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Förord 

Jag får ofta frågan hur det kom sig att jag valde sociologiämnets etablering 
som ämne för min avhandling. Oftast svarar jag att jag inte riktigt vet. Men 
ungefär så här tror jag att det gick till: 

Det sägs ibland att det svenska välfärdssamhället bygger på före
ställningen att det goda samhället är rationellt och vetenskapligt underbyggt. 
Det är också ett faktum att vid samma tid som utbyggnaden av välfärds
samhällets institutioner på allvar sköt fart, strax efter andra världskriget, 
genomfördes en kraftig utbyggnad av institutioner för samhällsvetenskaplig 
forskning och utbildning. Den här samtidigheten fann jag intressant. Vilka 
idéer ledsagade denna process? Hur såg den samhällssyn och vetenskapssyn 
ut som kom till uttryck i det vetenskapliga folkhemmet? Denna över
gripande frågeställning ville jag ägna mitt avhandlingsarbete åt. 

Men hur skulle jag göra det, mer konkret? Jo, jag valde att undersöka en 
specifik samhällsvetenskaplig disciplin, sociologi. Sociologiämnet inrättades 
1947. Flera andra samhällsvetenskaper; nationalekonomi, statskunskap, 
statistik och pedagogik, fanns redan som akademiska ämnen men kom att 
förstärkas och utvidgas. Sociologi var däremot nytt som universitetsämne. 
Det hade därtill ambitionen att vara den samhällsvetenskap som behandlade 
det moderna samhället i dess helhet. Detta, tänkte jag, ge r förutsättningar 
för att aktuella idéer och föreställningar om både samhälle och vetenskap 
kan komma till synes. Jag tänkte mig att undersöka hur inrättandet gick till, 
vilka aktörerna var och hur processen gick till. Hur fördes diskussionerna 
såväl internt vetenskapligt som externt hos anslagsbeviljande myndigheter? 
Hur skulle ämnet utformas, vilka problem skulle forskning och undervisning 
behandla och genom vilka metoder skulle detta ske? Vidare ville jag se vilka 
samhälleliga förväntningar som kunde skönjas på det nya ämnet och om de 
kom att uppfyllas. Jag tänkte mig att de förväntningar som ställdes till 
sociologiämnet kunde tänkas spegla de förväntningar som ställdes till hela 
det samhällsvetenskapliga projektet. 

Under arbetets gång har förstås bilden komplicerats. I huvudsak har jag 
behållit de ursprungliga ambitionerna. Många av frågorna visade sig 
emellertid inte ha några enkla svar och flera av mina antagna förutsättningar 
visade sig vara alltför förenklade. Till och med den kanske mest centrala 
förutsättningen, att sociologiämnet inrättades 1947, visade sig kunna 
ifrågasättas! 
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Det är många personer som på ett eller annat sätt bidragit till att denna 
avhandling blivit skriven. Först och främst vill jag tacka min handledare 
Bosse Sundin. Jag har alltid känt mig välkommen och det har aldrig känts 
svårt att be om hjälp eller handledning. Bosse har noggrant läst otaliga mer 
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1. Inledning 

Någon tvekan torde icke råda om att, när man i Sverige talat om behovet av att införa 
sociologien som en vetenskaplig disciplin, man härmed avsett en empirisk vetenskap 
med uppgift att utforska de moderna samhällsförhållandena.1 

Året var 1946 och andra världskriget hade nyligen tagit slut. Den europeiska 
kulturen föreföll besudlad genom att den fött de totalitära regimer som 
kunnat begå de mest fruktansvärda övergrepp. Vid krigsslutet framstod 
framför allt en nation som segrare, den nya stormakten USA. Där fanns 
framtiden, demokratin och vetenskapen! USA kom för många att represen
tera ett samhälle byggt på frihet, tolerans och demokratiska värderingar. 

Sverige hade undkommit krigets svårare plågor. Det ekonomiska läget 
var gott; den befarade efterkrigsdepressionen hade inte infunnit sig, i stället 
rådde högkonjunktur. Nu ville man försäkra sig om att det svenska sam
hället skulle utvecklas i en positiv riktning, helt olik de avskräckande exem
pel som vissa andra europeiska stater uppvisat. Det var dags för satsningar 
på välfärdens utbyggnad, på demokratin och på vetenskapen. Socialdemo
kraterna satt vid makten, levnadsstandarden skulle ökas och forskningen 
skulle rustas upp. 

För att uppnå dessa mål måste kunskapen ökas om det moderna 
industrisamhället, om samtidens sociala gruppbildningar och de krafter som 
påverkade samhället. Detta var kanske det mest eftersatta området inom den 
vetenskapliga sfären. Ingen vetenskaplig disciplin utforskade det samtida 
samhället annat än ur vissa enskilda aspekter. Men det fanns en möjlig 
lösning, en disciplin med namnet sociologi som var väl etablerad inter
nationellt. Försök och erfarenheter inom ämnet hade gjorts också i Sverige. 
Vissa akademiskt förankrade personer hade länge arbetat för detta nya 
ämnes införande och förstod nu att formulera sina idéer i linje med det 
rådande ideologiska klimatet. Redan 1947 fanns sociologiska institutioner 
vid universiteten och Torgny T. Segerstedt hade installerats som professor i 
sociologi i Uppsala. 

Sociologiämnets inrättande och den tid i vilket detta ägde rum står i 
centrum för denna avhandling. Ämnet hade länge diskuterats, man kan säga 
att det fanns en diskurs eller ett samtal om sociologi med rötter tillbaka i 
1800-talet. Det hade även förekommit tidigare försök att göra sociologi till 

1 SOU 1946:74, Betänkande angående soäalvetenskapens ställning vid universitet och högskolor,, 80. 
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en akademisk disciplin. Ordet sociologi finns med som uppslagsord redan i 
Nordisk familjebok 1 890. Det betecknas då som en ung vetenskap. Det gör 
ämnet även i Svensk uppslagsbok 1953; till och med i Nationalencyklopedin 1995 
beskrivs sociologin som "en ung vetenskap med stor utvecklingspotential". 
Redan 1947 protesterade den finländske sociologen K. Rob. V. Wikman 
mot denna benämning: "Ordet och begreppet firade hundraårsjubileum för 
ett tiotal år sedan. Under denna tid har många nya vetenskaper hunnit gråna 
i det akademiska livet."2 Wikman syftade på att termen sociologi hade 
myntats 1838 av Auguste Comte för den positiva vetenskap, en social fysik, 
som han ville utveckla. 

Inrättandet av sociologi som vetenskaplig disciplin kan betraktas som 
både en reaktion på ett samtida behov i samhället och en händelse i en lång 
tradition av intellektuell diskussion. Men det skedde förstås inte spontant. 
Aktörer, människor med skilda positioner, lojaliteter och karriärför
hoppningar, verkade med större eller mindre framgång för sina övertygelser 
i spänningsfältet mellan intellektuella och samhälleliga krav och förvänt
ningar. Detta gör sociologins inrättande till ett intressant objekt för en 
idéhistorisk studie. 

Det finns också andra motiv för denna undersökning. I universitets
systemet idag är samhällsvetenskapen ett autonomt och omfattande falt och, 
som det verkar, ständigt växande. Detta är emellertid en sen företeelse. 
Samhällsvetenskaperna organiserades under en egen fakultet 1964 och 
dessförinnan hade de under endast några decennier diskuterats som ett eget 
sammanhållet och självständigt forskningsområde. 1940-talet framstår i 
detta avseende som en vattendelare. Efter kriget gjordes en omfattande 
satsning från statens sida på universiteten i allmänhet och på samhällsveten
skapernas fält i synnerhet. Inrättandet av sociologiämnet var en del av etab-
leringen av samhällsvetenskapen som självständigt kunskapsområde. 

Vissa samhällsvetenskapliga discipliner — till exempel nationalekonomi 
samt statskunskap, statistik och pedagogik — fanns redan som akademiska 
ämnen men kom att förstärkas och utvidgas. Sociologi uppfattades däremot 
som ett helt nytt universitetsämne. Det hade därtill ambitionen att vara den 
samhällsvetenskap som behandlade det moderna samhället i dess helhet. 
Detta ger särskilt goda förutsättningar för att en studie av sociologins 
etablering kan synliggöra då aktuella idéer och föreställningar om både 
samhälle och vetenskap. 

2 K. Rob. V. Wikman, "Vad menas med sociologi?", Dagens Nyheter 18/3 1947. 
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Syfte, avgränsningar och frågeställningar 
Svensk akademisk sociologi formades av nya och gamla idéer om vetenskap, 
människa och samhälle likaväl som av det moderna välfärds- och industri
samhällets utveckling. Det övergripande syftet i denna avhandling är att följa 
sociologins etablering som universitetsdisciplin, lyfta fram dominerande 
idéer och samtidigt spegla sociologins relation till samhällets krav och 
förväntningar. Jag vill se den akademiska etableringen som en process där 
såväl förutsättningar som ämnet i sig förändrades över tid. Det är dock inte 
fråga om en linjär utvecklingsprocess i en bestämd riktning mot ett bestämt 
mål. I stället bör processen betraktas som ett uttryck för en kontinuerlig 
förändring, där sociologins centra och gränser formuleras och omformu
leras utifrån samtidens villkor och aktörernas preferenser. 

I huvudsak är det diskussionerna om ämnet som har studerats. Det 
innebär att studien framför allt gäller den diskursiva nivån: formulerade 
uppfattningar, motsättningar och debatter i akademiska sammanhang, i 
statliga utredningar samt pressdebatt. Men även mer konkreta företeelser 
och praktiker har undersökts: undervisning, seminarieverksamhet och 
forskning. 

Den centrala frågeställningen gäller hur sociologi uppfattades när ämnet 
inrättades i Sverige år 1947. Under etableringsprocessen diskuterades hur 
sociologi skulle förstås, hur ämnet skulle se ut och bedrivas. Det fanns 
skilda uppfattningar och det fördes en regelrätt kamp om ämnets inriktning. 
De konflikter och motsättningar som kom till uttryck i denna kamp 
analyseras. Vidare undersöks de förväntningar som ställdes på sociologin, 
liksom det mottagande ämnet fick såväl inom som utom akademin. Jag 
menar att både debatter, förväntningar, händelser, programmatiska ställ
ningstaganden före inrättandet samt de första årens praktiska verksamhet bör 
studeras för att kampen om ämnet ska kunna förstås. Sociologiämnet 
formades såväl av uttalade ambitioner och program som av mötet med det 
praktiska forsknings- och utbildningsarbetets konkreta krav. Samtidigt 
måste det samtida samhället beaktas som en bakgrund vilken i högsta grad 
hade betydelse för sociologiämnets utformning. 

Studien avgränsas av åren 1930 och 1955 med fokus kring inrättandet av 
professuren i sociologi vid Uppsala universitet 1947. De kronologiska 
gränserna är dock ungefarliga. Den bakre tidsgränsen har sin grund i att 
sociologi under 1930-talet började diskuteras bland unga intellektuella vilka 
senare blev involverade i den faktiska etableringen. Den främre tidsgränsen 
motiveras av att Torgny T. Segerstedt, innehavare av Uppsalaprofessuren 
som varit landets enda i sociologi, då övergick till en ny befattning som 
rektor för Uppsala universitet. I mitten av 1950-talet tillsattes också 
professurer i både Stockholm och Lund vilka fick innehavare inom samma 
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tradition som Segerstedt. Denna tid markerar således en kulmen för den 
Segerstedtska sociologin samtidigt som Segerstedt lämnade ledningen för 
ämnet. 

Genom studiet av sociologiämnets inrättande som universitetsdisciplin 
kommer flera övergripande processer att belysas. En är samhällsveten
skapens etablering som självständig kunskapssfär, en process som socio
login både är ett uttryck för och en del i. En annan process som blir synlig i 
denna studie är övergången från en tysk till en amerikansk intellektuell och 
kulturell hegemoni. Fram till första världskriget uppfattades vanligen i 
svenska akademiska och intellektuella kretsar den tyska kulturen som den 
mest utvecklade och högtstående. Tyska var det första och mest självklara 
främmande språk som svenskar tillägnade sig. Under mellankrigstiden 
försvagades denna uppfattning för att i och med andra världskrigets 
händelser mer eller mindre avvisas. Under samma period etablerades USA 
som en förebild för många och engelska språket kom att ta över tyskans 
roll.3 I sociologins historia blir denna omorientering tydlig och fram
trädande. 

Den förändring i vetenskapsuppfattning som hängde samman med 
denna ändrade kulturella hegemoni kommer att belysas. Ett vetenskaps
begrepp som definierades av en viss metodologiskt bestämd standard av 
vetenskaplighet, likt innebörden i det anglosaxiska begreppet "science", 
ersatte den vetenskapsuppfattning som inryms i det tyska "Wissenschaft", 
ett mer allmänt begrepp för systematiserad och formaliserad lärdom, 
vanligen bedriven inom universitetssystemets ram.4 

Etableringen av sociologin illustrerar även hur den allmänna människo
synen blev mindre biologiskt och mer socialt betingad. Med sociologin 
började de sociala grupper som en människa tillhör att uppmärksammas och 
antas ha betydelse för hennes utveckling och handlande. Sociala förklarings
grunder för mänskliga och samhälleliga företeelser blev allt vanligare.5 

Begrepp och perspektiv 
Vissa begrepp återkommer ofta i avhandlingen och bör därför preciseras. 
Det mest centrala begreppet är givetvis sociologi. Jag har här ett, vad jag 
skulle vilja kalla, historiskt betraktelsesätt. Det som har undersökts är det 
som kallats sociologi under en viss period. Ingen användning av begreppet 

3 Sverker Sörlin, De lärdas rep ublik: Om vetenskapens internationella tendenser (Malmö, 1994), 203—212. 
4 Jfr. Sven-Eric Liedman, "Om mandariner och icke-mandariner: Hur 'Wissenchaft' och 'science' fick olika 
betydelse", Häften för kritiska studier 1984:2. 
5 Erik Allardt, "Reflexioner kring utvecklingslinjerna i svensk sociologi", i Sociologin i Stockholm 1954 - 1994, 
red. Richard Swedberg & Irene Wennemo (Stockholm, 1995), 4. Se även Erik Allardt, "Perspektiv och 
perspektivförskjutningar inom nordisk sociologi", Dansk soâologi 2000:4, 73—75. 
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har utdömts som felaktig eller oriktig. Tvärtom är det de skilda använd
ningarna av begreppet som står i fokus. Jag hade kunnat välja ett annat 
angreppssätt och använt sociologi som analytisk kategori istället för 
empirisk utgångspunkt. Då måste jag definiera en innebörd i begreppet 
sociologi (sociologisk forskning, sociologisk inriktning och så vidare) och 
analysera ett utifrån bestämda kriterier avgränsat material med avseende på 
förekomsten av sociologi. Detta hade blivit en annan intressant studie. 

Begreppen socialvetenskap och samhällsvetenskap förekommer ofta och 
är svåra att bestämma då dess innebörder varierar i källmaterialet. Social
vetenskap används ofta som samlingsbegrepp för vetenskaper om det 
sociala eller det samhälleliga, till skillnad från dels discipliner om naturen 
eller det naturgivna, dels discipliner om det individuella. Ibland är 
benämningen mycket vid och innefattar de sociala aspekterna av de flesta av 
dåtidens humanistiska discipliner. Ibland används socialvetenskap i betydligt 
mer begränsad mening närmast som en synonym till sociologi.6 

Efter andra världskriget användes i allt högre utsträckning ordet 
sam 
ordet samhällsvetenskap som en analytisk kategori som betecknar områden 
och discipliner som idag ingår i samhällsvetenskaplig fakultet. 

