram i sin helhet och göra till föremål för en 
diskussion. Utan tvivel ryms de explicit i vår bok om La Division du travail social (1893), 

som nyligen utgivits.80 

"sociala fakta" blev grundvalen i metodreglerna som de presenterades i Les règles (1894). 

Kritik framfördes ganska snart mot det resonemang som fördes av Durkheim kring "sociala 

fakta", och att samtliga förekommande fenomen i samhället skulle uppfattas som "ting". 

Orsaken kan möjligen ses som en alltför modernistisk idé för många i slutet av 1800-talet. 

Österberg skriver att Durkheim i det läget hänvisar till att kritiken måste bero på att 

innebörden av "den ideologiska metoden […] inte behandlar ting utan idéer om ting".81 

Durkheim förklarar detta, enligt Österberg, som "ett invändigt behandlingssätt eftersom 

idéerna är inom oss och inte utanför oss".82 Durkheim drar nytta av möjligheten att förtydliga 

sig i andra upplagan, och han lägger därför till några klargörande meningar: 

Påståendet att 'sociala fakta' bör behandlas som ting – och det påståendet utgör själva 
grundvalen för vår metod – hör till dem som framkallat de flesta invändningarna. Man 
menade att det var paradoxalt och skandalöst av oss att likställa den sociala världens 
realiteter med den yttre världens. Här har man på ett egendomligt sätt missuppfattat 
betydelsen av och räckvidden hos denna likställighet. Den innebär inte att vi lägger mindre 
vikt vid varats högre former än vid de lägre, utan vi hävdar tvärtom hos de högre formerna en 
grad av verklighet som i varje fall är likvärdig med den som alla tillskriver de lägre 

77 Émile Durkheim. The Rules of the Sociological Method. Basingstoke: Macmillan Press, 1982/1894, 11 f.
78 Durkheim. The Rules of the Sociological Method. 3.
79 Durkheim. The Rules of the Sociological Method. 3.
80 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 85.
81 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 23.
82 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 23.
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formerna.83 

Durkheims teori och metodik kan möjligen framstå som ett urklipp från tidigare 

samhällsteorier. Skillnaden är dock markant då metodiken utgår från sociala fenomen och 

kausala samband för att därigenom utveckla en explicit metodisk vetenskap som kan användas 

i kvalitativa forskningsansatser med syfte att bringa kunskap om samhällets alla egenarter. 

Durkheims stilistiska egenart innebär att det ibland kan vara svårt att få klarhet om 

definitioner och förklaringar, och det blir sällan lättare då han använder metaforer. En del av 

kritiken på sakfrågorna ligger möjligen också på det sätt varpå Durkheim skapar sina 

förklaringar. Man kan tycka att Durkheim som mångårig utbildare i ämnet pedagogik kunde 

ha formulerat sig något tydligare. Asplund menar i sin skrift, Avhandlingens språkdräkt,  att 

metaforer har ett ändamål om de används på ett begripligt vis, något som han ger uttryck för 

när han skriver hur metaforer istället bör användas:

Jag driver två teser i detta sammanhang. Den ena tesen lyder: metaforer är oumbärliga 
redskap för tanken. Den andra tesen lyder: en metafor, vars metaforkaraktär förblir 
ouppmärksammad och därför framstår som ett pseudobokstavligt begrepp, är ett vanskligt ting 

att tänka med.84

6 . 1  Soc ia la  f ak t a  

Durkheim skriver att "sociala fakta" omfattar sociala uppgifter för alla individer som ingår i 

samhället och som uttrycker: "sätt att handla, tänka och känna, med den anmärkningsvärda 

egenskapen att de existerar utanför de individuella medvetandena."85 

Den första mest grundläggande regeln handlar om att behandla "sociala fakta" som "ting". 

Durkheim utvecklar detta vidare: "Vi säger inte att "sociala fakta" är materiella ting, utan att 

de är ting av samma rang som de materiella tingen fastän på ett annat sätt."86 "Sociala fakta" 

skall därmed förstås som externa uttryck av definierade lagar och sedvänjor, sociala och 

rättsenliga som finns i samhällsstrukturen och som har tvingande egenskaper som påverkar 

medborgaren till anpassning och lydnad, och med ett syfte att skydda och bevara samhälle och 

ideal.87 Durkheim menar här att: 

[…] beteende ‐ och handlingstyper finns inte bara utanför individen, utan de har dessutom en 
imperativ och tvingande kraft, varigenom de utövar påtryckning på honom, antingen han vill 

eller ej.88 

Durkheim skriver i förordet till andra upplagan, att själva formeln för metodiken grundar sig 

på teorin om observerbara "sociala fakta" och sociala fenomen som "ting": 

Men för att ett 'socialt faktum' skall uppstå måste flera individer […] ha samordnat sina 

handlingar och denna kombination måste ha frigjort någon ny produkt.89

Durkheim antyder att det handlar om kollektiva handlingsmönster för att det skall vara 

83 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894) OBS! En inlaga från andra editionen 1901. 69.
84 Asplund. Avhandlingens språkdräkt. 105.
85 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 87.
86 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 70.
87 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 86 f.
88 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 87.
89 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 80.
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möjligt att genomföra en kartläggning och kategorisering: 

Ett ting är detsamma som varje kunskapsobjekt som intelligensen inte kan fatta naturligt, med 
allt det som vi inte kan göra oss en adekvat föreställning om genom en enkel tankeanalys[.] 
[Att] behandla fakta av ett visst slag som ting är alltså inte det samma som att placera dem i 

en viss kategori av verkligheten, utan att inta en viss tankeattityd i förhållande till dem.90

Durkheim menar vidare att begreppet "sociala fakta" måste förstås som ett samhällsfenomen 

och en konsekvens av den totala samhällsstrukturen, och är ett begrepp som rymmer samma 

operativa samband som exempelvis det mellan brott och straff. Durkheim förklarar: "Att man 

upprättar ett repressivt system är ett lika universellt faktum som att det finns en 

kriminalitet[.]"91 Denna begreppsförklaring visar kärnan i metodikens teori, att beteenden och 

händelser är en direkt konsekvens av "sociala fakta" och dess tvingande egenskaper. Här 

fungerar straffet i det repressiva systemet som en motkraft i samhället, menar Durkheim: 

Utan att förvanska uttryckets betydelse kan man faktiskt kalla alla de trosövertygelser 
och alla beteendesätt som inrättats av kollektivet för institutioner; sociologin kan då 
definieras som vetenskapen om institutionerna, deras uppkomst och funktioner. 
[…] Genom att tänka oss de kollektiva institutionerna, genom att assimilera dem, 

individualiserar vi dem och ger dem mer eller mindre vår personliga prägel. 92

I andra upplagan av Les règles  vänder sig Durkheim till opponenterna för att ge ett 

förtydligande om metodiken. Han hade nu höjt tonen i sin retorik och påstår prompt att 

kritikerna rör sig med uppfattningar som hör till en svunnen tid och att de dessutom är 

ovetenskapliga. Durkheim använder däremot nya begrepp och förklaringar, vilka bitvis kunde 

vara svåra att acceptera för många: 

När denna bok utkom första gången vållade den en ganska livlig diskussion. Gängse idéer 
kullkastades och gjorde till att börja med så stort motstånd att det under en tid var nästan 
omöjligt för oss att göra oss hörda. T.o.m. på den punkten, där vi uttryckt oss allra klarast, 
tillskrev man oss godtyckligt åsikter som vi alls inte omfattade och när man gick emot dessa 
åsikter trodde man sig gå emot oss. Trots att vi många gånger förklarat att vi inte betraktade 
vare sig det individuella eller sociala medvetandet som på något sätt substantiella, utan 
endast som mer eller mindre systematiska helheter av fenomen, sui generis, anklagade man 

oss för realism och ontologism.93 

Durkheim beskriver med emfas "sociala fakta" i första kapitlet. Han ger också en omfattande 

ontologisk förklaring till vad som händer i samhället, på vilket sätt tvingande egenskaper 

påverkar det kollektiva. Durkheim menar att definitionen efter en viss revidering blir mer 

fullständig, och han skriver då så här:

Ett socialt faktum är varje handlingssätt, konsoliderat eller ej, som kan utöva ett yttre tvång 
på individen; eller också, som allmänt överallt i ett givet samhälle och samtidigt har en egen 

existens, som är oberoende av detta faktums individuella yttringar.94

Durkheim är övertygad om att det sedan länge förekommer missförstånd om "sociala fakta" 

och att det måste få en korrekt vetenskaplig förklaring: "Frågan är särskild angelägen 

eftersom man använder denna beteckning utan större precision. Den används i allmänhet för 

90 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 70.
91 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 64.
92 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894) OBS! En inlaga från andra editionen 1901. 81.
93 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894) OBS! En inlaga från andra editionen 1901. 68.
94 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 96.
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att beteckna nästan samtliga fenomen i samhället, bara de tillräckligt ofta är intressanta ur 

social synpunkt sett."95 Durkheim menar därmed att social fakta, lite olyckligt, sedan länge 

varit ett universellt uttryck på individuell nivå. 

1898 grundar Durkheim tidskriften L'Année sociologique, den första samhällsvetenskapliga 

publikationen i Frankrike. Genom samarbetet med en grupp lysande unga forskare påbörjas 

arbetet. Satsningen görs som ett informativt komplement för att om möjligt kunna ge en bättre 

bild av metodreglernas innehåll och det centrala i teorin. Durkheim skriver i förordet till den 

andra upplagan av Les Règles, (som dock publicerades först 1901, men vars kontext ingår som 

en inlaga i den första upplagans svenska översättning: Sociologins metodregler (2012/1894), 

se vidare fotnot) att L'Année sociologique  hade blivit en betydande framgång:96 

I och med att L'Année täcker hela det vetenskapliga området har den, bättre än något 
specialarbete, kunnat ge en föraning om vad sociologi kan och bör bli. Man har kunnat se att 
den inte var dömd att bli en gren av den allmänna filosofin och att den å andra sidan kunde 
komma åt faktadetaljer utan att förfalla till ren lärdom. Vidare kan vi inte nog hylla den glöd 
och den hängivenhet som våra medarbetare visat; det är tack vare dem som denna bevisning 

genom fakta kunnat prövas och som den kan fortsätta.97 

Trots ett idoga arbete och satsningen på L'Année , hade Durkheim svårt för att övertyga om 

sociologins innersta väsen. Han har då för avsikt att lägga till begreppet sui generis, av sitt 

eget slag, i de sammanhang som rör kollektiva "sociala fakta". Broady ger sin syn på 

problematiken, i sin avhandling skriver han följande: "Sociologin är relativt oberoende av 

psykologin, ty de kollektiva representationerna är av annan ordning än de individuella. 