Det historiska betraktelsesättet gäller även begreppet vetenskap. När jag 
skriver om en vetenskaplig sociologi är detta inte en värdering från min sida. 
Det är aktörerna själva som uppfattar något som vetenskapligt eller inte och 
det är deras uppfattningar som är intressanta här. Ibland används dock 
ordet vetenskaplig som en beteckning för något som bedrivs inom 
akademin i stället för utanför. Jag är fullt medveten om att det inte är 
möjligt att få en fullständig entydighet i begreppsanvändningen. Det ligger i 
språkets och tänkandets natur. 

Vid studier av vetenskapliga discipliners etablering talar man ofta om 
institutionalisering. Institutionalisering innebär, med idéhistorikerns Anders 
Lundgrens ord, hela den process från en idé om ett nytt forskningsområde 
till en etablerad institution med professur och en fast organisation.7 I min 

6 Bo Lindberg har diskuterat de skilda innebörderna i orden akademi, universitet och högskola och hur 
användningen varierat över tid. Han lyfter emellertid fram också det visserligen självklara men ibland 
översedda förhållandet att skilda benämningar ofta används av rent stilistiska skäl, för att ge variation i en 
text. Valet av ord är inte alltid heller genomtänkt utan kan vara tämligen slumpmässigt, se "Tre ord: 
akademi, universitet, högskola", i Den akademiska gemenskapen: Universitetets idé och identitet: Ett symposium till 
Tore Frängsmyrs 60-årsdag, red. Gunnar Eriksson (0° Karin Johannisson (Uppsala, 1999), 9—10. Enligt min 
bedömning är den varierande användningen av termerna sociologi och socialvetenskap i exempelvis 
pressmaterial ofta betingad av ett behov av stilistisk omväxling. 
7 Anders Lundgren, "Discipliner och institutionalisering inom 1900-talets svenska vetenskaper" i Från 
hermetism till rationell distribution, red. Bosse Sundin (Umeå, 1993) och Anders Lundgren, "Naturvetenskaplig 
institutionalisering: The Svedberg, Arne Tiselius och biokemin", i Vetenskapshärarna: Naturvetenskapen i det 
svenska samhället, 1880 -1950, red. Sven Widmalm (Hedemora, 1999). Se även Kunskapens trädgårdar: Om 
institutioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet, red. Gunnar Broberg, Gunnar Eriksson & Karin 
Johannisson (Stockholm, 1988). 
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Studie uppmärksammas emellertid hur sociologin fortsätter att formas även 
efter institutionaliseringens "höjdpunkt", själva inrättandet som universitets
disciplin. 

Anders Lundgren diskuterar vetenskaplig institutionalisering utifrån sina 
empiriska studier av naturvetenskapliga discipliner. Han skriver att institu
tionalisering sker i inre och yttre former, där de inre vanligen föregår de 
yttre. Den inre institutionaliseringen inleds med att ett nytt forsknings
område etableras. Ett nytt forskningsområde kan betyda att problem eller 
fenomen uppmärksammas som inte redan behandlas inom existerande 
discipliner. Det kan också vara ett område som uppstått inom en 
existerande disciplin men som avskiljs och bildar kärnan i en ny verksamhet. 
Inom en existerande disciplin sker den inre institutionaliseringen då 
forskningsområdet etableras som tämligen avgränsat och väldefinierat med 
tydliga metoder och frågeställningar inom disciplinens administrativa ram. 
Om forskningsområdet växer sig så starkt att de administrativa och 
ekonomiska behoven inte kan tillgodoses inom den befintliga ramen, 
uppstår behovet av en egen organisation. Då kan en yttre institutionalisering 
ske så att området får en egen självständig plats i den officiella 
vetenskapsorganisationen under ett eget, självvalt, namn.8 

Med utgångspunkt i disciplinen praktisk filosofi kan sociologins 
etablering ses på detta sätt. Sociologi växte fram som ett forskningsområde 
inom praktisk filosofi, blev så småningom väl definierat och utvecklade 
någorlunda urskiljbara frågeställningar och metoder. Så småningom in
rättades det nya ämnet, och dess första representanter var tidigare filosofer. 
Men sociologins institutionaliseringsprocess skiljer sig också på många sätt 
från Anders Lundgrens modell. Det gjordes försök att få sociologin 
institutionaliserad också i den tvärvetenskapliga miljön vid Stockholms 
högskola, med sin närmaste disciplinära anknytning till nationalekonomi. 
Inga personer från denna miljö kom att få positioner inom sociologin när 
den blev akademisk disciplin och man kan därigenom hävda att detta 
institutionaliseringsförsök misslyckades. Men det intresse för och den 
kännedom om sociologi som spreds från Stockholmsmiljön bidrog till att 
skapa en positiv förväntan, bland annat i politiska kretsar. 

Det fanns också en diskurs i samhället sedan flera decennier om 
sociologi. Efterfrågan på ämnet från lekmanna- och politikerhåll var tydligt 
artikulerad och hade en stor bredd och spridning. Enligt min bedömning 
spelade sådana samhälleliga förväntningar en större roll för formandet av 
ämnet sociologi, än vad som är fallet för någon naturvetenskaplig disciplin. 

8 Anders Lundgren "Discipliner och institutionalisering inom 1900-talets svenska vetenskaper", 101, samt 
"Naturvetenskaplig institutionalisering", 129—130. 
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Jag har valt att i institutionaliseringsprocessen fokusera på de gränser 
som sociologiämnet gavs. Det begreppshistoriska betraktelsesättet på ordet 
sociologi antyder det kunskapssociologiska perspektiv som jag vill anlägga. 9 

Under min undersökningsperiod var ordet sociologi någorlunda etablerat 
och betecknade ett vetenskapligt ämne. Det fanns redan som disciplin i 
många länder. Detta innebär emellertid inte att innebörden i begreppet var 
given eller klarlagd. Det pågår kontinuerligt en slags förhandling om hur en 
vetenskap ska se ut och bedrivas. Vetenskapens gränser förändras över tid 
och man kan tala om en ständigt pågående gränsdragningsprocess. Denna 
process, detta gränsdragningsarbete, intensifieras i vissa situationer. En 
sådan situation uppstår lätt då ämnet ska legitimeras inför ett samhälleligt 
åtagande av något slag, exempelvis då en universitetsdisciplin i ämnet ska 
inrättas. 

De gränsdragningar som diskuteras och genomförs betraktas som särskilt 
centrala i sociologins institutionalisering. Och för de aktörer som var 
engagerade handlade gränsdragningarna om innebörden i sociologi
begreppet, hur sociologi skulle förstås och bedrivas. 

Vetenskapssociologer har diskuterat vetenskapliga gränsdragningar. 
Thomas F. Gieryn använder begreppet "boundary-work" för den typ av 
aktiviteter som personer inom vetenskapen ägnar sig åt i syfte att avgränsa, 
legitimera och positionera sig och sin vetenskap.10 Ofta skapas en ideologisk 
stil, en retorisk stil, som syftar till att etablera en offentlig bild av 
vetenskapen genom att på ett förtjänstfullt sätt kontrastera den mot 
"ovetenskapliga" aktiviteter. Steven Shapin använder även termen 
"boundary-speech". Han hävdar att gränsdragningar i såväl retorik som 
praktik bör analyseras som en del i institutionaliseringen av akademiska 
discipliner. De sätt att beskriva den vetenskapliga verksamheten som 
används indikerar inte bara hur något verkligen ser ut. De används även 
som instrument för att upprätthålla eller förändra sociala och kulturella 
verkligheter och värderingar.11 

Att uppmärksamma de språkliga uttrycken, retoriken, som Gieryn och 
Shapin gör, är ett fruktbart angreppssätt. Det är påtagligt hur tongivande 
aktörer på sociologiområdet efter andra världskriget använde en särskild bild 

9 Under avhandlingsarbetets gång har flera arbeten inspirerat mig med sina teoretiska perspektiv utöver de 
som explicit utnyttjats i analysen. Jag vill här bara nämna två: Pierre Bourdieus diskussion om sociala fält 
och olika typer av kapital i exempelvis Homo Academicus (1984), sv. övers. (Stockholm/Stehag, 1996) och 
Ludwik Flecks resonemang om tankestilar och tankekollektiv i Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskaplig 
faktum: Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv (1935), sv. övers. (Stockholm/Stehag, 1997). 
10 Thomas F. Gieryn, "Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-science: Strains and 
Interests in Professional Ideologies of Scientists", i American Sodological Review 1983:48, 781—795 och 
Thomas F. Gieryn, Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Une (Chicago, 1999). 
11 Steven Shapin, "Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen Through the 
Externalism-Internalism Debate", History of Science 1992, 335. 
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när de presenterade sin vetenskap. De utmålade två traditioner inom 
sociologin. Den ena traditionen beskrevs som modern, empirisk, kvantitativ 
och vetenskaplig samt utvecklad av amerikanska sociologer medan den 
andra sades vara gammalmodig, spekulativ och filosofisk och härstamma 
från europeiska, särskilt tyska, sociologer på kontinenten. Att Sverige 
behövde en sociologi av den förstnämnda typen framstod då inte som något 
kontroversiellt. 

Detta sätt att presentera sociologidiskussionen som två konkurrerande 
tanketraditioner har, vilket jag kommer att utveckla ytterligare längre fram i 
avhandlingen, stor betydelse för hur sociologiämnet utformades i Sverige 
under efterkrigstiden. Genom att sammanfatta skilda angreppssätt och 
aspekter i två linjer, där den ena ansågs önskvärd och den andra förkastlig, 
underströks skillnaderna. De två sociologiuppfattningarna kom att uppfattas 
som mer eller mindre motsatta och varandra uteslutande. Man använde vad 
jag vill kalla en "dikotomiserande retorik", det vill säga ett språkbruk som 
var uppbyggt kring tudelade motsatser, motsatspar. 

Skilda företeelser gällande ämnesområde och angreppssätt som tolkades i 
termer av de två traditionerna uppfattades som motsatta. Det gäller inte 
bara programmatiska uttalanden. Även mer praktiska eller konkreta 
företeelser, exempelvis val av metod för en sociologisk undersökning, kunde 
tolkas i dessa termer. Man kan säga att dikotomiseringen i många fall 
tvingade in företeelser i den ena eller andra traditionen; detta kallar jag för 
"den dikotomiserande retorikens logik". En omvänd logik kom också att 
verka: "bra" företeelser fördes in under den "goda" sociologitraditionen 
medan "dåliga" företeelser måste tillhöra den andra traditionen. Detta 
möjliggjorde, och medförde, att de två traditionerna användes som mar
körer för god respektive dålig sociologisk forskning. 

Det var förstås inte helt gripet ur luften att formulera uppfattningarna 
om sociologin på detta sätt. Ur vissa aspekter kan det vara relevant att dela 
upp sociologiuppfattningarna i två traditioner medan det ur andra är kraftigt 
förenklat eller direkt felaktigt. Men det är min uppfattning att den 
dikotomiserande retoriken i sig påverkade diskussionen genom att skillnader 
underströks och likheter fick träda i bakgrunden. 

Tidigare forskning 
Något mer omfattande arbete som behandlar etableringen av 
sociologiämnet i Sverige finns inte. Till den svenska sociologins historia av 
Anders Gullberg som utkom 1972 är fortfarande en av de mest innehållsrika 
skrifterna på området, trots sitt ringa omfång om knappt 60 sidor.12 

12 Anders Gullberg, Till den svenska sociologins historia (Stockholm, 1972). 
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Gullberg beskriver den "nya" sociologi som etablerades efter andra världs
kriget och diskuterar särskilt dess positivistiska karaktär och kritiken 
däremot under 1960-talet. Han tar också upp positivismens idéhistoriska 
rötter. Därtill nämns ett flertal äldre svenska samhällsforskare som, med ett 
välmotiverat vidare sociologibegrepp, kan anses som föregångare. Jan 
Bengtsson och Anders Molanders bok Den svenska soäologins födelse innehåller 
intervjuer med fyra pionjärer inom svensk efterkrigssociologi. Förutom de 
för min del mycket givande intervjuerna innehåller boken även en tämligen 
utförlig redogörelse för svensk sociologis tidiga historia.13 Den utvärdering 
av svensk sociologi som Erik Allardt, Sverre Lysgaard och Aage Bottger 
Sorensen gjorde i slutet av 1980-talet, Soäologin i Sverige, innehåller en 
kortfattad historisk beskrivning.14 Antologin Sociologi i tiden, som är ett 
temanummer av tidskriften Soäologisk forskning , innehåller flera bidrag som 
behandlar någon aspekt av tidig svensk samhällsvetenskap eller socio
logiämnets etablering.15 Min ambition i relation till dessa studier är att mer 
grundligt granska och analysera institutionaliseringen och presentera en 
samlad bild över en betydelsefull och formativ period i svensk sociologis 
historia. 

Det finns också ett antal kortare uppsatser i antologier och tidskrifter, 
författade av idéhistoriker, historiker och sociologer, som behandlar någon 
aspekt av det som är området för denna avhandling.16 Alla dessa mer 
översiktliga eller begränsade studier har förstås varit till god hjälp för mig. 
Det gäller även de minnesskrifter över de sociologiska institutionerna som 
författats, liksom sociologers självbiografiska skrifter eller nedtecknade 
minnen gällande denna tid.17 Det källmaterial som jag har undersökt har till 

13 Jan Bengtsson & Anders Molander, Den svenska sociologins födelse: Historiska samtal med Torgny T. Segerstedt, 
Bertil Pfannenstill, Joachim Israel och Edmund Dahlström (Göteborg, 1998). 
14 Erik Allardt, Sverre Lysgaard & Aage Bottger Sorensen, Sociologin i Sverige: Vetenskap, miljö och organisation: 
Utvärdering av svensk sociologi (Stockholm, 1988). 
15 Sociologi i tiden: Bakgrund, utveckling, framtid, Sociologisk forskning 1997:1-2, red. Lars Hansen et al. 
(Göteborg, 1997). 
16 Här ska bara några nämnas: Ingemar Nilsso n, "Einar Tegen och tidig svensk sociologi" i Universitet och 
samhälle: Om forskningspolitik oc h vetenskapens samhälleliga roll,\ red. Thorsten Nybom (Stockholm, 1989); Katrin 
Fridjónsdóttir, "Den svenska sociologin och dess samhälle" i Om svensk sodologi: Historia, problem och 
perspektiv, red. Katrin Fridjónsdóttir. (Stockholm, 1987). Se även Katrin Fridjónsdóttir "Social Science and 
the 'Swedish Model': Sociology at the Service of the Welfare State" i Discourses on Society: The Shaping of the 
Social Sdence Disciplines, Sociology of the Sciences 15, red. Peter Wagner, Björn Wittrock & Richard Whitley 
(Dordrecht, 1991); Gunnar Boalt & Bengt Abrahamsson, "Swedish Sociology: Trends and Prospects", 
Current S odo logy 1977:25; Edmund Dahlström, S odo logy and Sodety in Sweden: Notes on Swedish sodobgy during the 
first post-war decades (Göteborg, 1991). 
17 Från seminarium till storinstitution: Sodologi i Lund 1947-1997, red. Kjell E. Eriksson et al. (Lund, 1997); 
Sodologiska institutionen 50 år 1947-1997, red. Gunhild Hammarström (Uppsala, 1997); Lars Hansen, 
Sodologiska institutionen i Göteborg: 1959-1999 (Göteborg, 1999); Birger Lindskog, Sodologiska institutionen i 
Uppsala 1948— 1988: Jubileumsprogram och loggboksblad (Uppsala, 1998); Sodologin i Stockholm 1954 — 1994, red. 
Richard Swedberg & Irene Wennemo (Stockholm, 1995). I antologin Om svensk sodologi: Historia, problem och 
perspektiv, red. Katrin Fridjónsdóttir (Stockholm, 1987) har ett stort antal företrädare för sociologiämnet 
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vissa delar behandlats i tidigare forskning. Delar av pressmaterialet har 
emellertid inte tidigare beaktats. 