Samma ståndpunkt fick Durkheim ofta anledning att redovisa offentligt, inte minst i polemik 

med Gabriel Tardes psykologiserande sociologi."98 Broady menar att Durkheim uttrycker att 

"relativt oberoende", vilket sannolikt avser en viss antydan om att det psykologiska ämnet 

stundtals innebar att sådana käpphästar försvårade arbetet för Durkheim. Broady förklarar 

detta delvis med följande utvikning: 

Durkheims förhållande till psykologin måste ses mot bakgrund av att denna disciplin erövrade 
sin vetenskapliga legitimitet tidigare än sociologin. Som nämnts tilldelades psykologin i 
samband med 1920 års reform av licence-examen ett eget självständigt certificat, medan 

sociologin fick samsas med moralfilosofin.99

Enligt Broady skall detta inte tolkas som om sociologin, Durkheim, durkheimianerna och 

Comte, på något vis hade tagit avstånd från psykologin som vetenskap. De medgav istället att 

psykologin hade sitt berättigande och behövdes för att tydliggöra sambandet mellan den 

biologiska och sociala lagbundenheten. Durkheim och durkheimianerna hade därför inga 

dolda avsikter med ämnet psykologi:100

Deras syfte var att demonstrera att åtskilligt i den verksamhet, Gabriel Tardes och andras, 
som av samtiden uppfattades som sociologisk inte förtjänade denna benämning så länge den 

95 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 86.
96 Första upplagan kom 1894, och förordet till andra upplagan publicerades 1901, detta för att bemöta kritiken av den första upplagan. Förordet till andra 
upplagan (1901) ligger bunden som en inlaga i den första upplagans svenska edition: Sociologins metodregler (2012/1894) med början på sidan 68.

97 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). OBS! En inlaga från förordet till andra upplagan från 1901. 69.
98 Broady. Sociologi och epistemologi. 68 f.
99 Broady. Sociologi och epistemologi. 71.
100 Broady. Sociologi och epistemologi. 71.
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reducerade den sociala ordningen till en psykologisk ordning.101

Den stora skillnaden mellan Tarde och Durkheim låg även i sättet att systematisera "sociala 

fakta" vetenskapligt och empiriskt. Kullenberg skriver i förordet till den svenska 

översättningen av Les règles följande: "Den avgörande punkten för Durkheims triumf, som 

även innebar en seger över Gabriel Tarde, ligger i den formula som gör "sociala fakta" till 

mätbara data och därmed också kvantifierbara."102 

Österberg menar att den vetenskapliga metodiken var ett avgörande inslag i Durkheims 

polemik med Tarde: "Rent allmänt uppfattar Durkheim vetenskapen som en mycket sträng 

form av intellektuell verksamhet, som arbetar efter noggranna regler och föreskrifter och som 

klargör hur tillvaron är."103 

Kullenberg beskriver att Tardes svårigheter med att få gehör för sina teorier vid sidan av 

Durkheim mest berodde på att nationens tillstånd krävde en ny metodisk vetenskap: 

Den moderna biopolitiska staten hade ingen användning för hans (Tardes) sätt att resonera, 
dels eftersom det problematiserade själva möjligheten att beskriva samhälleliga processer i 
stora hanterbara kategorier, och dels på grund av att det vid sekelskiftet inte fanns några 

metoder för att kvantifiera hans mera generella teorier.104

Durkheim menade dessutom att det inte är enskilda uppfattningar som kännetecknar 

sociologiska fenomen, utan kollektiva. Durkheim avvisade därmed alla påståenden om att 

metodikens innehåll skulle ha någonting att göra med metafysiska föreställningar, och att 

dess innehåll skulle vara konstruerade och spekulativa samt beroende av individens innersta 

uppfattning. Durkheim beskriver skillnaden mellan individuella och kollektiva händelser, och 

att "sociala fakta" bara kan observeras om de är kollektiva:

En tanke kan återfinnas hos alla enskilda medvetanden, en rörelse kan upprepas av alla 
individer, utan att de för den skull är 'sociala fakta'. Att man nöjt sig med den egenskapen för 
att karakterisera dem beror på att man felaktigt blandat ihop dem med vad som skulle kunna 

kallas deras individuella inkarnationer.105 

Durkheim avser med sin förklaring, att individuella sätt att handla, eller tänka, kan spridas 

genom upprepning och bestå av övertygelser, tendenser och vanor hos gruppen i kollektiv 

bemärkelse, men "de individuella former som de kollektiva tillstånden antar är något helt 

artskilt":106 Durkheim skiljer därför på två slag av fakta, det individuella samt det kollektiva 

och förklarar att de bär på grundläggande olikheter och innehåll: 

En sådan dubbelnatur bevisas otvivelaktigt av att dessa två slag av fakta ofta visar sig 
oförenliga med varandra [, då det kollektiva] utgör en verklighet sui generis, tydligt skild 

från de individuella fakta varigenom den uppenbarar sig.107

Enligt Durkheim förfogar alltså det kollektiva medvetandet över föreställningar av annat slag, 

sui generis , än de som förekommer i det individuella medvetandet, även om det individuella 

101 Broady. Sociologi och epistemologi. 71 f.
102 Christopher Kullenberg. Förord: Tre klassiska texter. Göteborg: Korpen Koloni Förlag, 2012, 17.
103 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 21.
104 Christoffer Kullenbenberg. Tardes-smittontologi. se länk under: 5.3 Elektroniska källor.
105 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 90 f.
106 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 90 f.
107 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 90 f.
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medvetandet kan vara förankrat hos flera: 

Mentaliteten hos grupper är olik den hos enskilda; den har sina egna lagar. Det två 
vetenskaperna är således så klart åtskilda som två vetenskaper kan vara, vilka samband det 

för övrigt än kan finnas dem emellan.108 

Individen kan genom definitionen därmed råka ut för olika positioner, i olika sammanhang 

som individ. Durkheim klargör detta och skriver: 

Vad de kollektiva föreställningarna förmedlar är i själva verket det sätt varpå gruppen tänker 
sig själv i relation till de objekt som påverkar den. Gruppen är emellertid sammansatt på ett 
annat sätt än individen och de ting den påverkas av är av en annan natur. Sådana 
föreställningar som varken ger uttryck för samma subjekt eller samma objekt kan inte 

betingas av samma orsaker.109

Detta är metodikens kärna. Vi närmar oss därmed sakteliga de kausala sambanden. Men så 

länge Durkheim inte redovisar den vetenskapliga metodikens gång, hur metodiken 

kategoriserar enheterna, så kvarstår fortfarande en undran om vad "sociala fakta" fyller för 

funktion. 

För att bättre förstå vad Durkheim implicit menar med "sociala fakta", kan det vara bra att 

göra en jämförelse med Rousseaus kollektiva begrepp. Österberg skriver i sin bok Émile 

Durkheims samhällsteori : 

Det finns en tydlig släktskap mellan Durkheims "kollektiva medvetande" och Rousseaus 

"allmänvilja".110

Österberg utvecklar detta ytterligare i denna kontext: "Att Durkheim också själv uppfattade 

denna släktskap framgår bland annat av följande citat, där han (Durkheim) tolkar 

'allmänviljan' (volonté generale) så som den beskrivs i Om samhällsfördraget och andra 

skrifter av Rousseau:"111

Allmänviljan måste respekteras, inte för att den är starkare utan för att den är allmän. Om det 
ska finnas rättvisa individer, måste det finnas något utanför dem, ett väsen sui generis, som 
fungerar som domare och som bestämmer vad som är lag och rätt. Detta något är samhället, 
vars moraliska överlägsenhet inte beror på fysisk övermakt utan på att dess natur står högre 

än individernas (Rousseau , postumt utgiven artikel).112

Rousseaus "allmänvilja" kan i beskrivningen framstå som ett kollektivt samförstånd med ett 

individuellt ursprung, och när Durkheim använder folkmassan och strömningarna som 

exempel på samhällets funktionalism, beskriver han samma innehåll som egenskaper som är 

tvingande och som kontrollerar individen mot sin vilja:

Det är på så vis som […] alldeles oförargliga individer kan låta sig dras med i ohyggliga 
handlingar, när de samlas i större mängd. Vad vi säger om sådana tillfälliga urladdningar 
gäller också för de mer varaktiga åsiktsriktningar som ständigt uppstår omkring oss, antingen 
i samhället som helhet eller när det gäller t.ex. religiösa och litterära ämnen, i trängre 

108 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). OBS! En inlaga från andra editionen 1901 75.
109 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). OBS! En inlaga från andra editionen 1901 75.
110 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 47.
111 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 47 f.
112 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 48.
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kretsar.113 

När massan skingrats och kollektivet har reducerats till individnivå, då verkar de kollektiva 

känslorna vara borta: "[Då] förefaller oss också de känslor vi haft ganska främmande och vi 

förstår inte längre att vi haft dem."114 Durkheim hävdar därmed att individen inte kan förstå 

att hon underkastat sig de kollektiva sociala strömningarna och samtidigt ignorerat all 

delaktighet med egen påverkan:

De stora vågor av entusiasm, indignation eller medlidande som uppstår i en folksamling, kan 
således inte härledas till något enskilt medvetande. De kommer utifrån till var och en av oss 

och har förmågan att gripa tag i oss mot vår vilja.115 Det är frågan om ett grupptillstånd som 
upprepas hos individerna, därför att det tvingar sig på dem. Det finns i varje del därför att det 

finns i helheten, snarare än att det finns i helheten för att det finns i delarna.116

Sociologins fält rymmer därmed inget annat än en avgjord kategori fenomen, där "sociala 

fakta" utmärker sig genom den tvingande makten som den utövar på individerna. Denna 

existens uppfattas genom närvaron av en sanktion eller genom försöken att motarbeta den. Ett 

fenomen kan också definieras genom expansion och omfattning inom gruppen. Som en andra 

egenskap skapar fenomenet ett eget innehåll oberoende av de individuella formeringarna. 

Tvånget är dessutom lätt att fastställa, eftersom det framträder som en reaktion gentemot 

samhällets institutioner och strukturer, som exempelvis rätt och moral, övertygelser, 

sedvänjor och trender som uppträder inom det vardagliga livet.117

När Durkheim använder förklaringar av samhällets objektivitet och påverkan avstår han likväl 

inte från individens sociala liv och funktioner i samhället. Ett exempel ges i fabrikören som 

trots inneboende önskningar om andra former i sin verksamhet ändå använder senaste 

standardiserade och moderniserade arbetsmetoder för att effektivisera sin verksamhet. 

Durkheim skriver: 

Som fabrikör skulle ingenting hindra mig att arbeta med tillvägagångssätt och metoder från 

förra århundradet; men gör jag det skulle jag med största säkerhet ruinera mig.118 

Här ser vi åter de "sociala fakta", "handla, tänka och känna" som finns utanför individen.119 

Enligt Durkheims teori finns alltså en explicit yttre tvingande kraft med ett normerande 

innehåll som styr fabrikören i hans val. Durkheim förklarar att de tvingande krafternas 

påverkan på fabrikören är de normerande: "Även om jag i själva verket kan frigöra mig från 

dessa regler och med framgång bryta mot dem, är jag alltid tvungen att kämpa mot dem." 

Durkheim förklarar att dessa fakta har mycket speciella egenskaper och består i sätt att 

"handla, tänka och känna, som finns utanför individen och som har en tvingande makt". 

Durkheim menar i exemplet att innebörden av "sociala fakta" dock inte skall "förväxlas med 

organiska fenomen, ej heller med psykiska fenomen, som existerar endast i och genom det 

individuella medvetandet".120 

113 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 89 f.
114 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 89.
115 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 89.
116 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 92.
117 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 93.
118 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 88.
119 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 88.
120 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 88.
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Det finns givetvis frågor som nu är berättigade att ställa efter det här kapitlet och efter 

exemplet: Frågan är hur den vetenskapliga metodiken framdeles kommer att använda sig av 

"sociala fakta" och fenomen som grund för kategorisering och slutledning? 

6 . 2  Hypot e s er  oc h  obse rv at ione r

Även om Durkheim gång på gång låter oss förstå att teorin även har ett idealistiskt perspektiv 

och att samhället är en funktion av individer, så innebär den metodologiska vetenskapen att 

"sociala fakta" och kollektiva handlingar ännu befinner sig på en ontologisk nivå, och måste 

nu kunna observeras, definieras och kategoriseras, för att därmed kunna kvantifieras för att 

uppvisa fakta om det sociala livet i samhället. Så länge Durkheim bara nöjer sig med att söka 

metaforiska förklaringar om "sociala fakta" och fenomen samt ignorerar den rationella 

metodikens möjligheter, framstår Durkheim mer som filosof och psykolog.

Vi bör vid det här laget vara väl förvissade om Durkheims metodregler och att "den första och 

mest grundläggande regeln i metodiken är att betrakta "sociala fakta" som ting".121 Detta 

betyder att vi skall förhålla oss till "sociala fakta" som om de vore "ting". Det är då 

nödvändigt att kunna förtingliga dem på något sätt för att kunna hantera dem vetenskapligt i 

sinnevärlden. Detta är utgångsläget för de regler som redovisas i Les régles om observationer 

av "sociala fakta". 

Durkheim håller oss på halster om detaljerna kring förtingligandet, han beskriver istället den 

uppfattning människan i gemen har om den omslutande verkligheten, och menar att den i 

själva verket är en spegling av den inre verkligheten. Durkheim förklarar detta även på detta 

sätt i kapitlet om observationer: 

Människan kan inte leva mitt bland tingen utan att göra sig föreställningar om dem och 
anpassa sitt beteende till dessa. Eftersom de dels står oss närmare och dels är mera lättfattliga 
(för oss) än den verklighet, som de svarar mot, tenderar vi emellertid helt naturligt att låta 
våra föreställningar om verkligheten ersätta verkligheten själv[.] I stället för att vetenskapligt 

undersöka verkligheten, [görs] endast en ideologisk analys.122

Durkheims menar att den inre verklighet som individen uppfattar är mer lättfattlig, och inte 

alls vetenskaplig. Den tolkning som sker av människan i gemen, skriver Durkheim, ger därför 

en vrångbild av vetenskapen och den praxis som gäller för vetenskapliga observationer. Med 

en sådan tolkning, menar Durkheim, blir metodiken allt annat än hållbar: 

Det står klart att denna metod inte kan ge objektiva resultat. Sådana idéer eller 
föreställningar, vad man nu vill kalla dem, är i själva verket inte berättigade att ersätta [det 
vetenskapliga om] tingen. De är produkter av den erfarenhet, som folk i allmänhet [har], och 
de syftar först och främst till att få våra handlingar att harmonisera med omvärlden [som 

individen i gemen] har formats av och för den praxis som råder [där].123 

Durkheim syftar på den vetenskap som var vanlig före empirisk praxis och före den 

heliocentriska världsbilden, då man snarare litade på i förväg uppställda teorier eller 

filosofiska resonemang: 

[Trots att] det är flera århundraden sedan Kopernikus skingrade de villfarelser, som våra 
sinnesintryck ledde oss till beträffande himlakropparnas rörelser [(1543)]; ändå är det 

121 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 98.
122 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 98.
123 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 99.
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fortfarande utifrån sådana villfarelser, som vi vanligtvis organiserar vår tillvaro.124 […] Ett 
sådant tillvägagångssätt [var] till den grad förenligt med vår naturliga läggning, [att] man 
återfinner det t.o.m. i utgångspunkten för naturvetenskaperna. Det är det som skiljer alkemin 

från kemin, liksom astrologin från astronomin.125

Även på Bacons tid var den spekulativa uppfattningen samma vedertagna metod som de lärde 

konsekvent använde sig av, något som Bacon själv bekämpade med alla medel. Bland annat 

använde han begreppet "idoler" som beskrivning och förklaring till de normerande 

föreställningar och fördomar som motarbetade vetenskapens uppgift. I skriften Novum 

Organum  (1620) skriver Bacon att det mänskliga sinnet har en specifik förmåga:

Dessa "idola", en sorts spökbilder, förvränger tingens verkliga utseende för oss, och inte 
desto mindre tar vi dem för tingen själva. På grund av att denna fantasivärld inte [utmanar] 
vårt intellekt, kan vi vidare ohämmat hänge oss åt gränslösa ambitioner och inbilla oss att det 
är möjligt att konstruera, eller snarare omstrukturera, världen av egen kraft och efter eget 

behag.126

Durkheim skriver att dåtidens vetenskapliga metoder inte fungerar, och att det därför är 

nödvändigt att förhålla sig till en sträng disciplin och inte falla in i gammal slentrian. För att 

undvika detta refererar Durkheim åter till huvudregeln: "[...] att betrakta "sociala fakta" som 

ting" och lägger därefter till den första följdsatsen till föregående regel:

Alla förutfattade meningar måste systematiskt undanröjas.127

Durkheim menar dock att det nu inte är nödvändigt att förklara den här satsen närmare, då den 

nu bör förefalla klar och tydlig efter det som uttalats i föregående text och genom Bacons 

innebörd av "idolerna". Den här följdsatsen utgör emellertid en stadig grund för varje 

vetenskaplig metod, och även Descartes tvivel är en tillämpning av den.

Asplund är inne på samma tanke och undrar samtidigt varför Durkheim tänker annorlunda när 

det gällde de egna metaforerna: 

Durkheim kan ha föreställt sig att metaforer sorterar under det slag av idoler som Bacon 
kallade "idola fori", dvs. vanföreställningar som har att göra med språkets makt över tanken. 
Durkheim [själv] kunde inte lansera sin hårda och samhällsnyttiga sociologi – i oförsonlig 
polemik mot andra former av sociologi – och samtidigt inse och medge att de regler han 

formulerade för sin vetenskap ytterst var baserade på metaforer.128 

Asplund anser att Durkheim ignorerade eller möjligen glömde bort de egna metaforerna, när 

han "ville göra sociologin till en hård vetenskap, fri från lösa spekulationer och fantasier, en 

vetenskap som inte fastnade i vad som synes vara utan fastställde vad som verkligen var 

fallet. Man kan säga [---] att han från sociologin ville rensa ut allt sådant som Francis Bacon i 

början av 1600-talet hade kallat för 'idoler', dvs. utbredda och ingrodda 

vanföreställningar".129

Det ter sig därmed som om samhällsvetenskapens idéer länge grundade sig på samma 

124 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 99.
125 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 100.
126 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 100 f.
127 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 112.
128 Asplund. Avhandlingens språkdräkt. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 2002. 105.
129 Asplund. Avhandlingens språkdräkt. 104 f.
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uppfattningar som de människan i allmänhet bar på, och som då stundtals kunde forma sig till 

rena utopier. Henrik Lundberg skriver i sin avhandling Filosofisociologi: 

För att sociologen ska nå fram till den objektiva sanningen om samhället krävs, att han 
(Durkheim) noggrant definierar sina begrepp och använder sig av den naturvetenskapliga 
metodiken. I sin metodbok understryker Durkheim att forskaren i synnerhet måste undvika 

den mytologiska sanningens vrångbild av verkligheten, pré notions.130 

Det är troligt att Durkheim ser sociologins belägenhet som liktydig med den situation som 

rådde för naturvetenskapen under tiden för Kopernikus och Bacon, det vill säga att Durkheim 

upplever att han befinner sig i en snarlik historisk händelseprocess i utvecklingen av 

sociologins vetenskap. Durkheim verkar införstådd med detta när han formulerar följande: 

"Om detta gällt för naturvetenskaperna, borde det med desto större styrka gälla för 

sociologin."131 Durkheim ger också en ingående förklaring till skillnaden mellan förnimbar 

föreställning och vetenskaplig observation: 

Det är m.a.o. särskilt inom sociologin, som dessa fördomar eller idoler, för att knyta an till 
Bacon, kan dominera intellektet och ersätta tingen. De sociala tingen förverkligas i själva 
verket bara genom människorna; de är produkter av mänskliga aktiviteter. Det tycks således 
inte vara frågan om annat än att förverkliga vissa medfödda eller icke medfödda idéer, som vi 
bär inom oss, och [då vi] tillämpar dessa under de villkoren för mellanmänskliga relationer. 
På så vis förefaller familjens, kontraktets, straffets, statens och samhällets organisation 
endast vara en utveckling av de idéer, som vi har av samhället, staten och rättvisan etc. 
Följaktligen tycks dessa och liknande fakta inte vara verkliga annat än i och genom de idéer, 

som de uppstått ur, och som därmed blir sociologins egentliga ämne.132 

Även Comte hade långt tidigare sett nödvändigheten med att förstå den mänskliga 

tankeförmågan på ett nytt vis. Durkheim kommenterar detta: "Comte hävdade visserligen att 

de sociala fenomenen är naturföreteelser och att de är underkastade naturlagarna [och han] 

erkände på så vis underförstått deras tingkaraktär; i naturen finns nämligen bara ting."133 Det 

Durkheim åsyftar är Comtes tre lagar om verkligheten, vilka Durkheim uppfattar som 

dogmatiska och inkorrekta och som han prompt avvisar. Durkheim accepterade dock Comtes 

syn på vetenskap och samhällsreformer.