Svensk samhällsvetenskap ur ett längre perspektiv har behandlats i några 
arbeten. Per Wisselgrens idéhistoriska avhandling Samhällets kartläggare 
belyser sambandet mellan 1800-talets samhälleliga förhållanden och den 
gryende samhällsvetenskapen.181 antologin Samhällets linneaner uppmärksam
mas den kartläggande, empiriska praktiken i tidig svensk samhällsveten
skap.19 Detta centrala drag är närvarande i flera studier av samhälls-
tänkandets historia i en svensk intellektuell kontext. Mats Beronius Bidrag till 
de sociala undersökningarnas historia och Karin Johannissons Det mätbara 
samhället utgår ur olika perspektiv från den svenska befolkningsstatistiken på 
1700-talet.20 

Vad gäller universitetens utveckling och roll i samhällsdebatten finns 
några idé- och filosofihistoriska verk där tyngdpunkten framför allt ligger 
något före 1940-talet. Crister Skoglunds 1Vita mössor under röda fanor behand
lar på ett gediget sätt mycket av debatt inom universiteten samt debattens 
koppling till politiken.21 Både Staffan Källströms bok Den gode nihilis ten och 
Svante Nordins Från Hägerström t ill Hedenius behandlar 1920- och 1930-
talens filosofiska stridigheter, vilkas relation till sociologin om inte annat 
framgår av det faktum att sociologiämnet utsöndrades ur praktisk filosofi.22 

Relevant i detta sammanhang är även historikern Thorsten Nyboms 
Kunskap, politik, samhälle om den svenska forskningspolitikens framväxt och 
utveckling.23 

Ett antal arbeten behandlar skilda aspekter av 1930- och 1940-talens 
debatt om det svenska samhället och dess välfärd. Flera utgår från idéer om 
folkhem respektive social ingenjörskonst som framträdande teman i 
samhällsdiskussionen vid denna tid.24 Ofta uppmärksammas att 

förmedlat hågkomster och reflektioner. Se även Edmund Dahlström, "Sociologi och samhälleliga 
värderingar: En självbiografisk illustration", Sociologisk forskning 1997:3. 
18 Per Wisselgren, Samhällets kartläggare: Lorénska stifielsen, den sodala frågan och samhällsvetenskapens formering 
1830-1920 (Stockholm/Stehag, 2000). 
19 Samhällets linneaner. Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, red. Bengt Erik Eriksson, & 
Roger Qvarsell (Stockholm, 2000). 
20 Mats Beronius, Bidrag till de sodala undersökningarnas historia — eller till den vetenskapligg orda moralens genealogi 
(Stockholm, 1994), Karin Johannisson, Det mätbara samhället: Statistik oc h samhällsdröm i 1700-talets Europa 
(Stockholm, 1988). 
21 Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor. Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 
1880-1940 (Stockholm, 1991). 
22 Staffan Källström, Den gode nihilisten: Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin. (Stockholm, 1986); 
Svante Nordin, Från Hägerström till Hedenius: Den moderna svenska filosofin (Lund, 1984). 
23 Thorsten Nybom, Kunskap, politik, samhälle: Essäer om kunskapssyn, universitet och forskningspolitik 1900—2000 
(Hargshamn, 1997). 
24 Se t.ex. Jan Larsson, Hemmet vi ärvde: Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden (Stockholm, 
1994); Henrik Björck, "Ett perspektiv på social ingenjörskonst", i Henrik Björck., Teknisk idéhistoria 
(Göteborg, 1995); Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden: Debatten om familjepolitik och nativitetsökning 
under 1930- och 194 0-talen (Stockholm, 1974); Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta: Studier i svensk 
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vetenskapliga idéer hade betydelse i samhällsdebatten. Föreliggande arbete 
avser att analysera vissa av dessa vetenskapliga idéer och försöka förstå 
deras formande. 

Den internationella litteraturen om etableringen av sociologi som 
kunskapsområde och som vetenskaplig disciplin är omfattande och i snabb 
tillväxt. Några verk som behandlar sociologins utveckling i andra 
Skandinaviska länder har presenterats under 1990-talet. Den norska 
utvecklingen är än så länge mest utforskad. I Kontroverser i norsk sosiologi 
behandlar Lars Mjoset översiktligt norsk sociologis utveckling under 
efterkrigstiden.25 Fredrik Thue har i Empirisme og demokrati studerat den 
idémiljö i vilken Institutt for samfunnsforskning etablerades strax efter 
andra världskriget.26 Även för dansk och finsk del finns några arbeten att 
tillgå.27 Redan 1977 hade tidskriften Current Sociology ett temanummer 
(1977:25) om skandinavisk sociologi där artiklar om norsk, svensk och finsk 
sociologi finns med.28 

För denna studie är även utvecklingen i USA av särskilt intresse därför 
att amerikansk sociologi fungerade som förebild för sociologin i Sverige. 
Här kan Jennifer Platts gedigna studie av sociologiska forskningsmetoder, A 
History of Sociological Research Methods in America 1920—1960, framhållas. 29 Hon 
poängterar att de metoder som avvänts inom sociologin inte med 
nödvändighet följer av de teoretiska perspektiv som varit rådande. Trots det 
har teorier i högre utsträckning än metoder blivit föremål för historie
skrivningens intresse. Ett syntetiserande arbete som behandlar utvecklingen 
inom såväl statskunskap, ekonomi och sociologi ur ett längre tidsperspektiv 
är Dorothy Ross The Origins of American Social Science.1® Stephen Park Turner 
och Jonathan H. Turner behandlar amerikansk sociologi ur ett institutionellt 
perspektiv i den kortfattade The Impossible Science.31 J ag vill också framhålla 

folkhemspolitik (Stockholm, 1989); Maija Runcis, Steriliseringar ifolkhemmet (Stockholm, 1998); Modärna tider. 
Vision och vardag ifolkhemmet, red. Jonas Frykman & Orvar Lövgren (Malmö, 1985) och Iframtidens tjänst: Ur 
folkhemmets idéhistoria, red. Roger Qvarsell (Stockholm, 1986). 
25 Lars Mjoset, Kontroverser i norsk sosiologi (Oslo, 1991). 
26 Fredrik W. Thue, Empirisme og demokrati: Norsk samfunnsforskning som etterkrigsprosjekt (Oslo, 1997). 
27 Dansk sociologis historié: Et politisentfaggjennem brud og kontinuitet, red. Finn Hansson & Kurt Aagaard 
Nielsen (Köpenhamn, 1996). Vad gäller utvecklingen i Finland är det huvudsakligen Erik Allardts arbeten 
som en icke finsktalande publik har att tillgå, ett exempel är The History of the Social Säences in Finland 1828-
1918, The History of Learning and Science in Finland 1828-1918,17b (Ekenäs, 1997). 
28 Current Sociolog)/1977:25. Även några mer jämförande studier har gjorts, t.ex. Erik Allardt, "Scandinavian 
Sociology and its European Roots and Elements", i Sociology in Europé: In Search of Identity, red. Birgitta 
Nedelmann & Piotr Sztompa (Berlin, 1993) och Bjarne Andersson & Andrzej Dabrowski, "Academization 
of Sociology in the Early Welfare States: A Scandinavian Triptych", paper presenterat vid ISA XIV World 
Congress of Sociology, Research Committee on the History of Sociology, Montreal 1998. 
29 Jennifer Piatt, A History of Sodological Research Methods in America 1920—1960 (Cambridge, 1996). 
30 Dorothy Ross, The Origins of American Social Science (Cambridge, 1991). 
31 Stephen Park Turner & Jonathan H. Turner, The Impossible Sdence:An Institutional Analysis of American 
Sodology (Newbury Park, 1990). 
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Robert C. Bannisters analys av den scientistiska eller positivistiska ström
ningen inom amerikansk sociologi under främst första halvan av 1900-talet, 
Sociology and Scientismi1 

Disposition 
Avhandlingen är i huvudsak kronologiskt upplagd. Efter inledningen följer 
ett kort bakgrundskapitel som tar upp diskussionen om sociologi i ett längre 
perspektiv, framför allt på svensk botten men även internationellt. Här 
behandlas bland annat Gustaf Steffen som var professor i nationalekonomi 
och sociologi vid Göteborgs högskola 1903—1929. Kapitel tre behandlar 
1930-talets diskussioner och initiativ på det samhällsvetenskapliga området i 
allmänhet och sociologin i synnerhet. Två akademiskt anknutna miljöer tas 
upp där sociologi diskuterades livligt. Den ena var centrerad kring ämnet 
praktisk filosofi i Lund och den andra kring några institut vid Stockholms 
högskola. Diskussionerna om en vetenskaplig sociologi granskas liksom den 
undervisning i ämnet som genomfördes. Samhällets behov av socialveten
skaplig kunskap började också att diskuteras i universitetspolitiken. År 1935 
inrättades en ny statsvetenskaplig examen, genom vilken behovet av ut
bildning i samhällsvetenskapliga ämnen kunde kanaliseras. Man diskuterade 
hur sociologin skulle kunna få en plats i universitetsorganisationen och 1938 
inrättades en sociologisk gren inom ämnet praktisk filosofi vid Uppsala och 
Lunds universitet samt vid Stockholms högskola. 

I kapitel fyra visas hur 1930-talets organisatoriska förändringar upplevdes 
som otillräckliga och att det universitetspolitiska utredningsarbetet utökades. 
Strävandena att utveckla samhällsvetenskapen och etablera sociologiämnet 
var ett gemensamt intresse hos flera grupper i samhället. Akademiker med 
olika disciplintillhörighet liksom politiker, arkitekter, samhällsplanerare och 
utredare förenades i intresset för sociologi och kan betraktas som 
medlemmar i ett nätverk kring dessa frågor. Trots skiljaktigheter i exempel
vis politisk övertygelse stod medlemmarna i nätverket enade kring vissa 
centrala föreställningar: tron på vetenskap, på planering och på en positiv 
samhällsutveckling. För flera av dessa aktörer tycktes Sverige utgöra ett 
särskilt lämpligt land för en utökad samhällsforskning. 

År 1947 utmynnade detta i inrättandet av sociologi som självständigt 
ämne vid universiteten och tillsättandet av Torgny T. Segerstedt som 
professor i Uppsala. I kapitel fem redovisas forskning och undervisning vid 
de skilda sociologiska institutionerna som etablerades. Här presenteras 
också professor Segerstedt och hans uppfattning om sociologiämnet. Som 

32 Robert C. Bannister, Soäology and Säentism: The American Quest for Objectivity 1880—1940 (Chapel Hill, 
1987). 
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disciplinens enda professor i landet under sju år hade han mycket stort 
inflytande. 

Det var en viktig fråga hur sociologi skulle uppfattas och bedrivas. 
Särskilt vid tillfällen som disputationer och tjänstetillsättningar uppstod 
konflikter, där skilda uppfattningar om sociologins ämnesområde och 
metod kom till uttryck. Dessa konflikter analyseras i kapitel sex genom att 
aktörernas "gränsdragningsarbete" undersöks. Speciellt uppmärksammas det 
sätt att argumentera som användes. Ledande principer för sociologin formu
lerades på ett dikotomiserande sätt; empirisk — inte spekulativ, amerikansk — 
inte kontinental, kvantitativ — int e kvalitativ; och betydelsen av detta 
diskuteras i kapidet. 

Kapitel sju tar upp det första dominerande forskningsområdet inom den 
nya disciplinen, industrisociologin. Bakgrund, utförande och mottagande av 
de industrisociologiska undersökningarna i början av 1950-talet undersöks 
med framför allt en studie i fokus, den av Segerstedt ledda Människan i 
industrisamhället. Denna mycket omfattande studie ses dels som ett 
mönsterexempel, dels som ett försök att svara upp mot de förväntningar 
som fanns på sociologin. I kapitlet diskuteras också några aktuella 
samhällsfrågor som hade relevans för industrisociologin samt områdets 
finansiering. 

Avhandlingen avslutas i kapitel åtta med några summerande resonemang. 
Temat om sociologins gränser och den retorik som användes sammanfattas 
liksom diskussionerna om sociologi som egen disciplin och som perspektiv 
inom akademin samt hur sociologi användes i samhället utanför de direkta 
akademiska kretsarna. Slutligen diskuteras kort hur det svenska samhälle såg 
ut som kom till uttryck i den tidiga svenska sociologin. 
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2. Sociologi i ett längre perspektiv 

Sociologiämnet inrättades 1947 vid svenska universitet. Det betyder 
emellertid inte att diskussionen om ämnet uppkom först vid den tiden; den 
har en betydligt äldre och mer långdragen historia. Funderingar kring sam
hället och dess grundläggande villkor är förstås en mycket gammal före
teelse. Det är dock vanligt att förlägga det sociologiska tänkandets ursprung 
till 1700-talets upplysningstid, med inspiration från den vetenskapliga revo
lutionen och erfarenheter av européernas möten med främmande kulturer.33 

Under 1800-talet genomgick samhällsstrukturerna i Europa kraftiga 
omvandlingar: industrialisering, urbanisering, proletarisering. Ett "nytt" 
begreppsligt område började att urskiljas: "det sociala". "Det sociala" var 
svårgripbart och det förekom skilda sätt att närma sig området men sedan 
1800-talets mitt kan det sägas finnas en diskurs omkring ett slags socialt 
kunskapsområde.34 Socialrealistisk litteratur, frivilligt socialt arbete, social
politik, kartläggande sociala undersökningar kan alla ses som försök att syn-
liggöra, definiera, förstå och förändra den sociala verkligheten. Bland 
angreppssätten fanns också sådana som uppfattades som vetenskapliga även 
om gränserna såväl mellan skilda discipliner som mellan vetenskap och icke
vetenskap var tämligen vaga. Studier under beteckningar som social
medicinska, socialstatistiska, socialhistoriska och sociologiska genomfördes. 
Man kan tala om ett antal diskurser eller deldiskurser om samhället, varav 
sociologi var en.35 Gränserna mellan de skilda formerna att gripa och begripa 
det sociala var inte givna utan i högsta grad flytande och föränderliga och 
det gäller även idéerna om en vetenskap med namnet sociologi. 

Namnet sociologi myntades av fransmannen Auguste Comte i Cours de 
philosophie positive 1838. För Comte skulle sociologin vara en vetenskap som 
skulle finna lagarna för samhällenas utveckling, lagar lika säkra och 

33 I Björn Erikssons bok Samhällsvetenskapens uppkomst: En studie ur den soâologiska traditionens perspektiv 
(Uppsala, 1988) ses den skotska historiska skolan som den första sociologiska samhällsanalysen. Denna 
skola, liksom även franska författare som Montesquieu och Rousseau, betraktade samhället och dess 
organisation och institutioner som föränderliga i stället för statiskt givna vilket öppnade för en ny 
förståelse av de samhälleliga villkoren för människor i skilda delar av världen, se särskilt kap. 12. Se även 
Inventing Human Säence: Highteenth-Centuiy Domains, red. Christopher Fox, Roy Porter & Robert Wokler 
(Berkeley, 1995); The Rise of the Sodai Sciences and the Formation of Modernity: Conceptual Change in Context, 1750-
1850, red. Johan Heilbron, Lars Magnusson & Björn Wittrock (Dordrecht, 1998) samt Roger Smith, The 
Fontana History of the Human Sdences (London, 1997). 
34 Wisselgren, Samhällets kartläggare, 30-35. 
35 R. W. Connell, "Why Is Classical Theory Classical?", American journal of Sociology, vol. 102,1997,1527. 

- 2 2 -



oföränderliga som fysikens. Genom detta skulle de sociala problemen i 
samtiden kunna lösas. Också engelsmannen Herbert Spencer sökte lagarna 
för samhällenas dynamik. Han såg samhället som en organism och tänkte 
sig att samhällsutvecklingen styrdes av samma lagar som inom det bio
logiska området. 