Enligt Campbell hade den sociologiska vetenskapen under det positiva stadiet envist hållit sig 

till uppfattningen att "sociologin inte enbart är en avgränsad analytisk vetenskap utan också 

ett syntetiskt forskningsområde" med uppgift att "relatera samhällsfenomen" och 

"mänsklighetens hela historia", och som därmed kunde rättfärdigas.134 Campbell menar dock 

att "Comtes verk är spekulativt och programmatiskt", och att Durkheim hade för avsikt att 

reparera detta utfall men att behålla "Comtes allmänna målsättning".135 

Brante tycker förvisso att Comte "tillhör de mest missförstådda och mest förtalade av 

sociologins förgrundsgestalter".136 Han beskriver Comtes visioner i en artikel i Sociologisk 

forskning  från 2008:

Mer generellt: Comte ville formulera de lagar som styr samhällsutvecklingen. Ordet ”lag” 

130 Henrik Lundberg. Filosofisociologi. Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, 2007. 47.
131 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 101.
132 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 101.
133 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 102.
134 Campbell. Sju teorier om samhället. 171 f.
135 Campbell. Sju teorier om samhället. 172.
136 Brante. Det sociologiska självförtroendet. 97.
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framstår numera som hopplöst föråldrat. Men om ordet översätts till rums- och tidsbundna 
regelbundenheter så har den moderna sociologin funnit ett flertal sådana genom att identifiera 
de bestående mekanismer som gör att mönstren föreligger, mönster som till och med kan 
användas för att förutsäga samhälleliga tillstånd (även om de oftast endast innebär 

extrapoleringar).137

Campbell antyder i sin skrift Sju teorier om samhället, att Durkheim periodvis måste ha haft 

vissa svårigheter med att få bukt med somliga sociala fenomens idealistiska och moraliska 

drag. Campbell menar att Durkheim sökte lösningar för att "göra "sociala fakta" observerbara 

och mätbara" vilket innebar att han också värderade social täthet och befolkningstäthet lika 

och sedan använde observationerna och det statistiska materialet som faktiska påståenden om 

samhällens dolda sociala realiteter.138 

Metodiken hade därför behov av en grundsats, menade Durkheim, för att kunna definiera och 

beskriva kategorier i fenomenvärlden. Verklighetens innehåll av uttryck som kan uppfattas på 

induktiv väg, om de repeteras och visar sig frekvent. Somliga är därför observerbara medan 

andra inte är det, och Durkheim håller fast sin tes om "ting": 

De sociala fenomenen är emellertid ting och bör behandlas som sådana. [- - -] Ting är i själva 
verket allt som är givna fakta, och allt som går och är nödvändiga att observeras. Att 
behandla fenomen som ting är att behandla dem i egenskap av data, vilka bildar utgångspunkt 

för vetenskapen. Sociala fenomen visar obestridligen denna karaktär.139 

Vi skall nu se vad Durkheim egentligen åsyftar då han skriver att det inte går att på förhand 

förvissa sig om vilka tankegångar som ligger till grund för det sociala livets rörelser och 

trender. Durkheim menar att vi enbart kan få vetskap om dessa fenomen om vi i 

undersökningarna följer strömmarna tillbaka till källorna för att därigenom nå sanningen.140 

Durkheim är emellertid skeptisk till att "en stark övertygelse [ens] utgör någon tillräcklig 

garanti för att den skall förverkligas i praktiken".141 

Durkheim hänsyftar till att intellektet har väldigt svårt att känna igen "den fastslagna 

sanningen" och att det därför är lätt att man vanemässigt trampar på i gamla hjulspår om man 

inte är införstådd med att det vetenskapliga arbetet fordrar en given disciplin och fastställd 

ordning. Från huvudsatsens innehåll följer därför en första följdsats som ser ut så här:142

Alla förutfattade meningar måste systematiskt undanröjas. En särskild demonstration av 
denna regel är inte nödvändig. Den ligger för övrigt till grund för varje vetenskaplig metod. 
Descartes metodologiska tvivel är i själva verket endast en tillämpning av den. 

[---] Vi har redan sett att Bacons teori om 'idolerna' har precis samma innebörd.143

Den första satsen säger oss att vi undantagslöst skall använda vetenskapliga metoder och 

avhålla oss från inre betraktelsesätt och spekulationer. Durkheim menar dock att föregående 

regel är negativ i så måtto att visserligen "lär sociologen att undfly de gängse idéernas 

herravälde […]; men den säger ingenting om hur han skall komma åt dessa fakta för att kunna 

undersöka dem objektivt". 

137 Brante. Det sociologiska självförtroendet. 100.
138 Campbell. Sju teorier om samhället. 173 f.
139 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 109.
140 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 109.
141 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 112.
142 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 112.
143 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 112 f.
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Den andra satsen syftar därför på det essentiella i att snabbt identifiera och tydligt förklara 

det fenomen som behandlas. Durkheim menar att teorin måste relatera till de fakta som den 

skall redogöra för:

Varje vetenskaplig undersökning gäller en bestämd grupp av fenomen, som svarar mot en och 
samma definition. Sociologens första åtgärd bör således vara att definiera de ting han 

behandlar, så att såväl han själv som andra vet vad det är frågan om.144

Den andra satsens innehåll kan här tyckas som en högst rudimentär sats i ett vetenskapligt 

sammanhang och i synnerhet för en metodik. Den visar möjligen på något tidstypiskt i 

Durkheims något omständliga handledning i metodreglerna och i sättet att uttrycka sig. För 

att inte satsen skall misstolkas poängterar Durkheim att samma metodik måste gälla 

konsekvent för allt arbete:

För att definitionen skall vara objektiv måste den uppenbarligen karakterisera fenomenen 

genom deras inneboende egenskaper, inte genom någon [egen] intellektuell idé.145  

Durkheim avser här möjligheten att skilja ut det relevanta materialet från det falska eller 

mindre viktiga genom påståendet att "ju mer isolerade "sociala fakta" är från de individuella 

fakta, varigenom de yttrar sig, desto lättare är det att framställa dem objektivt".146 Durkheim 

tillägger:

Utanför de individuella handlingar, som den ger upphov till, uttrycks de kollektiva vanorna 
genom bestämda former, genom juridiska och moraliska regler, folkliga ordstäv, fakta inom 
den sociala strukturen etc. Eftersom sådana former är beständiga och inte förändras till följd 
av att man tillämpar dem på olika sätt, utgör de ett fast objekt, en konstant måttstock, som 
alltid går att observera, och som inte lämnar utrymme åt subjektiva intryck eller personliga 

iakttagelser.147

En rättsregel kan därmed inte uppfattas på två sätt. Det innebär att det är legitimt att studera 

det sociala livet genom ett sådant handlingssätt, annars måste man ha goda skäl att tro annat. 

Detta är i princip grundläggande även i det naturvetenskapliga arbetet om falsarier, och 

sociologen bör naturligtvis arbeta på samma sätt, menar Durkheim:148 

När sociologen således tar itu med att utforska vilken kategori som helst av 'sociala fakta', 
bör han lägga sig i vinn om att betrakta dem ur en aspekt, där de framträder oberoende av 
sina individuella uppenbarelseformer. Det är den principen, som vi har följt vid studiet av 
den sociala solidariteten, av dess skilda former och deras utveckling genom det system av 

juridiska regler, som uttrycker dem.149 

I arbetet med att ringa in "sociala fakta" och dess kausala, statistiska korrelation, utgår man 

systematiskt från grundläggande analytiska uppgifter om att fakta kan skilja sig från olika 

fenomen. Durkheim beskriver att incitament förekommer i klassificeringen:150

Om man försöker urskilja och klassificera olika familjetyper efter de litterära beskrivningar, 
som vi får av resenärer och ibland av historiker, är det fara värt att man blandar ihop de mest 

144 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 115.
145 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 115 f.
146 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 123.
147 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 124.
148 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 124.
149 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 124 f.
150 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 125.
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skilda arter, att man jämför de mest olikartade typer med varandra. Om man däremot tar 
familjens juridiska sammansättning, och närmare bestämt arvsrätten, som 
klassificeringsgrund, får man ett objektivt kriterium, som visserligen inte är ofelbart, men 

som ändå kan förhindra många misstag.151 

Durkheim utesluter däremot inte möjligheten att även samla in data på annat vis än genom 

observation av det kollektiva innehållet. Han utesluter inte heller andra källor än de som 

förekommer som fenomen men antyder att det hela tiden är av vikt att förhålla sig på fast 

mark i det vetenskapliga tillvägagångssättet:152 

Vill man klassificera de olika typerna av brott, försöker man rekonstruera de levnadssätt och 
yrkesvanor, som varit vanliga i brottets olika världar; [för] att få fatt på sedvänjor och 

folkliga trosföreställningar, går man till de ordspråk och talesätt, som ger uttryck för dem.153 

Om man gör på det viset, anför Durkheim, så använder man visserligen inte "det kollektiva 

livets konkreta material", men man har å andra sidan inte rätt att hävda att det är fel eller att 

"a priori påstå att det är obegripligt".154 Durkheim menar därmed att det finns en potential för 

att gå vidare in i forskningen och lägga beslag på vissa delar i den undflyende verkligheten, 

och något "som det mänskliga intellektet kanske aldrig helt och hållet kommer att erövra".155

6 . 3  Vad  är  norm a l t ?

Durkheim anser att "sociala fakta" uppvisar både normala och patologiska former, och att det 

är väsentligt att en sociologisk metod kan fastställa regler för att skilja dem åt. Durkheim 

frågar sig om det är möjligt att göra det "på vetenskaplig väg"?  156 

Frågan är berättigad, menar Durkheim, i synnerhet när det gäller vetenskapen om människan; 

men att vetenskapen är begränsad till en redovisning av kausala effekter, "[men] för 

vetenskapen finns inga klandervärda fakta; ur dess synpunkt existerar inte det goda och det 

onda. Den är kapabel att tala om för oss hur orsaker ger verkningar, inte vilka mål man bör 

eftersträva".157

Det finns därmed en avsevärd skillnad mellan att "få veta vad som är önskvärt" och "vad som 

faktiskt föreligger", menar Durkheim. För att få veta vad som är önskvärt "måste man anlita 

ingivelser från det omedvetna, antingen man kallar det för känsla, instinkt, drift, etc."158 Detta 

innebär, enligt Durkheim, att resultat bör sökas i skäl som ligger bortom själva vetenskapen, 

och han påstår också att det finns flera möjligheter. Enligt Durkheims följande argumentation 

innebär det kort och gott att problematiken måste sökas och att vetenskapen måste vägleda 

oss när vi fastställer våra mål. Uppgiften blir att skapa ett objektivt kriterium som är relevant 

för ett fenomen och som är objektivt observerbart som socialt faktum. Detta utgör en 

möjlighet för vetenskapen att kunna skilja på social hälsa och social sjukdom hos sociala 
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fenomen.159 

För Durkheim är det problematiskt att diagnostisera patologiska förekomster genom 

metodikreglerna, och menar: "Vi vet emellertid att även om det praktiska livet i så fall blir 

föremål för reflexion är en reflexion av det slaget inte vetenskaplig."160 

Eftersom vetenskapen för närvarande inte kan komma åt individen, kan den sannolikt bara ge 
oss allmänna upplysningar, vilka kan specificeras på lämpligt sätt bara om man får direkt 
kontakt med det enskilda genom sinnesintryck. Den vetenskapliga definitionen av hälsa är 
inte riktigt tillämplig på någon enskild individ, eftersom den bara tar hänsyn till 
genomsnittliga omständigheter, från vilka varje individ avviker mer eller mindre; inte desto 

mindre utgör den en värdefull referensram för beteendets inriktning.161

I det sammanhanget ställer sig Durkheim undrande till var den kreativa färdigheten slutar och 

var vetenskapen då har sin början: 

Vetenskapen kan visserligen tränga in i tingen endast med konstens hjälp, men konsten är 
inget annat än vetenskapens förlängning. Man kan vidare fråga sig om vetenskapens praktiska 
brister inte kommer att försvinna alltmer, i den mån som de lagar, som den fastställer, ger 

uttryck för den individuella verkligheten med allt större fullständighet?162

Att definiera och verifiera kriterium för "patologisk social fakta" var ett problem som inte var 

särdeles lätt att lösa för Durkheim. Det var först efter en långdragen analys som Durkheim 

upptäckte åtskillnaden mellan de allmänt normala och de exceptionellt patologiska. Det som 

de flesta individer vanligtvis lever under är det tillstånd som är normalt inom vissa snäva 

gränser för variationer, dock inte hos alla individer. "sociala fakta" som är patologiska skulle 

därmed vara en ytterlighet som förekommer endast i ett fåtal fall, och endast om de inträffar 

under korta perioder i livet. Durkheim söker förklaringen till definitionen genom att ställa 

följande frågeställning: 

Skall vi säga att när hälsan består i en gynnsam utveckling av livskrafter, känns den igen på 
att organismen helt och fullt anpassar sig efter sin miljö, och skall vi tvärtom kalla allt, som 

förhindrar en sådan anpassning, för sjukdom?163

Om vi antar termen genomsnittlig typ och ger den en definition genom att hänvisa till ett 

hypotetiskt segment i populationen som har den oftast mest förekommande egenskapen x, så 

skulle ett socialt faktum kunna identifieras som normal i den mån det närmar sig den typen x, 

och patologisk i den mån det avviker från typen x. Utifrån detta ställningstagande och detta 

kriterium, är det klart att det bara är normalt eller patologiskt inom en viss population. 

Durkheims redovisar i metodreglerna den första regeln som en åtskillnad av det normala 

tillståndet från den patologiska tillståndet, där ett socialt faktum är normalt eller patologiskt 

när de förekommer i det genomsnittliga samhället och i samma former och under samma 

skeden. Det första fallet:

[1] Ett socialt faktum är normalt för en bestämd social typ, under en bestämd fas av dess 
utveckling, om det återfinns i det genomsnittliga samhället av denna art, under motsvarande 
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fas av detta utveckling.164

Begreppet patologi innefattar enligt Durkheim även brott som begås och upptäcks, och han 

skriver att "[f]rån och med seklets begynnelse har vi möjlighet att följa brottslighetens 

utveckling genom statistik, och den har överallt ökat. I Frankrike har den ökat med 300 %. 

Således finns det inget fenomen som på ett mera obestridligt sätt visar upp alla tecken på 

normalitet, eftersom det förefaller vara intimt förbundet med villkoren för allt kollektivt liv. 

Att göra brottet till en social sjukdom är detsamma som att utplåna varje distinktion mellan 

det fysiologiska och det patologiska. Tvivelsutan kan det hända att brottet i sig antar 

onormala former; som när det t.ex. rör sig om en extremt hög brottsfrekvens. Det råder i 

själva verket inget tvivel om att den är morbid till sin natur. Det som är normalt är helt enkelt 

att det finns en brottslighet, förutsatt att den för varje social typ uppnår, men inte överskrider 

en viss nivå som det kanske inte är omöjligt att bestämma i enlighet med föregående regler. 

Det råder i själva verket inget tvivel om att den är morbid till sin natur.165 Durkheim uttrycker 

sig nu kontroversiellt i frågan om vad som är normalt, enligt gängse uppfattningar: 

Det som är normalt är helt enkelt att det finns en brottslighet, förutsatt att den för varje social 
typ uppnår, men inte överdriver, en viss nivå som det kanske inte är omöjligt att bestämma i 

enlighet med föregående regler.166

I det första fallet är socialt faktum något som är normalt, men i det i det andra fallet blir dess 

normalitet skenbar:

[2] Man kan verifiera de resultat som denna metod ger genom att visa att merparten av 
fenomen hänger samman med den kollektiva tillvarons allmänna villkor hos den sociala typ 

det är frågan om.167

[3] En sådan verifiering är nödvändig, när detta faktum är relaterat till en social art som ännu 

inte genomgått sin totala utveckling.168

Brottsligheten kan naturligtvis uppvisa onormala (avvikande) former, som att det förekommer 

i alltför hög grad i vissa samhällen, men som förekomst finns brottsligheten i alla samhällen, 

hävdar Durkheim:

Först och främst är brottet normalt därför att det omöjligtvis kan finnas något samhälle utan 

brott. 169 

De fall eller regler som har framställts avser inte att tillfredsställa en logisk formalism utan större 

värde, eftersom de mest väsentliga "sociala fakta" ändrar karaktär fullständigt beroende på om 

dessa regler tillämpas eller ej.

Durkheim menar att målet med repressivt system är att blotta tanken på brottsliga handlingar 

skall framkalla sårade känslor hos alla individer utan undantag, och med en sådan styrka att 

det blir omöjligt att trotsa känslan och begå den brottsliga handlingen:

Samhällsmedborgarna måste tillsammans uppleva [känslan] på ett starkare sätt; bara 
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därigenom kan de kollektiva känslorna nämligen erhålla den större styrka som gör att de kan 

utöva påtryckning på individer, som nyligen allra mest satte sig emot dem.170

Det repressiva systemet är enligt Durkheim som mest effektivt om det kollektiva medvetandet 

utövar den känslomässiga påtryckningen, då en känsla är "mera respektabel när den alltid 

respekteras av alla".171 För att ytterligare bekräfta tesens bärighet, så nämner Durkheim moral 

och respekt som nödvändiga hörnstenar i en fungerande gemenskap: "Förr var personangrepp 

vanligare än idag, eftersom individens värdighet inte respekterades så mycket då."172

Durkheims moralteori framträder när han ställer sig undrande till "varför inte alla kollektiva 

känslor utan undantag skulle kunna vara [---] så starka att inga schismer uppstod". Frågan 

förvandlar han sedan till en hypotes: "Hela det moraliska medvetandet i samhället skulle då 

återfinnas hos samtliga individer och med en sådan vitalitet att varje anstötlig handling 

förhindrades, både rent moraliska fel och brott."173

Durkheim menar att påståendet är en fullständig omöjlighet. Samhället innehåller 

ytterligheter och balanspunkter: "Detta är orsaken till att individuell originalitet påträffas 

t.o.m. hos lägre folk, även om den är föga utvecklad hos dem." Durkheim menar att mitt i 

gemenskapens smältdegel behövs brottet som något avskräckande: "Brottet är sålunda 

nödvändigt; det är förenat med de grundläggande villkoren för allt socialt liv, och därigenom 

är det till nytta; [villkoren är] oundgängliga för att moralen och rätten skall utvecklas 

normalt."174 

För Durkheim är brottet i hög grad också liktydigt med viktiga "sociala fakta". Han menar 

dessutom att brottet inte bara är förknippat med indirekt nytta, "utan det händer vidare att det 

självt spelar en nyttig roll i utvecklingen".175 Durkheim ger sig därefter in i ett resonemang 

som beskriver det goda med att Sokrates fick sin dom, något som tjänade den framtida 

moralen genom Sokrates självständiga handlande, hans fosterland och hela mänskligheten: 

"Enligt atensk rätt var Sokrates en brottsling och domen över honom helt riktig."176 Detta 

känns igen från annat håll: ändamålet helgar medlen, en grundsats av den tyske 

filosofihistorikern J.G. Buhle. 