Idéerna om att vetenskapligt lära känna samhällenas utveckling, som 
Comte och Spencer utvecklat, inspirerade många tänkare under senare delen 
av 1800-talet. Vid denna tid började akademiska befattningar i sociologi, 
liksom även tidskrifter och organisationer, att inrättas i både Europa och 
USA.36 Sociologins begynnande institutionalisering som akademisk disciplin 
i slutet av 1800-talet kan betraktas som tämligen sen. Astronomi och filosofi 
är mycket gamla, kemi och biologi hade något hundratal år på nacken. I 
Sverige inrättades den första professuren i statskunskap 1622 och den första 
ekonomiprofessuren 1741. Å andra sidan är många av dagens vetenskapliga 
discipliner betydligt yngre. 

Den första generationen av sociologer som verkade kring förra sekel
skiftet har i senare historieskrivning kallats för ämnets "founding-fathers" 
och den sociologi som de utvecklade brukar kallas klassisk. En av dessa är 
fransmannen Emile Durkheim. Han grundade bland annat den inflytelserika 
tidskriften Année soäologique som utkom under åren 1896-1925. Företrädare 
för denna klassiska sociologi fanns i flera länder: Frankrike, England, 
Tyskland, Italien och USA.37 

En svensk klassiker 
Också i Sverige fanns en representant för den klassiska sociologin. Mellan 
1903 och 1929 var Gustaf Steffen professor i nationalekonomi och 
sociologi vid Göteborgs högskola.38 Detta var faktiskt en av de första 

36 Immanuel Wallerstein et al., Öppna samhällsvetenskaperna: Rapportfrån Gulhenkian-kommittén för 
samhällsvetenskapernas omstrukturering (1996), sv. övers. (Göteborg, 1999); Wolf Lepenies, Between Literature 
and Science: The Rise of Sociology (Cambridge, 1988); Ross, The Origins of American Sodai Science. 
37 Wallerstein et al, Öppna samhällsvetenskaperna och Connell, "Why is Classical Theory Classical?". Det är 
emellertid en bland forskare omdiskuterad fråga hur sekelskiftessociologins klassiska status ska förstås. S e 
t.ex. Peter Wagner, "Science of Society Lost: On the Failure to Establish Sociology in Europe During the 
'Classical Period'", i Discourses on Society: The Shaping of the Sodai Sdence Disdplines, Sociology of the Sciences 
15, red. Peter Wagner, Björn Wittrock & Richard Whitley (Dordrecht, 1991). Wagner hävdar t.o.m. att det 
är oriktigt att säga att socio logiämnet konstituerades och institutionaliserades under den klassiska perioden 
omkring förra sekelskiftet eftersom det inte var den typen av sociologi som kom att leva vidare. 
38 Per Wisselgren har hävdat att Steffen bör ses som en svensk motsvarighet till den europeiska klassiska 
sociologin, en "founding father" liksom Durkheim, Simmel och Weber. Likheterna är många: det var 
vanligt att professurer var delade mellan två ämnen, de flesta klassiska sociologer verkade inom samma 
evolutionistiska paradigm som Steffen och efterföljande generationer har i många fall förespråkat en helt 
annan typ av sociologi. Steffen har emellertid, till skillnad från hans europeiska motsvarigheter, inte 
tidigare tillskrivits "klassisk" status, se Wisselgren, "Sociologin som inte blev av: Gustaf Steffen och tidig 
svensk socialvetenskap", i Sodolog. i tiden: Bakgrund, utveckling, framtid, Sociologisk forskning 1997:1-2, red. 
Lars Hansen et al. (Göteborg, 1997). 
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professurerna som inrättades i Europa med sociologi i benämningen. Göte
borgs högskola, liksom även Stockholms högskola, hade större frihet än 
universiteten att formulera och inrätta nya ämnen. Därför kunde man inrätta 
en lärostol i den helt nya kombinationen nationalekonomi och sociologi 
1903. Ämnet nationalekonomi fanns vid universiteten i Lund och Uppsala, 
men i Göteborg ville man åstadkomma ett bredare ämne. Målet var en 
allmän samhällslära där ett grundläggande samhälls studium kunde bedrivas. 
Sociologin kan alltså tänkas ha varit väl så viktig som nationalekonomin i 
kombinationen.39 

Det var inte många som var tänkbara som innehavare av en professur 
med denna kombination. Gustaf Steffen (1864-1929) var emellertid som 
klippt och skuren och professuren var faktiskt till icke oväsentlig del formu
lerad med tanke på just honom.40 Steffen hade, efter en naturvetenskaplig 
utbildning och arbete som journalist, bedrivit studier och skrivit böcker om 
socialvetenskapliga frågor under ett tiotal år utomlands, i Tyskland, England 
och Italien. Där hade han bland annat genomfört studier om det engelska 
lönesystemets utveckling vilka meriterat honom för denna professur.41 

Hur såg då den sociologi ut som Steffen företrädde? I likhet med de 
flesta samtida europeiska sociologer omfattade Steffen ett evolutionärt 
perspektiv. Den dominerande tanken var att det var nödvändigt att studera 
ett samhälles historiska utveckling för att kunna säga något om dess 
nuvarande tillstånd. Som professor skrev han flera böcker i och om 
sociologi där hans uppfattning tydligt framgår: sociologin är en samman
fattande och grundläggande socialvetenskap.42 Andra socialvetenskaper är 
specialiserade till att behandla vissa delar av samhället: den politiska 
historien, statskunskapen, nationalekonomin, statistiken, kyrkohistorien med 
flera. Till skillnad från dessa studerar sociologin de mest allmänna sam
banden. De speciella samhällsvetenskaperna är beroende av sociologin då de 
"finna i sociologien sina gemensamma och djupaste teoretiska fundament". 
Men: "På samma gång är det sociologiens uppgift att ge en syntes af deras 
gemensamma, allmängiltigaste forskningsresultat." Sociologin är alltså både 
en teori för samhällsvetenskaperna och en syntetiserande och samman
fattande vetenskap. Dess uppgift är att "utforska de gemensamma dragen 
för alla sociala företeelser och att ge oss en totalbild af det sociala lifvet". 
Steffen använder både orden "socialt lif" och "samhällslif ' och skiljer dem 

39 Bo Lindberg & Ingemar Nilsson, Göteborgs universitets historia. I. På hö gskolans tid (Göteborg, 1996), 56. 
40 Wisselgren, "Sociologin som inte blev av", 99. 
41 Studier öfoer Lönsystemets Historia i England. I (1895) och II (1899) samt Lönarbetaren och samhället: Studier öfver 
sodala utvecklingstendenser med särskildt af seende på engelska förhållanden under det senaste half seklet (1900). 
42 Sodala studier. Försök till belysning af nutidens samhällsutveckling I— VI (1905—1908); Sodologien: dess föremål och 
problemer (1907) samt Sodologi: En allmän samhällslära I—IV (1910-11). Se också uppslagstexten i Nordisk 
familjebok (1917). 
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inte åt med avseende på sociologins ämnesområde: "För sociologen är ett 
'samhälle' eller en "social företeelse' hvarje själslig påverkan människor 
emellan".43 

Steffen ser också en praktisk eller normativ sida av ämnet. Sociologen 
har en "roll af vägledare för vårt handlande", skriver han. Vidare drivs 
sociologen av en vilja "att förbättra det samhälle hvari han lefver, d.v.s. att 
kritisera detta under angifvande af förbättringsmöjligheter och sätten för 
dessas förvärkligande".44 

Hos Steffen fick den svenska sociologidiskussionen ett naturligt centrum 
och tillfälligt en institutionell hemvist. Det fanns under 1900-talets första 
decennier en önskan att få fram mer och bättre fakta om det svenska sam
hällslivet. Ett exempel utgörs av den statliga emigrationsutredningen 1907-
13. Socialdemokraten Rikard Sandiers bok Samhället sådant det är. statistiska 
uppgifter om land o ch folk, produktion och fördelning (1911) kan också ses som ett 
exempel på denna strävan. Sociala reformkrav, såväl bland liberala som 
socialdemokrater, kunde genom denna typ av faktapresentationer få en 
större tyngd. 

Studier i sociologi för Steffen kunde ge fakta och förståelse för det sam
tida samhället. Historikern och socialdemokraten Per Nyström har beskrivit 
hur han efter studenten i Göteborg sökte sig till nationalekonomin: "Jag 
tänkte att där skulle jag kunna få förklaringarna på det som hände runt 
omkring mig och det studiet skulle hjälpa mig att förstå samhället."45 Han 
mötte då professor Steffen som gjorde ett starkt intryck på den unge 
studenten. Nyström återger en episod där han oanmäld besökte Steffen i 
hans hem för att fråga honom vad sociologi egentligen var för något. 
Steffen hade svarat vänligt och försett Nyström med några volymer av sitt 
serieverk Sodala studier; "Det var inte teoretisk nationalekonomi utan det var 
praktisk socialkunskap och de betydde oerhört mycket för mig att läsa. Jag 
fick genom dem en i varje fall deskriptiv berättelse om de sociala för
hållandena i vår tid och om hur de kommit till."46 När Nyström senare kom 
till Lund fann han nationalekonomin där betydligt mer teoretisk och mindre 
intressant och vände sig istället mot historieämnet.47 

43 Gustaf Steffen, "Sociologi", Nordisk familjebok, 1917. 
44 Gustaf Steffen, Sodala studier. Försök till bely sning af nutidens samhällsutveckling. Andra häftet (1905), 17 och 
20. 
45 Tomas Förser,har speglat århundradet — en bok om Per Nyström: Historikern, publiästen, ämbetsmannen 
(Stockholm, 1996), 51. 
46 Förser, Jag har speglat århundradet — en bok om Per Nyström, 54. 
47 Statsvetaren Carl Arvid Hessler framhåller Steffen som en av sina lärofäder och hans Sodala studier som 
inspirerande. Liksom Nyström hade Hessler en stark önskan att lära känna samhället men sociologi var ett 
okänt begrepp. Carl Arvid Hessler "Att lära känna samhället", Statsvet enskaplig tidskrift 1982:3. 

- 2 5 -



1920-talets kris 
Under mellankrigstiden förlorade det evolutionistiska perspektivet sin ställ
ning för att så småningom avvisas helt.48 Första världskriget hade visat att 
den europeiska kulturen inte var så civiliserad och förnuftig som antagits. 
Framstegstron minskade och idén om den europeiska civilisationens över
lägsenhet ifrågasattes. Det evolutionistiska paradigmet var inte längre gång
bart och sociologiämnet hamnade i en kris. Detta drabbade även Gustaf 
Steffen. Det anseende som Steffen åtnjutit under sina första 15 år som pro
fessor sjönk. Han förblev det evolutionistiska paradigmet trogen vilket fick 
till följd att han blev alltmer överspelad. Hans sista större verk Världs
åldrarna: Samh ällets och kulturens allmänn a utveckling (1918-20) kan beskrivas 
som vittomfattande och nationalistiskt präglat. Detta verk renderade honom 
ett eftermäle som "en spekulativ och deduktiv syntesmakare med uppför
storade evolutionistiska anspråk".49 

För en ny generation europeiska sociologer fanns ingen självklar ämnes
kärna på det sätt som utvecklingstanken inneburit vid sekelskiftet. I Sverige 
fanns det inte heller någon självklar efterföljare till Steffen; ingen dispute
rade i sociologi för honom och för övrigt endast två i nationalekonomi.50 

En som visserligen inte direkt studerat för Steffen, men läst hans verk 
och var en stor beundrare av honom, var författaren och folkbildaren E. H. 
Thörnberg. I artikeln "Om sociologiens historia och uppgift", i Tiden 1925, 
presenterar Thörnberg ett stort antal "betydande sociala tänkare", bland 
annat Steffen. Vi finner här en encyklopedisk exposé över det inter
nationella sociologiska faltet som det kunde te sig för en svensk intellektuell 
i mitten av 1920-talet.51 

Thörnberg har gått igenom ett flertal samtida internationella verk i 
sociologi samt ett svenskt: Gustav H:son Holmberg, Sociologiens allmänna 
väsen (1923). 52 På grundval av dessa presenterar han ett trettiotal sociologer 

48 Wagner, "Science of society lost". För vidare diskussion om detta se även Connell, "Why is Classical 
Theory Classical?", 1532 f, och Peter Wagner & Björn Wittrock, "States, Institutions, and Discourses: A 
Comparative Perspective on the Structuration of the Social Sciences", i Discourses on Sotiety: The Shaping of 
the Social Science Disciplines, Sociology of the Sciences 15, red. Peter Wagner, Björn Wittrock & Richard 
Whitley (Dordrecht, 1991). 
49 Wisselgren, "Sociologin som inte blev av", 107. 
50 Lindberg & Nilsson, Göteborgs universitets historia. /., 182. 
51 E. H. Thörnberg, "Om sociologiens historia och uppgift", Tiden 1925. Connell har i "Why Is Classical 
Theory Classical?" visat att såväl den klassiska periodens som mellankrigstidens sociologer huvudsakligen 
hade en encyklopedisk syn på sin disciplin. Efter andra världskriget ersattes denna uppfattning av en 
"kanonisk" syn på ämnets historia; enstaka sociologer lyftes fram som ämnets grundare, eller åtminstone 
särskilt betydelsefulla i ämnets skapande. Thörnberg avviker inte från de samtida internationella 
sociologerna i detta avseende. 
52 Gustav Henriksson-Holmberg var politiskt aktiv och sympatiserade med anarkismen. Han intresserade 
sig för sociologi som en socialistisk-positivistisk lära. Soä ologins allmänna väsen: En inledning till soäologins 
studium: efter Danska, Engelska., Franska, Tyska och Svenska källor (Stockholm, 1923) var en introduktion till 
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från Frankrike, Ryssland, Polen, Österrike, Tyskland, England och USA. 
Därtill nämns ett antal svenska sociala tänkare. Det sociologiska intresset i 
Sverige har emellertid, förutom vad gäller Steffen, knappast nått över 
knoppningsstadiet, skriver Thörnberg.53 

Ursprungligen är det Comte, Spencer och Marx som betytt mest för att 
utveckla det samhälliga tänkandet, hävdar Thörnberg. Comte och Spencer 
ges det största utrymmet i artikeln, men Thörnberg hävdar att Marx i de 
böcker han gått igenom inte tillmätts tillbörlig betydelse. 

I de samtida verken urskiljer Thörnberg tre uppfattningar om vad socio
logins uppgift är. Sociologin kan ses som en syntes av de speciella samhälls
vetenskaperna. Den kan också ses som den fundamentala samhälls
vetenskapen, som den allmänna grunden och utgångspunkten för de övriga. 
Båda dessa uppfattningar omfattades av Steffen. Eller så kan sociologi ge en 
metod för undersökning och behandling av sociala fenomen. Thörnberg 
framställer en egen definition: 

Sociologien befattar sig med ingenting annat än, men på samma gång med allt vad som 
är socialt i de olika företeelserna, i institutionerna, händelserna och handlingarna, under 
innevarande och gången tid. Och "socialt" är allt vad som följer av eller sammanhänger 
med människornas ömsesidiga själsliga påverkningar.54 

Definitionen liknar i hög grad Steffens och kan förstås som att sociologin är 
en av de speciella samhällsvetenskaperna med det sociala som objekt. Men 
Thörnberg tycks även se sociologin som alla samhällsvetenskapers metod. 
Dessutom är hans sociologiuppfattning så vid att en viss syntetisering fram
står som ofrånkomlig: "Sociologiens beting är att undersöka, beskriva och 
även förklara samhället, dess tillkomst, struktur, utveckling och i thy fall 
även dess tillbakagång."55 

Thörnberg hävdar att Förenta staterna är "sociologiens förlovade land", 
trots att amerikanska sociologer "i alltför ringa grad söka hämta vägledning 
från historien".56 Han nämner som föregångsmän: L. F. Ward, W. G. Sum
ner och F. H. Giddings. Det som utmärker den amerikanska sociologin är, 
enligt Thörnberg, dess socialpsykologiska betoning. Det gäller såväl de 

sociologin, skriven som ett studieunderlag på uppdrag av Sveriges Arbetares Centralorganisation, se 
Gullberg, Till den svenska sociologins historia, 14. 
53 Dessutom fanns mycket få utländska arbeten inom sociologins område översatta till svenska. I den 
svenska översättningen av Morris Ginsbergs Sociology som utgavs 1936 finns en förteckning över 
sociologisk litteratur på svenska, sammanställd av översättaren fil lic. Åke Thulstrup, se 185-188. Några 
verk inom vardera områden allmän sociologi, ras och miljö, socialpsykologi, de samhälleliga 
organisationerna och den andliga utvecklingen omnämns. 
54 Thörnberg, "Om sociologiens historia och uppgift", 188. 
55 E. H. Thörnberg, Frälsningsarmén: En engelsk ska pelse inom svenskt samhällsliv (Stockholm, 1939), 8. Per-
Anders Forstorp ansluter Thörnberg till den tredje uppfattningen. Men han konstaterar samtidigt att 
Thörnberg inte tycks så intresserad av att fördjupa sig i teoretiska utredningar. Se "E. H. Thörnberg och 
den förakademiska sociologin", i Sociologi i tiden: bakgrund, utveckling, framtid, Sociologisk forskning 1997:1-2, 
red. Lars Hansen et al. (Göteborg, 1997), 132—134. 
56 Thörnberg, "Om sociologiens historia och uppgift", 195—197. 
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nämnda föregångarna som de samtida amerikanska forskarna C. A. 
Ellwood, E. A. Ross och L. L. Bernard. 

Det är intressant att Thörnberg 1925 håller amerikansk sociologi som 
den mest livaktiga. I den kris som sociologin befann sig i efter den klassiska 
perioden vid sekelskiftet lyckades ingen europeisk sociologiuppfattning 
erhålla en dominerande ställning. Men i USA blomstrade sociologin och en 
ny inriktning, som tydligt skilde sig från sekelskiftesperiodens evolutionis-
tiska betoning, höll på att etableras.57 Men de sociologer som Thörnberg 
uppmärksammade är inte desamma som brukar lyftas fram i dagens över
siktsverk. Thörnbergs intresse riktades främst mot den första generation 
amerikanska sociologer som i huvudsak ägnade sig åt teoretiska spörsmål. I 
senare historieskrivning betonas ofta exempelvis Chicagoskolan med sina, 
visserligen teoretiskt anknutna, konkreta undersökningar av stadsmiljöer. 
Ofta uppmärksammas användandet av kvalitativa empiriska metoder som 
"case-studies" och "life-histories".58 Ledande personer var Robert Park, E. 
W. Burgess samt W. I. Thomas. Dessa nämner inte Thörnberg. Däremot 
nämner han F. H. Giddings, som senare lyfts fram som grundaren av en till 
Chicago sociologin konkurrerande skola vid Columbia University i New 
York. Metoddiskussionerna, som ofta förknippats med amerikansk mellan-
krigstida sociologi, uppmärksammas inte nämnvärt av Thörnberg. 

Universitetssociologi? 
Innan vi lämnar denna summariska bakgrundsteckning är det två frågor som 
bör ställas. Den första frågan är av historiografisk karaktär: varför sägs det 
att sociologiämnet i Sverige inrättades 1947 med Segerstedts professur och 
inte 1903 med Steffens? Detta är en viktig frågeställning i en historia om 
den svenska sociologins etablering och jag vill här redogöra för några av de 
försök som gjorts att besvara den. Jag får emellertid anledning att åter
komma till den längre fram i avhandlingen eftersom jag tror att svaret måste 

57 Connell, "Why is Classical Theory Classical?", 1535. För amerikansk sociologis historia se vidare Ross, 
The Origins of American Sodai Sdence, Jean M. Converse, Survey Research in the United States: Roots and Emergence 
1890-1960 (Berkeley, 1987) samt den mer kortfattade Turner & Turner, The Impossible Science. Denna 
europeiska tillbakagång och amerikanska expansion gällde för övrigt inte bara sociologi utan hela det 
samhällsvetenskapliga faltet, möjligen med undantag för ekonomi, se Björn Wittrock, Peter Wagner & 
Hellmut Wollman, "Social Science and the Modern State: Policy Knowledge and Political Institutions in 
Western Europe and the United States", i Social Sciences and Modern States: National Experiences and Theoretical 
Crossroads, red. Peter Wagner et al. (Cambridge, 1991), 38—43. 
58 Martin Bulmer, The Chicago School of Sociolog)/: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Research 
(Chicago, 1984), 3. Se även Ross, The Origins of American Sodai Sdence, 351—359. 
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sökas inte bara hos Steffen själv och omständigheterna kring hans professur, 
utan även i 1940-talets händelser och företeelser.59 

Olika förklaringar till att Steffen inte räknas som svensk sociologis grun
dare har förts fram. Somliga har hävdat att den sociologi Steffen ägnade sig 
åt inte kan sägas vara "riktig" sociologi. Han ägnade sig åt funderingar om 
sociologi och åt vidlyftiga jämförande spekulationer om skilda samhällens 
utvecklingsnivå.60 Andra lyfter fram institutionella skäl. Eftersom national
ekonomin var examensämne måste Steffen ägna undervisningen främst åt 
detta ämne. Sociologin kom in först på trebetygsnivån eller i fristående 
offentliga föreläsningar. Ingen disputerade i sociologi för Steffen.61 Steffen 
kan inte sägas ha bildat någon sociologisk "skola" omkring sig.62 Betydelsen 
av senare tiders historieskrivning har också framhållits. Under första världs
kriget tillhörde Steffen en grupp som uteslöts ur socialdemokratiska partiet 
för en tyskvänlig propagandaskrift. Det har hävdats att Steffen bland annat 
på grund av tyskvänligheten har osynliggjorts i svensk sociologis historia.63 

Min fokusering i denna avhandling ligger på händelserna omkring in
rättandet av 1947 års sociologiprofessur oberoende av om den benämns 
som den första eller andra i ämnet i Sverige. Steffens professur bör enligt 
min mening ses som ett av flera försök att etablera sociologi som akade
miskt ämne. I sin tid får det anses som framgångsrikt; ämnet fick en pro
fessur i kombination med nationalekonomi och Steffen var produktiv och 
uppfyllde väl sin roll. Ur ett längre tidsperspektiv måste man ändå konsta
tera att sociologiämnet inte blev varaktigt etablerat i den akademiska världen 
i och med Steffen. Han fick inga omedelbara efterföljare. Steffen efter
träddes av Gustaf Åkerman från Lund. Åkerman var renodlad national
ekonom och bedrev varken forskning eller undervisning i sociologi. Så små
ningom togs beteckningen sociologi bort ur professurens benämning. 

Den andra frågan gäller det akademiska systemets utseende under 1900-
talets första tre decennier. Var det inte möjligt att studera "samhället sådant 
det är", för att använda Rickard Sandiers ord, vid universiteten? Vi har sett 
att Per Nyström fann denna typ av samhällskunskap i Gustaf Steffens 
undervisning. Men då Nyström ville studera vid det mer statusfyllda Lunds 

59 Denna fråga diskuteras i Anna Larsson & Per Wisselgren, "The History of Swedish Sociology and the 
Construction of Disciplinary Identity", paper presenterat vid ISA XIV World Congress of Sociology, 
Research Committee on the History of Sociology, Montreal 1998. 
60 Åke Lilliestam, Gustaf Steffen: Samhällsteoretiker och idépolitiker (Göteborg, 1960), 150-151. Segerstedt 
skriver att Steffen var influerad av Bergsons intuitionsfilosofi och "förmodligen därför inte så benägen att 
ägna sig åt tung datainsamling". Detta, tillsammans med den lite raljanta ton som Segerstedt anlägger, kan 
tolkas som att Steffen genom detta diskvalificerar sig som "riktigt" sociolog, se "Svensk sociologi förr och 
nu", i Om svensk sociolog: Historia, problem och perspektiv, red. Katrin Fridjónsdóttir (Stockholm, 1987), 12. 
61 Lindberg & Nilsson, Göteborgs universitets historia. I., 182. 
62 Fridjónsdóttir, "Den svenska sociologin och dess samhälle", 254. 
63 Ingalill Eriksson, "Den svenska sociologins dolda historia — fallet Gustaf Steffen", Soäologisk forskning 
1994:3. 
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universitet blev han besviken. Ämnet nationalekonomi, till vilket många 
studenter med intresse för real samhällskunskap vände sig, var tämligen 
abstrakt och gav inte fakta om samhället. 

Kunde man då inte finna denna slags samhällskunskap i något annat uni
versitetsämne? Av dagens samhällsvetenskapliga ämnen fanns inte många. 
Förutom nationalekonomi fanns statskunskap som ägnade sig åt beskrivan
de och jämförande studier av författningsformer och politiska ideologier, 
ofta i historiskt perspektiv. Statistikens ämnesområde var den statistiska 
metodens utveckling. Juridiska ämnen behandlade lagar och författningar 
men inte den konkreta samhälleliga verkligheten. Historia behandlade äldre 
tid. Folklivs forskning eller etnologi liksom etnografi inrättades under 1900-
talets första decennier. De behandlade främst allmogekultur respektive 
främmande folkslags seder och bruk. Också pedagogik tillkom vid denna 
tid. Där behandlades främst pedagogikens teori och historia samt psykologi. 
Förutom att ingå i pedagogik var psykologi en del av det filosofiska ämnes
området. 

Denna ytterst summariska beskrivning av ämnena är förstås inte rätt
visande men den visar att real samhällskunskap knappast kunde studeras vid 
universiteten. Det förekom dock enskilda forskare som riktade in sig på 
konkreta samhälls studier. Statsvetaren Pontus Fahlbeck analyserade sam
hällets klasstruktur i böckerna Stånd och kla sser (1892) och Klasserna och sam
hället (1920). Statistikern Gustaf Sundbärg ledde den stora emigrationsutred
ningen 1907—13. Båda dessa var verksamma under decennierna omkring 
sekelskiftet och intresserade sig för sociologiska problem.64 

Under 1900-talets första decennier kom emellertid ett intresse för social
filosofiska frågor att växa sig allt starkare inom filosofiämnet. Samhällsfilo-
sofins plats inom ämnet är av gammalt datum. Som ett exempel kan nämnas 
Bidrag till utredandet av samhä llslärans beg repp av Samuel Grubbe som utkom 
1826. Från mitten av 1800-talet dominerades svensk filosofi av den 
Boströmianska strömningen, uppkallad efter filosofen C. J. Boström. Det 
var en idealistisk lära, där sinnenas värld sågs som en blek avspegling av den 
verkliga gudomliga världen. Den sinnliga världen var hierarkiskt ordnad uti
från närheten till Gud. I samhället var det kungen, följd av sina ämbetsmän, 
som stod närmast Gud och därmed hade den största insikten i den sanna 
verkligheten. Boströms filosofi var en del av den dominerande samhälls-
ideologin och fungerade i samhällsbevarande riktning. Den dominerade 
även universitetsfilosofin och kom genom den högre utbildningen att för
medlas och bevaras inom samhällseliten.65 

64 Se Einar Tegen & Bengt Rundblad, A Survey of Teaching and Research in Sociology and Sodai Psycholog)! at 
Swedish Universities, rapport till UNESCO 1951,1—2, och Gullberg, Till den svenska sodologins historia, 17—18. 
65 För vidare läsning, se Svante Nordin, Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall (Lund, 1981). 
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Från 1880-talet ifrågasattes denna idealism och under de första decenni
erna av 1900-talet kom de flesta Boströmianska filosofiprofessorer att efter
trädas av personer med annan inriktning. I Uppsala tillträdde Axel Häger
ström professuren i praktisk filosofi 1911. Med honom som märkesnamn 
kom en filosofisk skola att etableras, ofta kallad Uppsalaskolan. Den 
dominerades av en kraftigt markerad scientism där en naturvetenskaplig 
form av kunskap stod som ideal. Detta kombinerades ofta med en radikal 
politisk hållning samt en värdenihilistisk ståndpunkt. Skolan ledsagades av, 
med filosofihistorikern Svante Nordins ord, "en ambition att demolera idea
lism och metafysik".66 Lundafilosofin dominerades under 1900-talets första 
decennier inte lika entydigt av någon skolbildning och var mer öppen och 
tolerant än Uppsalafilosofin.67 Nykantianska influenser var starka och här 
fanns både idealistiska och empiristiska uppfattningar representerade. Under 
mellankrigstiden präglades svensk filosofi i stor utsträckning av stridigheter 
dels inom Uppsalafilosofin, dels mellan Uppsala och Lund.68 Dessa strider 
fick en betydelse inte bara i filosofernas egna led utan även i den allmänna 
debatten. 

I Sverige är filosofiämnet uppdelat i teoretisk och praktisk filosofi. 
Praktisk filosofi innebar länge morallära vilket kunde vara attraktivt för sam
hällsengagerade studenter. Gunnar Aspelins ord illustrerar detta: "En ung 
student med sociala funderingar kunde inte annat än fängslas av en veten
skap, som ville visa oss säkra riktlinjer för vårt handlande i en osäker 
värld."69 Men under 1900-talets första decennier pågick en förändrings
process inom ämnet. Praktisk filosofi höll på att utvecklas från att vara "en 
vetenskap i moral till att bli en om moral".70 På 1930-talet behandlade ämnet 
frågor om allmän värdeteori, etik, rättsfilosofi, statsfilosofi, religionsfilosofi 
samt allmän sociologi.71 

66 Nordin, Från Hägerström till Hedentus, 136. Uppsalafilosofins släktskap med den analytiska filosofin brukar 
framhållas, men Jan Bengtsson hävdar att Uppsalafilosofin också har en tydlig fenomenologisk sida som 
"förkommit" i historieskrivningen, Den fenomeno logis ka rörelsen i Sverige: Mottagande och inflytande 1900 — 1968 
(Göteborg, 1991), 85 ff. 
67 Skoglund, Vita mössor under röda fanor, 132. Dessa miljöers olikheter behandlas också i Källström, Den gode 
nihilisten och Kjell Krantz, Filosofen i exil: Publiästen och folkbildaren Alf Ahlberg (Göteborg, 1989). Jan 
Bengtsson diskuterar frågan i Den fenomenologiska rörelsen i Sverige: Mottagande och inflytande 1900—1968,115, 
men hävdar att skillnaderna överdrivits på bekostnad av likheterna. 
68 Motståndet mot Uppsalafilosofin var en faktor som bidrog till att hålla samman den divergenta 
Lundafilosofin, menar Nordin i Från Hägerström tillHedenius, 22. 
69 Gunnar Aspelin, Uirospån i Lund: Minnen från studentåren (Lund, 1973), 97. 
70 Detta är en välanvänd formulering som tillskrivs olika upphovsmän i skilda sammanhang. Hägerström 
var emellertid först i sin installationsföreläsning Om moraliska föreställningars sanning (Stockholm, 1911) där 
hans slutord om vetenskapen lyder: "Den hävdar endast, att moralvetenskapen icke kan vara en lära i 
moral, utan blott en lära om moralen" (39). 
71 Torgny T. Segerstedt, "Attentatet mot filosofiprofessurerna", Svensk Tidskrift 1938. 
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3. Initiativ på 1930-talet 

Under 1930-talet kom ett intresse för sociologi att växa sig starkt i såväl 
akademiska som andra sammanhang. Två intellektuella miljöer framstår som 
särskilt spännande. Den ena var knuten till den akademiska disciplinen 
praktisk filosofi i Lund. Den andra låg i Stockholm och hade anknytningar 
till ett antal olika institut på det sociala området. Också denna hade 
akademiska kopplingar, närmast till nationalekonomi. I båda dessa miljöer 
arbetade engagerade aktörer för att etablera sociologiämnet i den aka
demiska strukturen och därmed ge ämnet akademisk status. Undervisning i 
sociologi gavs och försök gjordes med sociologiskt inriktade studier. 