Betyder detta då möjligen att Durkheim är konsekvensmoralist och ser något meningsfullt i 

allt? Nå, Durkheim går i alla fall så pass långt i sitt resonemang att han medger att han ser 

saker och "ting" i en ny aspekt: "Tvärtemot gängse idéer tycks brottslingen inte längre vara en 

fullständig asocial varelse, en sorts parasiterande element med en främmande och icke 

assimilerbar kropp, som trängt in i samhället; istället spelar han en viktig roll i det sociala 

livet."177 Durkheim gör avslutningsvis en intressant utvikning, och menar, att metoden 

vägleder både tanken och handlingen: "Om det önskvärda inte bestäms genom observation 

utan genom en sorts tankearbete, kan man så att säga inte sätta några gränser för fantasin när 

det gäller att söka efter något bättre.”178

170 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 144.
171 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 144.
172 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 145.
173 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 146.
174 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 146.
175 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 147.
176 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 147.
177 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 148.
178 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 150.

35



6 . 4  Soc ia la  t ype r

Eftersom ett socialt faktum bara kan anges i två positioner, normalt eller onormalt i relationen 

till en social typ och social art av viss bestämning, innebär det att dessa måste organiseras 

och klassificeras. Durkheim förklarar i avsnittet om sociala typer, hur man bildar och 

kategoriserar sociala grupperingar.179

Berger et al. definierar typifiering som en "social kategorisering av samhälleliga 

grupperingar" som gestaltas av handlingar och beteendemönster utvecklade frekvent över tid 

och under en gemensam historia, och då bildar institutioner.180

Durkheims uppgift var att fastställa regler för konstitutionen och klassificeringar av olika 

typifieringar. Han genomsökte unikt historiskt material om samhällen och dess invånare som 

inte relaterade till andra samhällen. Durkheim inhämtade även filosofiskt material om olika 

samhällen, vars uppgifter endast utgjordes av basala egenskaper som kopplade till den 

mänskliga naturen.181 

Enligt Durkheim betyder det att "[en folkgrupp] har sin fysionomi, sin särskilda konstitution, 

sin rätt, sin moral och sitt ekonomiska system, som inte lämpar sig för något annat folk, och 

[---] så gott som omöjligt att generalisera".182 Detta betyder således, menar Durkheim, att det 

är i den mänskliga naturens allmänna essens som all social utveckling har sin upprinnelse.183 

Med andra ord: Durkheim sökte efter en mellanliggande enhet som skulle bekräfta den 

enighet som krävdes av en vetenskaplig generalisering, liksom den mångfald som är 

inneboende i fakta. Durkheim skriver i Les règles om upptäckterna:

Det kunde alltså förefalla som om den sociala verkligheten endast kan göras till föremål får 
en vag och abstrakt filosofi eller för rent deskriptiva monografier. Men man slipper ifrån ett 
sådant val när man väl en gång insett att det finns någonting mellan de historiska samhällenas 
förvirrande mångfald och den unika men ideella föreställningen om mänskligheten, nämligen 
de sociala arterna. Eftersom arten är densamma hos alla individer som tillhör den och arterna 
å andra sidan skiljer sig sinsemellan, samlas i artens idé i själva verket både den enhet som 

varje verkligt vetenskaplig forskning kräver och den mångfald som fakta ger.184

Unika samhällen och varierande befolkningsinnehåll, dvs. arter. Det fanns anledning för 

Durkheim att opponerar sig mot Comte, eftersom han aldrig erkände förekomsten av 

samhällens varierande innehåll av sociala typer och institutioner. Comte trodde sig kunna 

skildra alla samhällens framåtskridanden genom att endast undersöka ett enda samhälle. 

Comte uppfattade sannolikt alla samhällen som universella och stereotypa aggregat.185 

Durkheim insåg emellertid värdet av detaljerade undersökningar, och att studera varje enskilt 

samhälle för sig var därför oundgängligt för att kunna "jämföra alla dessa enskilda 

monografier med varandra och hur de skiljer sig åt."186 Durkheim såg däri också en möjlighet 

att kunna "klassificera folken alltefter den relativa betydelsen av dessa likheter och 

179 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 152.
180 Peter L. Berger, Thomas Luckman. Kunskapssociologi. Wahlström & Widstrand, 2011, 71.
181 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 152.
182  Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 152 f.
183  Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 152 f.
184 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 153.
185 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 153.
186 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 154.
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olikheter". 187

För att kunna genomföra denna undersökning, stöder sig Durkheim på den metod som Bacon 

förespråkar i Novum Organum, nämligen att söka avgörande och viktiga fakta, "som 

oberoende av antalet har vetenskapligt värde och intresse", och som därmed kan visa sig 

avgörande.188 

Fakta kan således förklara andra fakta. För Durkheim betyder det att samhällen består av 

delar som har karaktärer och konstellationer i former av sociala arter i typer av samhällen 

(socialmorfologi), vars delar och relationer kombineras. Att klassificera sociala arter innebär 

för Durkheim samma principer som gäller inom verksamheten för arbetsfördelningen och som 

där slutligen kodifierades till regler: 

Man klassificerar först samhällen i enlighet med hur pass sammansatta de är, och som 
utgångspunkt tar man då det fullständigt enkla eller en-segmenterade samhället; inom dessa 
klasser finner man olika varianter beroende på om det uppstår en fullständig 

sammansmältning av de ursprungliga segmenten eller ej.189

Durkheim förklarar: "Dessa regler ger implicit svar på en fråga som läsaren kanske har ställt 

sig när han set att vi direkt bevisat att så är fallet. Detta bevis ryms inom själva principen för 

denna metod vi just lagt fram, och kan konstatera att samhällena endast utgör olika 

kombinationer av ett och samma ursprungliga samhälle."190

Det finns med andra ord sociala arter av samma skäl som det finns arter inom biologin. 

Eftersom dessa egenskaper är gemensamma för hela arten, är de djupt rotade i organismen. 

Således påverkas de inte så lätt av de enskilda miljöerna; trots att de yttre omständigheterna 

varierar förblir de likadana. De har en inre kraft som gör att de kan stå emot de påtryckningar 

om variation som kan komma utifrån, nämligen den kraft som är förbunden med nedärvda 

vanor.

6 . 5  S t a t i s t i s ka  t i l l äm pni ngar

Första gången statistik användes var i mitten på 1700-talet för att sammanställa kvalitativa 

och beskrivande data.191 Statistik användes i början för att uppskatta antalet invånare, antalet 

slavar och mängden elfenben i kolonierna.. Det dröjde emellertid inte länge förrän 

kvantifieringen slog igenom som mätmetod och vetenskapens ideal. Med tiden förändrades 

användningsområdet till att omfatta hela samhället och vetenskapen, och datamängderna 

ökade i snabb takt när uppgifterna blev offentliga. Runt 1840 blev det också vanligare att 

uppfatta numeriska regelbundenheter för att förstå samhället, insamlade data om enskilda 

fenomen visade en förvånande nivå av regelbundenhet, och uppfattades då som konstanta 

samhälleliga lagar. Det fanns plötsligt även naturliga nivåer på sjukdom, död och kriminalitet 

samt möjlighet att beskriva statistiska skillnader i genomsnittliga livslängder.192 Belgaren 

Adolphe Quetelet började på 1830-talet att använda normalfördelningen för att beskriva 

sociala fenomen och beskrivningar av de kännetecken som utmärkte befolkningen i 

187 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 154.
188 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 154 f.
189 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 161.
190 Durkheim. Sociologins metodregler (2012/1894). 161. 
191 Henrik Serup Christensen. Samhällets naturlagar? Några nedslag i statistikens historia. Tidskriften Ikaros (2/2009).
192 Christensen. Samhällets naturlagar? Några nedslag i statistikens historia. Tidskriften Ikaros (2009).
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genomsnitt. Även om hans metoder var bristfälliga, blev den genomsnittliga människan ett 

ideal för Quételet, om hur människan borde vara. Avvikelser från det normala var onaturligt 

och skulle botas medan andra tyckte att exceptionella egenskaper borde tas tillvara och 

reproduceras.193

När Quételet observerade att vissa sociala fenomen upprepade sig under identiska 

tidsperioder och med en "anmärkningsvärd regelbundenhet", förklarade han detta med sin 

teori om genomsnittsmänniskan.194 Teorin var mycket enkel, och följaktligen fanns även 

invändningar. Durkheim menade att detta inte räckte på långa vägar som sociologiska 

förklaringsmodeller: 

På vilket sätt man än förklarar en eventuell förekomst av genomsnittstypen, kan teorin ändå 
aldrig förklara självmordstalets regelbundenhet från år till år. Genomsnittstypens enda 
möjliga egenskaper är ju enligt definitionen de som återfinns hos majoriteten av en viss 

befolkning. Men det är ju blott en minoritet som begår självmord.195

"Genomsnittstypens enda möjliga egenskaper är ju enligt definitionen de som återfinns hos 

majoriteten av en viss befolkning. [---] En aldrig så fullständig kännedom om 

genomsnittstypen kan följaktligen inte tjäna som förklaring vare sig till självmordets orsaker 

eller till självmordets stabilitet i ett givet samhälle", hävdade Durkheim. 196

Durkheim förklarade vidare att man slutligen hade formulerat vetenskapliga lagar som 

accepterade "klassificering av olika typer av självmord", och att de sociala orsaksfaktorerna 

genom kongruens mellan olika fakta som förklaring ansett "att det berott på materiella 

faktorer".197 

Österberg skriver att Durkheim i Le Suicide hävdar följande skillnader mellan de två 

huvudtyperna av självmord, att "både egoistiska och kollektivistiska självmord har att göra 

med hur individerna är knutna till samhället, medan anomiska självmord handlar om det sätt 

på vilket samhället reglerar individernas beteende". Durkheim menar här att det kan tyda på 

att egoismen "lever utanför ett reglerat samhälle", medan anomin "lever i ett samhälle som i 

sig saknar regler".198

För att kunna förklara nyss nämna orsaker utgår Durkheim från statistiska beräkningar från 

ekonomiska kriser under senare delen av 1800-talet. Österberg skriver att Durkheim hämtade 

fakta från bland annat finanskrisen i Wien 1873-74, då antalet självmord snabbt ökade med 

cirka femtio procent. Den generella förklaringen, att fattigdomen ökar när livet blir svårare 

att leva samt att självmorden minskar då välståndet stiger, stämmer inte. Durkheim menade 

istället, enligt vad Österberg skriver, "att denna enkla förklaring inte är den riktiga", och att 