Det fanns flera sätt att uppfatta sociologi och skilda internationella idéer 
diskuterades. Men några gemensamma drag kan urskiljas. Inspirationen kom 
främst från USA. Frågan om vetenskaplighet var viktig och omdebatterad. 
Intresset för sociala frågor var påfallande och det fanns, särskilt i Stock
holmsmiljön, en stark efterfrågan på kunskap om hur det moderna samhäl
let och dess sociala förhållanden egentligen såg ut. Dessa drag förblev 
aktuella under 1940- och 1950-talen och flera av de personer som skulle bli 
ledande befann sig under 1930-talet i någon av dessa intellektuella miljöer. 

Intresset för sociologi var emellertid inte begränsat till dessa miljöer utan 
visade sig även i en vidare samhällelig kontext. Det var inte bara sociologi 
som diskuterades, hela det samhällsvetenskapliga området var aktuellt. 1930-
talet var en omvälvande tid i svensk samhällsutveckling med snabb urbani
sering, ekonomisk och befolkningsmässig kris. Det stora intresset för sam
hällsvetenskap hängde samman med en allt starkare känsla av att samtidens 
samhälle var okänt. Eller som Per Nyströms skriver i en artikel 1939: "Vårt 
samhällsliv är alldeles för lite utforskat, och det finns här större vita fläckar 
än på Asiens karta."72 

Insikten växte om att denna typ av kunskap inte producerades någon
stans i det akademiska systemet, något som medförde krav på åtgärder. 
Regeringen tillsatte kommittéer för att utreda universitets frågor och sam
hällsvetenskap, föreläsningar och radioföredrag anordnades, böcker gavs ut 
och debatt fördes i tidningar och tidskrifter. Det ökande intresset manifes
terades i förslag om organisatoriska förstärkningar av det samhällsveten
skapliga området, förslag varav flera också kom att genomföras. Genom 

72 Per Nyström, '"Vårt samhällsliv för litet utforskat", Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 12/8 1939. 
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dessa åtgärder började det samhällsvetenskapliga området att uppfattas som 
en autonom sfar eller ett avgränsat område, vilket tidigare knappast hade 
varit fallet. 

De många utredningar som tillsattes visar att detta från myndigheternas 
sida uppfattades som angeläget, men också komplicerat. Tidigt identifiera
des sociologi som något som kunde ge den typ av samhällskunskap som 
saknades. Per Nyströms ovan nämnda artikel illustrerar även detta: 

Egentligen är det paradoxalt, att vi har ett stort antal professorer, intendenter och ama
nuenser, som har tillfälle till fri forskning rörande stenålderns och järnålderns bostads
förhållanden, negrers och indianers levnadsvillkor, men vår kulturbudget upptar inga 
motsvarande befattningar för fri forskning rörande våra egna levnadsvanor, bostäder och 
samhällsutveckling. Vi har alltså inga professurer och befattningar i sociologi.73 

I detta kapitel ska 1930-talets diskussioner om sociologi undersökas, med 
utgångspunkt i de två ovannämnda intellektuella miljöerna samt i de föränd
ringar av den akademiska organisationen som utreddes och genomfördes. 

Radikal Lundamiljö 
Under första halvan av 1930-talet diskuterades sociologi i det radikala Lund. 
Hösten 1933 till och med våren 1935 utgavs kulturtidskriften Ateneum. Den 
ville dels hävda vetenskapligheten i marxismen, dels motverka vetenskapens 
tendens att isoleras från samhället. Man betonade att kulturvetenskaperna 
och samhällslivet intimt hörde samman och att forskningen därför måste 
förnyas. I Crister Skoglunds idéhistoriska avhandling tillskrivs tidskriften en 
viss betydelse trots sin korta utgivningstid. Skoglund citerar ett reklamblad 
från 1934: 

Tidskriften Ateneum utkommer från och med hösten 1934 som skandinavisk tidskrift. 
Den sätter som sin uppgift att från sociologisk synpunkt belysa vetenskapliga problem, 
som äro av vital betydelse för den moderna människans livssyn och hennes stånd
punktstagande i dagens strider. Ateneum vill ställa vetenskapen i livets tjänst och vara det 
vetenskapliga organet för den ungdom som i forskningen ser icke en tom lek på 
studiekammaren utan ett verktyg i den kamp som representerar socialt och mänskligt 
framsteg.74 

Vi finner här ambitionen att belysa vetenskapliga problem ur sociologisk 
synvinkel. Det var en grupp unga intellektuella som låg bakom tidskriften, 
bland andra historikern Per Nyström och litteraturkritikern Per Meurling. 
Båda dessa utvecklade i skrift tankar om sociologi. 

Per Nyström skrev två programmatiska artiklar i första årgången av 
Ateneum 1933, "Historieskrivningens dilemma I" och "Historieskrivningens 

73 ibid. 
74 Reklamblad för tidskriften Ateneum, citerat från Skoglund, Vita mössor under röda fanor; 215. Se också Britt 
Hultén, Kulturtidskrifter på 30-talet Nordeuropa, Ateneum, Fronten (Lund, 1977). 
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dilemma II".751 dessa kritiserade han den borgerliga historieskrivningen för 
att se dagens institutioner som det givna slutmålet mot vilket historien 
utvecklat sig.761 stället föreslog Nyström ett annat perspektiv: 

Det är nödvändigt, att en samhällsvetenskap vid skildringen av ett samhälle eller sam
hälleligt fenomen utgår från ett realistiskt, sociologiskt grundschema; dess kategorier får 
ej vara direkt hämtade ur ett särskilt samhälles yttre former. Schemat och dess kategorier, 
dvs. de begrepp som ingår i detta, måste vara tillämpliga på alla former av mänskliga 
samhällen.77 

Kategorier som, enligt Nyström, är vetenskapliga och sociologiska och bör 
ingå är exempelvis teknik, ekonomisk organisation, makt- och tvångsorgan 
samt sociala relationer. Nyström har långt senare dragit sig till minnes att 
arbetet med artiklarna var hans eget men att "Per Meurling nog spelade en 
viss roll när det gällde det rent sociologiska perspektivet".78 

Per Meurlings idéer om sociologi formulerades i Clarté-artikeln 
"Sociologins uppgift". Här skriver han: "Hos den unga, intellektuella gene
rationen vid och utom högskolorna gör sig ett behov av vetenskapliga och 
systematiska undersökningar över de olika samhällsföreteelserna gällande."79 

En sådan vetenskaplig samhällsbeskrivning är behövlig och kan ges av 
sociologi och statistik, menar han, men framhåller också att det vore 
otillräckligt med enbart sådana framställningar. En samhällsbeskrivning bör 
kompletteras med konkreta ögonblicksbilder av journalister och författare. 

Ett sådant samarbete mellan levande verklighetsåtergivning, sådan den träder oss till 
mötes i all med statistisk apparat arbetande sociologi, skulle ur verklighetskunskapens 
synpunkt vara idealisk. Det skulle ge det rätta perspektivet och samtidigt den oundgäng
liga doften av jord och mylla, det skulle ge det sociala vaneschemat med dess avdelningar 
och underavdelningar och samtidigt ett myller av ansikten och det för all social herbarie-
kunskap åtkomliga levande, individuella spelet mellan socialgrupper och enskilda.80 

Meurling tar som exempel på en sociologisk framställning Torsten 
Gårdlunds bok Arbetsliv och arbetsstrider i USA (1936). Det är en utmärkt 
studie, skriver Meurling, men denna typ av sociologi har det felet "att den 
medvetet isolerar sig från all politisk handling [...] Sociologien måste för att få 
karaktären av en social handling utan att därför uppgiva något av sin 

75 Per Nyström, "Historieskrivningens dilemma I" och "Historieskrivningens dilemma II" i Ateneum 
1933, båda omtryckta i Per Nyström, Historia och b iografi: Artiklar och essäer 1933-1989 (Lund, 1989). 
76 Sven E. Olsson, "Inledning. Per Nyströms aktualitet", i Per Nyström, Historia och biografi: Artiklar och 
essäer 1933-1989 (Lund, 1989), 10. Olsson hävdar att dessa artiklar kan ses som en historieämnets 
motsvarighet till Gunnar Myrdals Vetenskap och politik i nationalekonomien (Stockholm, 1930) möjligen utan 
dennes fantastiska genomslagskraft. Per Nyström var för övrigt inspirerad av Myrdals bok. 
77 Per Nyström, "Historieskrivningens dilemma I", i Ateneum 1933:1, citerad från Nyström, Historia och 
biografin 405. 
78 Förser, Jag har speglat århundradet — en bok om Per Nyström, 67. 
79 Per Meurling, "Sociologins uppgift", Clarté 1936:10, 20. Om Meurling se Tommie Zaine, Radikal 30-tals 
humanism: En studie över Per Meurlings tidiga litteratur och kulturkritik med tonvikt på åren 193 3—36 (Stockholm, 
1983). 
80 Ibid., 21. 
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vetenskapliga saklighet ingå förbund med den sociala litteraturen." Samhälls
vetenskapen får inte avgränsa sig från samhällslivet, menar Meurling, utan 
måste arbeta i samhällskampens tjänst. "Det gäller inte längre bara att förstå 
samhället utan även att förändra det."81 Det socialistiskt samhällsför-
ändrande draget är mer framträdande i Meurlings uppfattning om samhälls
vetenskapen än i Nyströms. Men båda uttrycker ett behov av en veten
skaplig samhällsbeskrivning. Enligt Meurling måste denna beskrivning 
kompletteras med litterära skildringar för att bli levandegjord. 

Ateneumgruppen hade dels en marxistisk inriktning, dels ett intresse för 
nya samhällsvetenskapliga idéer om lagbundenheter i mänskligt beteende 
som i experimentalpsykologi och behaviorism. Crister Skoglund diskuterar 
hur man ska förstå den sammankoppling mellan ett marxistiskt och ett 
positivistiskt vetenskapsideal som här kommer till uttryck. Efter ryska 
revolutionen hade marxismen i Sverige drabbats av en ideologisk 
motoffensiv som var särskilt märkbar inom universiteten. Marxistiska 
försök att visa lagbundenheter och orsakssamband mellan bas och 
överbyggnad avvisades som ovetenskaplig determinism av antimarxistiska 
nykantianer. Också det sökande efter lagbundenheter hos människan som 
behaviorister och experimentalpsykologer ägnade sig åt dömdes ut. Även 
om positivism och logisk empirism inte likställdes med marxism kunde båda 
riktningarna finna frändskap hos varandra och en gemensam fiende i 
nykantianismen. Detta, menar Skoglund, skapade en för framtiden viktig 
tolerans för behaviorismen och dess människosyn hos socialdemokratiska 
intellektuella.82 

Sociologisk undervisning vid Lunds universitet 
Om Ateneumgruppens idéer var ett uttryck för ett intresse för sociologi i 
Lund, så var verksamheten i praktisk filosofi ett annat. Här förekom under
visning i sociologi. Tidigt ute var Gunnar Aspelin (1898—1977), d ocent i 
praktisk filosofi sedan 1925, vikarierande professor i Lund 1930-31 och 
höstterminen 1932, senare professor i filosofi vid Göteborgs högskola. Han 
beskriver själv att han redan som fil. kand. 1917 planerade att gå vidare med 
praktisk filosofi med den allmänna sociologin som specialfack.83 Höst
terminen 1926 rubricerade Aspelin sin undervisning "Socialpsykologi" och 
1929-30 "Princip- och metodfrågor i modern sociologi". Våren 1931 
återfinns rubriken "Huvuddragen av 1800-talets politiska idéhistoria i 

81 Ibid., 21-22. Kursiveringarna är Meurlings. 
82 Skoglund, Vita mössor under röda fanor, 213. 
83 Aspelin, Lärospån i Lund, 95. 
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sociologisk belysning" och 1933—34 "Valda sociologiska problem".84  

Aspelin tycks ha haft en betydande påverkan på åtskilliga av sina studenter.85 

I läroboken Tankelinjer och t rosformer (1937) finner vi uttryck för Aspelins 
intresseinriktning.86 Här behandlas samhällskunskapens problem med under
rubriker om Hegel och Comte, Buckle, Spencer, marxismens samhällsåskåd-
ning, modern sociologi och modern historiefilosofi. Kapidet om modern 
sociologi tar upp Durkheim, Weber samt amerikansk sociologi. Avsnittet 
om amerikansk sociologi byggde på en artikel som publicerats 1934 i 
Ateneum.87 Den amerikanska sociologin var vid denna tid inte särskilt känd i 
Sverige och Aspelins artikel uppfattades som en introduktion av ett helt nytt 
område. I artikeln presenterades ett antal amerikanska sociologer och deras 
verk. The Polish Peasant in TLurope and America (1918) av Chicagosociologerna 
W. I. Thomas och Florian Znaniecki nämns i uppskattande ordalag, liksom 
även Middletown (1929) av Helen Merrell Lynd och Robert S. Lynd.88 

Makarna Lynd hade undersökt en vanlig amerikansk stad och granskat livet i 
staden ur alla möjliga aspekter och undersökningen lästes och diskuterades 
mycket även i Sverige. Tio år senare återvände författarna till staden för att 
studera vad som skett under depressionen och 1937 utkom uppföljaren 
Middletown in Transition. Den översattes aldrig till svenska. Dock genom
fördes en svensk pendang till den, Medelbj, som utkom 1943.89 

Aspelin nämner ytterligare en rad amerikanska sociologer; Giddings och 
Ward ur den äldre skaran tillsammans med de yngre W. F. Ogburn och E. 
W. Burgess. "Den amerikanska miljön är också synnerligen gynnsam för en 
aktuellt och praktiskt inställd samhällslära", skriver Aspelin och syftar på 
problem som "låta sig angripas med sociologisk metod". Han exemplifierar 
med immigrations frågan, kriminalitetens sociala bakgrund, familjelivets 
förändringar och nya socialekonomiska frågor. "Socialpsykologiska och 

84 Se Lunds universitets katalog för dessa år. 
85 Segerstedt, "Svensk sociologi förr och nu", 12, och Pfannenstill, "Från praktisk filosofi till sociologi", 
24, i Om svensk sociologi: Historia, problem och perspektiv, red. Katrin Fridjónsdóttir (Stockholm, 1987) samt Per 
Meurling, "Lund mellan världskrigen", i Under hundagårds kronor. Minnen upptecknade av gamla studenter, fjärde 
samlingen (Lund, 1957), 321—322. 
86 Gunnar Aspelin, Tankelinjer och trosformer; var del sex i serien Vår egen tids historia, vilken utkom i flera 
upplagor, den första 1937. 
87 Gunnar Aspelin, "Amerikansk samhällsforskning", Ateneum 1934:1. 
88 W.I Thomas & Florian Znaniecki The Polish Peasant in TLurope and America (Boston, 1918-20) brukar 
räknas som ett av Chicagoskolans klassiska verk. Helen Merrell Lynd & Robert S. Lynd, Middletown: A 
Study in American Culture (London, 1929) har av Dorothy Ross kallats för det bästa Chicagossociologiska 
verket under 1920-talet, trots att det inte producerats i Chicago, se The Origins of American Soäal Science 
(Cambridge, 1991), 441. 
89 Martin S. Allwood & Inga-Britt Ranemark, Medelbj: En soäologisk studie (Stockholm, 1943). Se vidare Rolf 
Thörnqvist, "Etnografisk litteratur eller vetenskaplig rapport? Sociologer kartlägger lokalsamhällets 
förhållanden", i Samhällets linneaner. Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, red. Bengt Erik 
Eriksson & Roger Qvarsell (Stockholm, 2000). 
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'institutìonalistìska' synpunkter söka här göra sig gällande vid sidan av den 
rena ekonomilärans kategorier."90 

Aspelin urskiljer tre metoder som används i amerikansk sociologisk 
forskning: det metodiska studiet av enskilda fall, den historiska metoden 
samt den statistiska metoden. Middletown får exemplifiera en väl genomförd 
studie enligt den första metoden (the case-study method) där intervju- och 
"enqûetemetoden" använts inom ramen för studien. Sociologen studerar 
verkligheten så att säga på faltet, men en case-study av exempelvis en ort 
måste ofta kompletteras med ett historiskt perspektiv. Sociologen måste 
försöka förstå hur den givna strukturen har uppkommit och bevarats vilket 
innebär ett arbete enligt den historiska metoden. Dessutom bör det 
statistiska arbetssättet användas. Sociologen vill finna det typiska i ett 
skeende. Därför måste han bygga på massiakttagelser som bearbetas "enligt 
statistikens regler".91 De skilda metoderna bör alltså helst användas 
tillsammans och tillåtas komplettera varandra. 

År 1931 kallades Uppsalafilosofen Einar Tegen (1884—1965) at t efterträ
da Efraim Liljeqvist som professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. 
Med honom förstärktes de sociologiska strävandena.92 Tegen hävdar själv att 
hans sociologiska intresse fick näring av det vidgade sociala perspektiv han 
fick genom sitt och sin hustrus arbete i Kommittén för landsflyktiga 
intellektuella.93 Vårterminen 1936 annonserar Tegen undervisning under 
rubriken "Sociologi", under höstterminen 1936 och vårterminen 1937 
handlar undervisningen om socialpsykologi med utgångspunkt hos G. H. 
Mead. 

En av de landsflyktiga intellektuella som Tegen kom i kontakt med var 
tysken Fritz Croner (1896—1979). I mitten av 1930-talet anlände han till 
Lund och med honom fick miljön för sociologiintresserade ett viktigt till
skott.94 Han var socialdemokrat, lärare (Dozent) i sociologi och hade arbetat 
med socialpolitiska frågor i tyska arbetsledarförbundet. Kontakter med 
svensk socialdemokrati ledde Croner till Sverige och Stockholm 1934. Med 
hjälp av Gunnar Myrdal kom Croner i kontakt med akademiska kretsar och 
kunde starta en undersökning av den svenska tjänstemannakåren, ett 

90 Aspelin, "Amerikansk samhällsforskning", 35-36. 
91 Ibid., 41. 
92 Om Tegen se Nilsson "Einar Tegen och tidig svensk sociologi"; Skoglund, Vita mössor under röda fanor; 
216 och Tegens självbiografiska text "Levernesbeskrivning", Einar Tegens samling, okat. 453 1:2, 
handskriftsavdelningen, Uppsala universitets bibliotek. 
93 Nilsson, "Einar Tegen och tidig svensk sociologi", 61. 
94 Om Fritz Croner, se hans självbiografi Ett liv i vårtid (Stockholm, 1966). Se även Arne H. Eriksson, 
"Fritz Croner — några anteckningar om liv och verk" i TAM-reyy 2000:1; Nilsson "Einar Tegen och tidig 
svensk sociologi" och Åke Nilsén, "Sociologiska föreningen i Lund 1936-1940", i Soäologi i tiden: bakgrund, 
utveckling, framtid, Sociologisk forskning 1997:1-2, red. Lars Hansen et al. (Göteborg, 1997). Segerstedt 
berättar att Croner lärde de praktiska filosoferna i Lund "faktainsamlingens metod", i se "Svensk sociologi 
förr och nu", 12. 
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område som var helt outforskat i Sverige. Det arbetet förde Croner till Lund 
1935. Undersökningen publicerades i bokform 1939 under titeln De svenska 
privatanställda. En soäologisk studie,95 

Från hösten 1936 ledde Croner seminarieundervisning i sociologi vid 
Lunds universitet. Samma höst bildades en sociologisk förening i Lund. 
Einar Tegen var ordförande och Fritz Croner vice ordförande. Även Per 
Nyström var medlem i föreningen. Föreningens existens tycks ha varit 
intimt förknippad med Croners person.96 

Låt oss titta lite närmare på Croners seminarieundervisning. Eftersom 
Croner saknade svensk akademisk examen tilläts inte hans seminarium att 
annonseras i Lunds universitets katalog. Men i sin självbiografi skriver 
Croner att undervisningen de första terminerna huvudsakligen behandlade 
familjesociologi.97 Seminariets uppgifter finns även beskrivna i ett brev till 
Alva Myrdal i vilket Croner ber om hennes synpunkter.98 Familjefrågor var 
aktuella; arbetet pågick med 1935 års befolkningskommission där både 
Gunnar Myrdal och Tegen var inblandade.99 Vid sidan av Croners före
läsningar skulle seminariet genomföra en sociologisk undersökning av den 
svenska familjen. Målsättningen var dels att utbilda teoretiskt och praktiskt 
skolade sociologer, dels att bidra till kunskap om den svenska familjen. Det 
sistnämnda var nödvändigt för att kunna "bestämma de punkter, där en 
aktiv familjepolitik borde ingripa för att avlägsna de största hinder, som stå i 
vägen för den utveckling man anser vara önskvärd".100 

Hur man konkret gick tillväga i undersökningen ger en illustrativ bild. 
Seminariet utarbetade ett frågeformulär "rörande familjens struktur och 
funktioner" och deltagarna "gick ut och spred uppseende och förskräckelse 
bland professors stadens befolkning, när de inspekterade villorna och ställde 
närgångna frågor angående familjens olika 'funktioner'."101 Seminariet 
delades in i grupper efter intresseinriktning, och var grupp skulle göra en 
"case-study" i en viss typ av familj; "småborgare- och arbetarfamiljer i en 
småländsk småstad", "fattigvårdsfamiljer i Malmö" och "överklassfamiljer i 
Lund och Göteborg". Metoden man använde var intervjuer, utifrån ett 
formulär som informanterna inte såg. Man valde bort metoden med 

95 Fritz Croner, De svenska privatanställda: En soäologisk studie (Stockholm, 1939). 
96 Nilsén, "Sociologiska föreningen i Lund 1936—1940". Se även Nilsson, "Einar Tegen och tidig svensk 
sociologi", 62. Föreningen omnämns i Lunds universitets katalog under enskilda föreningar ht 1937 t.o.m. vt 
1940, därefter tycks den ha lagts ned. 
97 Croner, Ett liv i vår tid, 240. 
98 P.M. angående familjesoäologiska seminariets i Lund arbetsuppgifter; ur brev från Fritz Croner till Alva Myrdal 
november 1936, Alva Myrdals arkiv, vol 5:8, Arbetarrörelsens arkiv. Att en utbildad tysk sociolog ber om 
synpunkter av Alva Myrdal visar oss på vilken position hon hade som sakkunnig i frågor om 
familjesociologi. Hon var även vid denna tid sekreterare i 1935 års Kvinnoarbetskommitté. 
99 Myrdal som ledamot i kommissionen och Tegen som ledamot av den socialetiska delegationen. 
i°o p m angående familjesoäologiska seminariets i Lund arbetsuppgifter. 
101 Croner, Ett liv i vår tid, 241. 
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"frågeformulärenqueter", där de undersökta själva fyller i uppgifterna. 
Denna metod bedömdes ge sämre tillförlitlighet just i Sverige "där en 
synnerligen stor benägenhet existerar att dölja alla personliga förhållanden 
för en utomståendes blickar".102 

Undersökningen skulle utgå från amerikansk familjesociologi. Det som 
mest betonades var hur familjens institutionella funktioner gått förlorade i 
och med industrialiseringen och hur de personliga relationerna blivit de vik
tigaste som håller samman familjen. Det är intressant att notera hur Croner, 
som var utbildad i tysk tradition av sociologi, undervisade och ledde under
sökningar utifrån amerikanska teorier. I självbiografin ges läsaren känslan av 
att Croner i mitten av 1960-talet helt lämnat sin tyska skolning bakom sig. 
"Omskolningen från det tysk-humanistiska sättet att tänka och resonera 
(vari glidningen till det spekulativa ligger så snubblande nära) till en 
disciplinerad vetenskaplig metodik var en smärtsam men hälsosam process, 
som fick gå snabbt, om jag ville få fotfäste i mitt nya hemland. Det ville 
jag."103 Croner förefaller ha påbörjat denna omskolning omedelbart. 

Efter de två första terminerna övergick seminariets verksamhet till andra 
sociologiska ämnen, bland annat socialpsykologiska teorier om attityder. 
När Croners tjänstemannaundersökning fortskridit ett tag diskuterades 
också dess resultat på seminariet.104 

Även docenterna i praktisk filosofi i Lund Torgny T. Segerstedt och 
Bertil Pfannenstill visade sitt intresse genom att ingå i sociologiska före
ningen och undervisa i sociologiska ämnen. Segerstedt föreläste under 
rubriken "Den formala skolan inom sociologien" vårterminen 1938 innan 
han flyttade till Uppsala. Pfannenstill övertog Aspelins docentstipendium 
när Aspelin fick professuren i filosofi i Göteborg. Pfannenstills undervis
ning behandlade ofta rätts- och statsteorier och sociologi . Höstterminen 
1938 var rubriken "Moderna sociologiska teorier", vårterminen 1939 
"Modern amerikansk socialpsykologi" och höstterminen 1940 "Sociologiska 
och socialpsykologiska principfrågor". Denna sociologiska inriktning på 
undervisningen behöll han sedan under hela 1940-talet.105 

Fritz Croners beskrivning får illustrera den stämning som miljön 
besjälades av under andra hälften av 1930-talet: "Den var fylld av en 
brinnande vetenskaplig forskningsiver. Ivern att formulera och lösa 
problem, att kritisera och diskutera var så intensiv, att den under vissa 
perioder lyckades släcka vår inre oro inför det ohyggliga, som vi visste 

102 P.M. angående familjesoäologiska seminariets i Lund arbetsuppgifter. 
103 Croner, Ett liv i vår tid, 204. 
104 Ibid., 241-242. 
105 I Lunds universitets katalog anges en mängd undervisningsrubriker med anknytning till sociologi under 
1940-talet. Pfannenstills bok Sociologiens grundförutsättningar. En vetenskapskritisk undersökning Lunds 
universitets årsskrift 1942:8 (Lund, 1943) bygger på dessa föreläsningar. 
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hände i Tyskland, och den oundvikliga urladdning som vi såg komma allt 
närmare."106 

Men i slutet av 1930-talet skedde en slags omgruppering bland de 
sociologintres serade på den vetenskapliga arenan. Gunnar Aspelin lämnade 
Lund för en professur i filosofi vid Göteborgs högskola 1937. Samma år 
flyttade Einar Tegen till en nyinrättad professur i praktisk filosofi vid Stock
holms högskola, två år senare följd av Fritz Croner och hans seminarie
verksamhet. Torgny T. Segerstedt tillträdde professuren i praktisk filosofi i 
Uppsala 1938. Därigenom tycks miljön i Lund ha utarmats. Sociologiska 
föreningen lades ner 1940. Åke Petzäll, som efterträdde Tegen på pro
fessuren, förmedlade visserligen sociologiska synpunkter i sin undervisning 
och Bertil Pfannenstill upprätthöll huvuddelen av undervisningen i sociologi 
men Lund var dock inte längre något centrum för diskussioner om 
sociologi.107 

Tvärvetenskapliga Stockholmsinstitut 
Inte bara i Lund utan även i Stockholm diskuterades sociologi under 1930-
talet. Till skillnad från i Lund var de akademiska diskussionerna främst 
knutna till nationalekonomin. Stockholms högskolas nationalekonomiska 
miljö var under mellankrigstiden känd för sin vitalitet. Den så kallade Stock
holmsskolan utvecklade där sina teorier och många ekonomer ur denna 
miljö kom att få centrala politiska positioner: Gunnar Myrdal, Karin Kock 
och Dag Hammarskjöld inom socialdemokratin, Bertil Ohlin i folkpartiet 
och Gösta Bagge i högern. Dess geografiska och kulturella närhet till cen
trala politiska och administrativa institutioner var också av betydelse. Men 
även den socialvetenskapliga forskningsmiljö som byggdes upp av framför 
allt Gösta Bagge torde ha spelat en betydande roll. 

I Stockholm hade intresset för sociala frågor länge kanaliserats genom 
Centralförbundet för socialt arbete, CSA, bildat 1903.108 Det är knappast 
någon överdrift att säga att CSA ledde det sociala reformarbetet i Sverige 
under 1900-talets början. Vid ingången av 1920-talet hade CSA:s strävanden 
resulterat i att kommunala och statliga åtaganden på det sociala faltet 
utökats samtidigt som nya sammanslutningar bildats, som sjukkassor och 
kooperativa föreningar. I och med detta fann CSA att behovet av den 

106 Croner, Ett liv i vår tid, 233. 
107 Om man utgår från föreläsningsrubrikerna tyc ks det under 1940-talet i huvudsak ha varit PfannenstiJl 
som höll i den sociologiska undervisningen. Petzälls annonserar dock föreläsning i "Etikens, 
rättsfilosofiens och sociologiens grundproblem" och seminarieövningar över "Valda uppgifter i sociologi 
och värdeteori". 
108 Om CSA, se exempelvis Mikael Sjögrens avhandling Fattigvård och folkuppfostran: Uberaifattigvårdspolitik 
1903—1918 (Stockholm, 1997) och sociologerna Gunnar Boalt & Ulla Bergryds organisationsstudie 
Centralförbundet för sodali arbete: Ett kapitel svensk soäalpolitik (St ockholm, 1974). 
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verksamhet de bedrivit hade sjunkit. Man hade hållit kurser i bland annat 
praktiskt socialt arbete och ville nu utveckla den sidan av verksamheten och 
satsa på ett mer beständigt utbildningsinstitut. En av de drivande i frågan 
blev Gösta Bagge (1882-1951), vid denna tid nyligen disputerad i national
ekonomi och politiskt aktiv för högern i Stockholms stadsfullmäktige. Med 
ekonomiskt stöd från CSA och Stockholms stad kunde Institutet för social
politisk och kommunal utbildning och forskning, vanligen kallat Socialinsti
tutet, starta 1921 och Gösta Bagge utsågs till f öreståndare.109 Snart kunde en 
professur i nationalekonomi och socialpolitik, som skulle kombineras med 
föreståndarskapet för Socialinstitutet, inrättas vid Stockholms högskola och 
Bagge kallades som dess innehavare. 

Socialinstitutet var den första utbildningsanstalten inriktad på sociala 
frågor i Sverige. Dess syfte var att utbilda tjänstemän för administrativa 
uppgifter på det socialpolitiska området i offentliga och enskilda förvalt
ningar samt att genomföra studier och forskning på det samhällsveten
skapliga området. Under de första åren behövdes alla tillgängliga medel till 
att hålla utbildningsverksamheten igång och någon forskning bedrevs inte. I 
mitten av 1920-talet öppnades dock en möjlighet på detta område. 