"[e]tt slående exempel på detta är Italien" under samma period:199 

[Efter det] att landet enats under Viktor Emanuel år 1870 följde en rasande teknisk-
ekonomisk utveckling, med åtföljande förbättring av löne- och levnadsvillkoren. Men 
parallellt med detta skedde emellertid en enorm ökning av självmordsfrekvensen. Från 1871 
till 1877 ökade den med 36% och fortsatte även att öka därefter. Något liknande skedde i 

193 Christensen. Samhällets naturlagar? Några nedslag i statistikens historia. Tidskriften Ikaros (2009).
194 Émile Durkheim. Självmordet (Le Suicide). Argos (2004/1897), 253.
195 Durkheim. Självmordet (Le Suicide). 254-257.
196 Durkheim. Självmordet (Le Suicide). 254-257.
197 Durkheim. Självmordet (Le Suicide). 251.
198 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 107.
199 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 107.
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Preussen.200

Samma sak hände när världsutställningarna ökade välståndet, och samtidigt ökade 

självmorden. Ett diametralt motsatsförhållande rådde däremot i de fattiga delarna i Europa, 

där förekom nästan inga självmord alls.201 För att kunna ge sin egen förklaring gör Durkheim, 

enligt Österberg, en längre utredning om anomi som begrepp i Självmordet :

Utgångspunkten är att alla levande varelser behöver ha ett riktigt förhållande mellan behoven 
och möjligheterna att tillfredsställa dem. [---] [Detta] betyder att om våra behov inte möter [-] 
några yttre gränser så är vi dömda till obegränsade krav och evinnerliga plågor. [---] Vi drivs 
till att överskrida oss själva hän mot ständigt nya mål och tillfredsställelser, som likväl visar 
sig vara lika otillfredsställande som tidigare. [---] Man kan i längden inte undgå att känna hur 
förgäves denna marsch framåt är. Mycket vill ha mer: de mål som man når fungerar inte på 
det sättet att man slår sig till ro utan de eggar en att gå vidare. Men på detta sätt får man en 

mycket skör livstråd, som när som helst kan brista.202

Österberg skriver vidare: att Durkheim menar att självmorden ofta beror på att "individerna 

själva är oförmögna att vara måttliga" och att det då leder till ett fruktlöst evighetsarbete, ett 

så kallat sisyfosarbete,203 samt "om människorna skall undgå att leva i ständig oro måste 

begären begränsas".204 

Sverker Sörlin skriver i Mörkret i människan, Europas idéhistoria 1492-1918 , att Durkheim i 

sin förklaringsmodell också hävdade normsystemets betydelse i sammanhanget:

Ett samhälles normer och föreställningar har byggts upp under lång tid och överfördes 
vanligen mellan generationerna, det var det som gav samhället sådan varaktighet. När denna 
kollektivt nedärvda värld, förut trygg och stabil, underminerades uppstod känslor av sorg och 
hopplöshet. Anatomin ledde knappast till kollektiva självmord, däremot kunde vissa individer 

drabbas så svårt att de fann för gott att ta sitt liv, ansåg Durkheim.205

Durkheims statistiska förklaringsmodeller och slutsatser byggde på ett "stort material av 

demografiska och andra uppgifter", vilka nu i högre grad blev tillgängliga inom statistiken, 

enligt Sörlin, och samtidigt refererar han till Österberg i följande formulering:

Självmordet fungerade egentligen som en indikator på riktigheten i hans (Durkheims) egen 
teori om samhället. Till sin kärna var Durkheims sociologi en lära om social integration 

genom samhörighet. Att se det sociala i allt var sociologins uppgift.206

Durkheim erbjuder i teorin ett indirekt stöd till den opinion under 1900-talet som "velat ge 

samhället skulden för individens svårigheter". Samtidigt dröjde det inte så länge förrän 

"samhället kunde ges äran för framgångar hos individer och företag".207 

7.  Avs lutning

Syftet med metodreglerna var att genom sociologisk forskning kunna analysera de sociala 

200 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 107 f.
201 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 108.
202 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 108 f.
203 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 109.
204 Österberg. Émile Durkheims samhällsteori. 109.
205 Sverker Sörlin. Mörkret i människan, Europas idéhistoria 1492-1918 (del 2). Natur och kultur (2004), 363.
206 Sörlin. Mörkret i människan, Europas idéhistoria 1492-1918. 364.
207 Sörlin. Mörkret i människan, Europas idéhistoria 1492-1918 (del 2). Natur och kultur (2004), 364.
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förutsättningarna i samhället i en tid då den franska nationen hade förändrats socialt i 

samband med de många revolutionerna samt under kriget med Preussen, i debaclet med 

Pariskommunen och under Dreyfusaffären. Samtliga händelser hade delat nationen och 

påverkat strukturerna i samhället till den grad att nationen därför ansågs patologisk i sin 

konstitution och i starkt behov av vård och upprättelse. Metodikens syfte var då att utifrån 

specifika metodregler kunna studera samhällets sociala delar och formera dessa för statistiska 

beräkningar och analyser. Metodreglerna var för Durkheim lösningen på det 

samhällsvetenskapen diskuterat och teoretiserat under 1800-talet för att kunna hitta de 

signifikanta mönster i samhället som möjligen var orsakerna till samhällsförändringarna. Här 

var normerna det basala i teorin. Normer var inget nytt, men man saknade ett normsystem. 

Tidiga samhällsteoretiker hade förvisso haft idéer om hur samhällets innehåll kunde 

undersökas, men man hade inga metoder. Durkheim var den som först utvecklade en 

sociologisk vetenskapligt baserad metodik. Genom utvecklade systematiska metodregler 

skulle det vetenskapliga forskningsarbetet kunna genomföra observationer och identifiera 

sociala fenomen, och därigenom få större vetskap om de sociala strukturerna. Enligt 

metodiken var det i det sammanhanget viktigt att sociologen/forskaren arbetade disciplinerat 

metodiskt enligt reglerna, och att i sitt förhållningssätt till entiteterna kunna skilja på hur 

något är och hur något uppfattas vara. Utgången var emellertid alltid oviss, men genom att 

följa metoderna strikt och disciplinerat skulle man eliminera misstag. Till en början ansågs 

det svårt att åstadkomma något annat än provisorium, och det var sällan man redovisade några 

regelrätta genombrott. Detta var betecknande för forskningen under det första initiala skedet. 

I min undersökning framstår redovisningen av kontexten i den första delen av Les Règles som 

om metodiken fortfarande befann sig under utveckling och att tillämpningarna grundade sig 

på teorier som ännu inte verifierats. Även den fortsatta kontexten i Les Règles framstår som 

ett teoretiskt resonemang för sociologi som ämne.

En avgörande och grundläggande uppgift för Durkheim och metodiken var att fenomen måste 

kunna observeras. En förutsättning för detta var att det fanns en så kallad existens, dvs. att 

det fanns fenomen som hade en existerande essens grundad på ett verkligt socialt 

sammanhang med ett sambandsförlopp. Fenomen var inga entiteter som det gick att 

manipulera med artificiellt, de hade sin egen härkomst ur en social mönsterbildning. Fenomen 

kan därför ses som en social sanktion för en norm i samhället och även förstås som en vana 

eller en idiosynkrasi.208 Dessa fenomen indikerar att de är produkter av en social 

nödvändighet, liknande dem som studeras i naturvetenskapen. Den avgörande uppgiften för 

Durkheim och metodiken bestod i att kunna genomföra vetenskapliga observationer, och att 

genom induktion identifiera de två sammanhängande fenomen som relaterar till varandra 

kausalt, samt därefter kategorisera och klassificera och kategorisera detta samband. 

I forskningen fann man genom induktionen de typer av fenomen som relaterade till varandra, 

då de frekvent visade sig under repetition. Den sociologiska metodiken bekräftade att 

fenomen var tvåsidiga och fungerade parvis i de fall de relaterade till ett kausalt samband. 

Metodikens regler utgår sålunda från att "sociala fenomen", i ett sammanhang av "kausalt 

samband", utgör en explicit metodisk vetenskap med mål som leder fram till tillämpningar av 

kategorier eller siffror i statistiska former som medger kvantitativa analytiska 

forskningsansatser. Durkheim skapade begreppet "sociala fakta" som en ersättning för en 

tidigare existens av ett uppfattat uttryck av moralitet i det kollektiva samhället, en indexering 

208 Idiosynkrasi är en intensiv känsla av motvilja eller överkänslighet som inte utan vidare kan förklaras.
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av ett "moraliskt faktum". Begreppet "sociala fakta" bar på det nya normerande uttrycket om 

det sociala livets lagbundna former, ett externt index och axiom med tvingande egenskaper 

som stabiliserande faktor i samhället, och "sociala fakta" gav därmed samhället dess nya 

lagbundna moralitet. Begreppet skulle förstås som ett samhällsfenomen och en konsekvens av 

den totala samhällsstrukturen, ett begrepp med samma operativa samband och funktion som 

exempelvis det mellan brott och straff.

Grundläggande för metodiken blev således begreppet "sociala fakta" och möjligheterna att på 

empirisk väg observera samband mellan två sociala fenomen som relaterade till varandra.

Tyvärr var det lättare att erkänna reglerna principiellt och teoretiskt än att göra en strikt 

tillämpning. Forskaren hade frekvent för vana att lösa uppgifterna med hjälp av sunda 

förnuftets spekulationer och blanda dessa med empiriska ansatser. Durkheim förklarar i 

början av Les Règles med emfas att det under den ideologiska delen av försöken var 

nödvändigt att behandla "sociala fakta" som om de vore materiella "ting", detta för att på så 

sätt kunna eliminera förutfattade spekulationer och för att därmed kunna observera dem. Men 

han medgav samtidigt att det var lätt att falla för förnuftets föreställningar. Kritik riktades 

mot resonemang som fördes om "sociala fakta": Att samtliga förekommande fenomen i 

samhället skulle uppfattas som "ting" upprörde somliga. Om förtingligandet vet vi 

fortsättningsvis inte så mycket, bara att "ting" måste uppfattas som en spegling av den inre 

verkligheten. Orsaken till kritiken låg uppenbarligen i att detta då uppfattades som en alltför 

modernistisk och sekulär idé i slutet av 1800-talet. Durkheim menade dock att "sociala fakta" 

skulle behandlas som om de vore "ting" under själva forskningen. 

När det i kontexten framkommer att "sociala fakta" skall behandlas som "ting" har detta 

därför ingenting att göra med materiella objekt. I alla förekommande försök att observera 

sociala fenomen var det viktigt att i den sociologiska metoden behandla "sociala fakta" som 

om de vore "ting" under den ideologiska inledande fasen. Alla vetenskaper passerade genom 

denna fas, men den sociologiska forskningen hade uppenbarligen varit mer långvarig jämfört 

med andra vetenskaper. Ideologiska uppfattningar hade sålunda haft ett starkare grepp och 

större auktoritet på sociologerna-forskarna. Möjligen förväntade man sig där ett helt annat 

scenario i det inledande skedet och fasen av forskningsarbetet. 

Metodiken i Les Règles  baserar sitt koncept på teorin att sociala motiv och mönster i de 

sociala strukturerna reduceras till kollektiva fenomen och existenser, vars kausala samband 

uttrycks genom "sociala fakta" och vars normerande påverkan på kollektivet var preskriptivt 

och tvingande på individens handlingar. Samhällets sociala motiv genom "sociala fakta" 

kunde dock inte reduceras till individnivå då "sociala fakta" relaterar till en särart och en 

kollektiv formering som inte är förenlig med det individuella medvetandet. 

Den mest grundläggande regeln i metodiken behandlar således "sociala fakta" som "ting". 

Kopplingen till det kollektiva medvetandet och det kollektiva minnet var även en väsentlig 

funktion i teorin om internalisering och gemenskap i samhället. Detta var också 

förklaringsmodellen av den funktionella "holistiska politiken" som en ny form av social 

sammanhållning och moral anpassad till det industriella livet.

I studien utgår jag från Descartes rationalitet, vars innehåll uttrycker att den objektiva 

verkligheten kunde te sig både svårtolkad och obegriplig utan bruket av den mänskliga 

erfarenheten, något som Durkheim hade noterat och uppenbarligen ville utmana genom sin 

forskning. Men att det därmed skulle vara en fördel att använda den mänskliga erfarenheten 
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för att tolka objektiva företeelser kan därför te sig som raka motsatsen till det metodiken 

förespråkar, dvs. vikten av att bortse från individuella tankegångar, och att begreppet "ting" 

bara var en allegori som skulle hjälpa forskaren att bli kvitt sina inre fördomar. Man kan här 

fråga sig om forskaren därmed verkligen måste sluta tänka för att kunna förstå.  

Bacon hade redan på 1500-talet med kraft förklarat sin inställning om den subjektiva 

erfarenheten och att den spekulativa uppfattningen var vanligt förekommande även bland de 

lärde på den tiden, och något de konsekvent använde. Bacon själv bekämpade detta med alla 

medel och använde begreppet "idoler" som beskrivning av de föreställningarna som 

motarbetade det vetenskapliga uppdraget. Bacon skriver att det mänskliga sinnet har en 

märklig förmåga att vrida om verkligheten när "idolerna" förvränger tingens verkliga 

utseende för oss. Durkheim skriver att dåtidens vetenskapliga metoder inte fungerar, och att 

det därför är nödvändigt att förhålla sig till en sträng disciplin och inte falla in i gammal 

slentrian. Även Descartes tvivel är en tillämpning av detta. Trots detta framstår det inre 

medvetandet och dess erfarenheter som vanligt förekommande i metodreglerna, och jag undrar 

naturligtvis varför det är så. Durkheim tänkte uppenbarligen annorlunda när han som 

författare formerade sitt budskap, och resultatet är därmed också att förekomsten av de egna 

metaforerna är synnerligen vanliga i kontexten. En hypotes är att det möjligen var svårt att 

sjösätta Les Règles och metodreglerna i en oförsonlig polemik av andra begreppsformer, vilka 

var vanligt förekommande vid den tiden inom det sociologiska fältet, och att samtidigt inse 

och medge att de regler som han själv formulerade för sin vetenskap ytterst var baserade på 

metaforer. Möjligen ignorerade Durkheim metaforerna eller så glömdes de bort. En annan 

hypotes är att Durkheim av tidbrist hade lämnat över vissa passager i textualiseringen till 

lärjungar och durkheimianer och sedan avstått från att revidera i kontexten.

Om man uteslutande hänger sig åt en metod som är konsoliderad för ett visst ändamål, och att 

man lätt förbiser de mer flytande strömmarna i samhällslivet, som naturligtvis kan vara av 

väsentlig betydelse, så har det vanligtvis ett pris. Man kunde förvisso studera tillfälliga 

strömmar med de statistiska mätmetoder som förekom i slutet på 1800-talet, då dessa endast 

var utvecklade för demografi och då användes i undersökningar liknande den om självmord 

som beskrivs i Durkheims Le Suicide. Analysen visar att självmord inte hade den individuella 

koppling som man normalt trodde var orsak till att självmord utlöstes, utan relaterade till 

orsaker som berodde på snabba strukturförändringar. Uppgifterna om självmord kom från 

officiella datamängder från ett antal fallstudier, vars statistiska innehåll behandlades av 

Durkheim. Dessa metoder medgav dock inte några analyser av hög strukturerad data vilka då 

hade kunnat kvantifiera siffror och kategorier. Att dra några allt för snäva gränser mellan 

kvantitativ och kvalitativ sociologi vid den tiden kan vara lömskt och missvisande, så det är 

något jag undviker.

Durkheim menade att självmordsfrekvensen varierade som en effekt av ett samhälle i stark 

förändring, och att detta då gällde både i ekonomisk uppgång som nedgång. Det visade sig att 

underutvecklade samhällen med fattigdom som inte visade någon påtaglig tendens till 

självmord, där hade man inte heller några strukturella förändringar, vare sig kortsiktigt eller 

över lång tid. Eftersom samhällsstrukturerna inte var homogena utan varierade från samhälle 

till samhälle innebar detta att Durkheim kunde jämföra olika samhällen med varandra: om ett 

samhälle var normalt samt om det var onormalt och hade avvikit från sin norm. Att definiera 

och verifiera kategorier som patologiska "sociala fakta" var en uppgift som inte var särdeles 

lätt att lösa för Durkheim. Det var först efter en långdragen analys som det kunde göras 

upptäckter av skillnader mellan de allmänt normala och de exceptionellt patologiska. 
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Patologiska data som "sociala fakta" skulle därmed utgöra en ytterlighet som endast 

förekommer i ett fåtal fall, och endast om de inträffar under korta perioder i livet. 

7 . 1  Fo rt sa t t  f ors kn ing  oc h  u t vec k l ing

Det bör sägas, med stöd av Brante, att Durkheim lyckades sätta det sociologiska tåget i 

positiv rullning under åren kring sekelskiftet 1800/1900, och vars framfart sedan nådde en 

boom runt 1950-talet. Den nya sociologin avhandlade då ett sekulariserat samhälle där gamla 

uppfattningar och tidigare moral hade bytts ut mot nya institutioner. Det var i den nya 

konstellationen som Durkheim hade sina tankerötter och i vars sammanhang han såg en 

funktion. Durkheim var i egentlig mening inte intresserad av att skapa nytt, utan ville 

använda det bästa från det gamla sociala livet, med samarbete, sekulär moral och gemenskap 

som bärande delar. Strax efter sekelskiftet 1800/1900 blev sociologi akademisk disciplin vid 

Sorbonne och både Durkheim och durkheimianerna erbjöds lärostolar inom de franska 

institutionerna för undervisning. Sociologi och durkheimianism kom därefter att uppfattas 

som synonyma begrepp fram till slutet av mellankrigstiden. 

Under 1900-talet fortsatte intresset för sociologi och samhällsvetenskap att öka och har idag 

flera grenar. Förutom sociologi finns också ekologi och antropologi som ämnen. De är alla i 

hög grad livaktiga ämnen från samma rot. Via fotnoten visas en timeline över samhällsvetare 

och sociologer från 1600-talet och fram till nutiden.209

Den samhällsvetenskapliga forskningens utveckling under 1900-talet kan kopplas till 

erkännandet av sociologi som ämne och att teorin i den tidiga sociologiska kartläggningen 

och identifieringen av strukturella mönster i samhället även har visat sig bestå i senare 

sociologiska metoder. Statistiska beräkningar har även de utvecklat metoder som imponerar 

genom sin mätbarhet. Även om det finns mycket i Les Règles som är oklart är det många inom 

forskningen som menar att Durkheims metodik har fungerat som embryo för den fortsatta 

utvecklingen.

Idag vet vi mer om sociologiska faktorer och att samhällets strukturer, kollektiva mönster och 

sociala fenomen har de påstådda orsaker och effekter som Durkheim hävdade i sin forskning, 

även om förtingligandet och begreppsförklaringarna måste ses som delar i en ansats som var 

präglad av stora ambitioner och i en blandning av social vetenskap och social praxis som 

utvecklats kring subjektivitet samt av tidens cartesianska rationalitet och en univesell 

uppfattning.

Ur ett idéhistoriskt perspektiv kan man därför se forskning och intellektuella idéer som 

påverkande faktorer på historiska händelseprocesser. Om vi betraktar upplysningens "uppsåt" 

som exempel på en slags "påverkan", dvs. i den meningen att revolutionerna från 1789 och 

framåt medförde en fullständig social omvandling i det franska samhället, något som i 

grunden också banade väg för nya kunskaper, men även fick oanade konsekvenser.

När det långa 1800-talet var slut och krigsutbrottet stod för dörren 1914, avslöjade detta 

också en bruten man i chock. Hade Durkheim varit så pass upptagen med att förstå samhället 

att han i sin verklighetsflykt inte hade sett konturerna av ett kaos som sakteliga närmade sig? 

Eller var det ett uttryck för självbedrägeri och samhällsbedrägeri? Detta är hypoteser som 

fortsatt forskning kanske vill undersöka. 

209 http://www.edstephan.org/timeline.html
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