Gösta Bagge kom under en resa i USA i kontakt med dr Beardsley Rumi, 
representant för fonden Laura Spelman Rockefeller Memorial (LSRM). 
Denna stiftelse fanns från 1918 till 1929 då den efter en omorganisation 
kom att uppgå i Rockefeller Foundations. LSRM satsade under denna 
period stora pengar på samhällsvetenskaplig forskning vid universiteten i 
USA och i Europa. Framför allt stöddes en vetenskaplig, experimentell och 
praktiskt inriktad socialvetenskap.110 

Tillsammans med högskolans rektor Ivar Bendixson vände sig Bagge 
1925 till LSRM med en ansökan om pengar till ett omfattande forsknings
program. Bagge önskade att programmet skulle knytas till Socialinstitutet. 
Han fick emellertid överge den föresatsen, då flera av professorerna vid 
Stockholms högskola motsatte sig att vetenskaplig forskning skulle knytas 
till ett icke-akademiskt institut som Socialinstitutet. Men vid national
ekonomiska institutionen fanns ett annat institut som kallades Social
vetenskapliga institutet. Det hade inrättats av Gustav Cassel 1903 som ett 
led i uppbyggnaden av en boksamling. På 1920-talet var aktiviteten 
emellertid ringa.111 Men det hade tillräcklig akademisk status för att kunna 
utgöra den bas som behövdes för Bagges forskningsprogram. De nära 

109 Benämningen Socialpolitiska institutet förekommer också, mer i sentida bearbetningar än i samtiden. 
110 Martin Bulmer & Joan Bulmer, "Philanthropy and Social Science in the 1920s: Beardsley Rumi and the 
Laura Spelman Rockefeller Memorial 1922-29", Minerva: A Review of Säence, Learning and 'Policy, 1981:3. 
111 Eskil Wadensjö menar att institutet bestod "i praktiken av en amanuens och en boksamling", se "Gösta 
Bagge", i Ekonomporträtt: Svenska ekonomer under 300 år, red. Christina Jonung & Ann-Charlotte Ståhlberg 
(Stockholm, 1990), 195. 
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kopplingarna mellan Socialinstitutet och Stockholms högskolas institutioner 
framhävdes dock tydligt i ansökan. 

I ansökan betonades att Sverige vore idealiskt som ett laboratorium för 
social forskning. Sverige var ett litet land med homogen befolkning och 
med en progressiv social lagstiftning.112 Förutsättningarna för en fram
gångsrik empirisk socialvetenskaplig forskning var således goda. Inom skilda 
institutioner fanns rikligt med insamlat material som inte hade utnyttjats 
vetenskapligt. Den vetenskap som hade bedrivits (i huvudsak ekonomisk) 
hade nästan enbart varit av abstrakt och deduktiv karaktär, hävdade Bagge 
och Bendixson, en brist som medel från den amerikanska fonden skulle 
kunna avhjälpa.113 Detta argument låg i linje med fondens övertygelse att 
samhällsforskning skulle vara konkret, experimentell och praktiskt an
vändbar. 

Stockholm som centrum och naturlig medelpunkt för svensk social
forskning framhävdes. Just betoningen av Stockholms högskola/Social-
institutet som forskningsmiljö var viktigt. LSRM hade nämligen som syfte 
att skapa samhällsvetenskapliga forskningscentra i USA och Europa. I 
Norden hade fonden inte något program. I Stockholm fanns den inter
nationellt kände Gustav Cassel. Också Bagge var ett starkt namn med idéer 
som passade väl in under fondens övergripande mål. Stockholm kunde 
utgöra inte bara ett svenskt, utan också ett skandinaviskt centrum.114 

Argumentationen övertygade och LSRM beviljade stöd till ett forsk
ningsprogram som löpte över fem år, med 15 000 dollar per år.115 Att på en 
gång lova fem års stöd kan tyckas våghalsigt för en finansiär. Men policyn 
var att anslag skulle ges med en viss summa per år i tre till fem år. 
Mottagarna fick därmed en bättre möjlighet att hinna utveckla verksamhet 
än om de skulle söka för ett år i taget. Fondens administrativa börda 
minskade också.116 Hur anslaget sedan användes var upp till de akademiska 
mottagarna att bestämma.117 

112 Earlene Craver poängterar hur Sveriges homogenitet var något mycket bra ur statistisk synvinkel 
eftersom metoder att hantera heterogenitet saknades. Se "Gösta Bagge, the Rockefeller foundation, and 
empirical social science research in Sweden 1924-1940", i The Stockholm School of Economics Revisited, red. 
Lars Jonung (Cambridge, 1991), 94, not 6. 
113 Ansökan till Laura Spelman Rockefeller Memorial från Ivar Bendixson och Gösta Bagge, humanistiska 
fakultetens protokoll 5/12 1925 (bil. 21), Stockholms högskolas arkiv, Riksarkivet (RA). 
114 Per G. Andreen & Gunnar Boalt, Bagge får tacka Rockefeller. Rapport i socialt arbete 30 (Stockholm, 
1987), 56. 
115 Andreen skriver: "Rumi och andra ledande personer inom Rockefellerfonderna hade samma 
uppfattning som Bagge om värdet av empirisk socialvetenskaplig forskning och vikten av att resultaten 
tillämpades i undervisning och politik. Därför var också de amerikanska kontaktmännen ense med Bagge 
om Socialinstitutets betydelse och önskvärdheten av nära samband mellan institutet och Stockholms 
högskola." Andreen & Boalt, Bagge får tacka Rockefeller, 39. 
116 Bulmer & Bulmer, "Philanthropy and Social Science in the 1920s", 385. 
117 75 000 dollar var de facto ett stort belopp. Earlene Craver hävdar att Bagge och Stockholms högskola 
hade lyckats etablera ett avsevärt förtroende eftersom anslaget var stort, ett av de största i Europa. 
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Den forskning som bedrevs inom ramen för programmet gällde 
empiriska undersökningar av hur vissa institutionella faktorer påverkat 
arbetslöner, nationalinkomst och levnadskostnader. Detta var, enligt Bagges 
beskrivning, en ny inriktning inom svensk nationalekonomi som annars var 
kraftigt teoretisk. Till projektet knöts utöver Bagge fyra unga, lovande 
forskare och ett flertal biträden.118 Forskningen presenterades så småningom 
i en engelskspråkig publikations serie Stockholm 'Economic Studies.™ E fter de 
fem åren beviljade LSRM fortsatt stöd i ytterligare fem år trots att resultaten 
under den första perioden inte alls motsvarade vad som utlovats. Dessutom 
gavs ett stort bidrag till en byggnad vari de olika verksamheterna skulle 
inrymmas. 

Med denna byggnad, som uppfördes 1932 vid Odengatan, fick den 
socialvetenskapliga miljön i Stockholm en manifest existens. I huset inrym
des den nationalekonomiska institutionen med några docenter och de två 
professorerna Gösta Bagge och Gustav Cassel, den sistnämnde efterträdd 
av Gunnar Myrdal från 1933. Här fanns då även Socialvetenskapliga 
institutet, där den empiriska nationalekonomiska forskningen bedrevs som 
Bagge ledde och LSRM finansierade. I huset fanns också plats för statskun
skap och statistik, två ämnen som vid tiden för byggnationen inte var 
företrädda med professurer vid Stockholms högskola. Även Socialinstitutet 
fick lokaler i huset liksom ett socialvetenskapligt bibliotek. Denna miljö, 
samlad i ett ändamålsenligt socialvetenskapligt hus, hade ingen motsvarighet 
någon annanstans i Norden. 

Omkring 1930 började sociologi diskuteras i denna miljö. Det var dags 
för Bagge att ansöka om förlängning av forskningsprogrammet. I ansökan 
framträder en ny forskningsinriktning. De nya undersökningar som pla
nerades skulle gälla vissa grundläggande faktorer av betydelse för den sociala 
utvecklingen i Sverige efter 1830. Den fortsatta forskningen skulle bli mer 
detaljerad och inriktas på insamling och bearbetning av material av 

Förutom till London School of Economics, vars anslag låg på en helt annan nivå (över en miljon dollar 
sammanlagt), gavs större bidrag endast till Cambridge (150 000 dollar till en professur i nationalekonomi) 
och The Institute for International studies i Geneve (100 000 dollar), se "Gösta Bagge, the Rockefeller 
foundation, and empirical social science research in Sweden 1924-1940", 84 
118 Erik Lindahl, docent i nationalekonomi i Uppsala, Gunnar Myrdal som då var nybliven jur lic med 
laudatur i nationalekonomi, fil kand Alf Johansson och jur kand Göran Bergstad. I februari 1928 hade 
Lindahl 11 personer och Myrdal 23 personer sysselsatta inom ramen för projektet. Andreen & Boalt, Bagge 
får tacka Rockefeller; 50—51. Senare kom fler personer att knytas till projektet; Erik Lundberg, Ingvar 
Svennilson, Karin Kock och Einar Dahlgren. 
119 Efter många års förseningar publicerades Gunnar Myrdals The Cost of Living in Sweden 1830—1930 år 
1933. Gösta Bagge, Erik Lundberg & Ingvar Svennilson, Wages in Sweden 1860-1930 publicerades i två 
volymer 1933 respektive 1935. Lindahls projekt avslutades av Karin Kock med hjälp av Einar Dahlgren 
och publicerades 1937 som National Income in Sweden 1861—1930, 1 och 2. Bagge tog också in 
socialvetenskapliga verk som producerats utanför det egentliga projektet i serien men kravet på engelskt 
språk vidhölls. Sammanlagt kom serien att innehålla elva publikationer. 
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sociologisk och socialhistorisk karaktär.120 I samband med invigningen av 
det socialvetenskapliga huset 1932 höll Bagge en föreläsning där han 
förklarade att huset skulle främja samarbetet mellan realistiskt inriktad 
samhällsvetenskap och vetenskapligt orienterad socialpolitik. I föreläsningen 
konstaterar Bagge att det saknades flera önskvärda professurer i social
vetenskapliga ämnen vid Stockholms högskola. Här nämns sociologi, 
psykologi, ekonomisk statistik samt en från statsrätten skild professur i 
statskunskap.121 

Begreppet sociologi började alltså dyka upp i formuleringarna. Det har 
hävdats att detta berodde på att den typ av empirisk nationalekonomisk 
forskning som bedrevs främjade sociologiska synsätt: "Undersökningarna 
[...] öppnade sociologiska perspektiv, och ansatser gjordes under början av 
1930-talet till sociologisk forskning och undervisning vid högskolan."122 

Enligt min uppfattning framstår en person som central i denna omformu-
lering: Gunnar Myrdal. 

Offensiv för amerikansk sociologi 
Gunnar Myrdal (1898-1987) engagerades i Bagges forskningsprojekt från 
1925. Han hade då ännu inte disputerat, men gjorde det 1927 för Gustav 
Cassel. År 1933 efterträdde Gunnar Myrdal sin lärare på Lars Hiertas 
professur i nationalekonomi vid Stockholms högskola och kom att ha sitt 
arbetsrum i det nybyggda socialvetenskapliga huset på Odengatan. Gunnar 
Myrdal var alltså i allra högsta grad en del av den forskningsmiljö som Bagge 
byggt upp. Men hans inflytande sträckte sig också utanför den socialveten
skapliga högskolemiljön i Stockholm. Såväl Gunnar som hans hustru Alva 
Myrdal (1902—1986) hade stor betydelse som intellektuella i svenskt sam
hällsliv under 1930-talet och 1940-talen, ett faktum som ur olika aspekter 
diskuterats av många forskare.123 

120 Andreen & Boalt, Bagge får tacka Rockefeller, 53. 
121 Gösta Bagge, "Teori och praktik inom socialpolitiken", föreläsningen publicerad i Sodala och kommunala 
spörsmål 1932:4. 
122 Ingvar Svennilson, "Nationalekonomi", i Stockholms högskola under Sven Tunbergs rektorat (Stockholm, 
1949), 149. 
123 T.ex. av Yvonne Hirdman i Att lägga livet tillrätta där hon fokuserar på makarna Myrdal som "sociala 
ingenjörer" med vidlyftiga makt- och kontrollanspråk över den svenska befolkningens "lilla liv". Se även 
Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden. Om specifikt Alva Myrdal se exempelvis Jan Olof Nilsson, Alva Myrdal: 
En virvel i den moderna strömmen (Stockholm/Stehag, 1995), Brita Åkerman Alva Myrdal: Från storbarnkammare 
tillfredspris (Stockholm, 1997) eller Margareta Lindholm, E lin Wägner och Alva Myrdal: En dialog om kvinnorna 
och samhället (Stockholm, 1992). I Jan Olof Nilssons bok behandlas också Gunnar Myrdal tämligen 
utförligt. Se också Walter A. Jackson, Gunnar Myrdal and America's Consäence: Sodai Engineering and Raàal 
Liberalism 1938-1987 (Chapel Hill, 1990). 
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År 1929-30 tillbringade Alva och Gunnar Myrdal nästan ett år i USA på 
ett stipendium från Rockefellerstiftelsen.124 De mötte amerikanska samhälls
vetenskapliga forskare och dynamiska och inspirerande miljöer. För 
makarna Myrdal framstod den amerikanska samhällsvetenskapen, då relativt 
okänd i Sverige, som betydligt mer tvärvetenskaplig än den svenska vilket 
tilltalade dem starkt. De hade själva under 1920-talet samlat unga intellek
tuella till tvärvetenskapliga möten i sitt hem. Dessa personer hade skilda 
vetenskapliga utgångspunkter men förenades av ett gemensamt intresse för 
sociala frågor.125 

Deras entusiasm framträder i brev de skrev under resan. Gunnar Myrdal 
skriver till Bagge att han alltmer vrider sig mot sociologin efter att ha träffat 
alla dessa amerikanska sociologer med så intressanta forskningsprojekt. Han 
undrar om inte Stockholms högskola skulle kunna ordna en lärarbefattning i 
"nationalekonomi med sociologi". Han skulle kunna leda undervisning i 
sociologi med anknytning till demografiska frågor och jordbruksfrågor, och 
med Älvas hjälp också inom andra områden av sociologin. Efter några år 
skulle sedan Gunnar Myrdal lämna befattningen och en sociolog ersätta 
honom.126 Bagge föreslog att Gunnar Myrdal skulle skaffa sig kompetens i 
sociologi, men det motsatte han sig då det skulle ta tid från andra uppgifter. 
Gunnar Myrdal menade också att det behövs en riktig sociolog och ingen 
"hemmagjord dilettant". Denne kunde inte "uppfostras" i Sverige, utan 
borde helst komma från Amerika. En sociolog från Ryssland och Tyskland 
vore tänkbart men då fanns en risk för humbug och "metafysiska fraser". 
Amerikanska sociologer var ärliga hantverkare som jobbade med statistik. 
Också en amerikansk socialpsykolog borde finnas vid Högskolan, hävdade 
Gunnar Myrdal: 

Individualpsykologi blir antingen humbug som psykoanalysen eller behaivioristik [sic] 
och intelligensmätning m.fl. ointressanta saker. Socialpsykologi blir däremot: fångar, 
fattighjon, luffare, samhällsklasser m.m. och arbetsmetoderna bli begripliga: socialstati
stik. Det blir dessutom barnpsykologi, preventiv och socialiserande barnavård och sluter 
sig alltså till pedagogiken bättre än något.127 

Gunnar Myrdal skissar också på en stor undersökning som han vill göra i 
Sverige. Det skulle vara en studie av migrationen under den svenska 
industrialiseringen och de skulle genomföras i samarbete med sociologer 
och statistiker. Bagges socialvetenskapliga institut skulle fungera som 
plattform och förhoppningsvis skulle Rockefeller Foundations kunna 

124 Om resan se Nilsson, Alva Myrdal, 138 och 144. 
125 Ron Eyerman talar om en grupp "rationalizing intellectuals", vilken makarna Myrdal tillhörde 
tillsammans med flera arkitekter och ekonomer, i "Rationalizing Intellectuals: Sweden in the 1930s and 
1940s" i Theory and Soäety 1985:14. Flera av dessa kom att få centrala positioner som experter i statliga 
utredningar och som debattörer i samhällsdebatt och politik. 
126 Brev till Gösta Bagge daterat 8 feb 1930, Gunnar Myrdal-samlingen, Arbetarrörelsens Arkiv. 
127 Brev till Gösta Bagge daterat 3 feb 1930, Gunnar Myrdal-samlingen, Arbetarrörelsens Arkiv. 
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finansiera projektet. Också Alva Myrdal skriver till vänner i Sverige om 
denna forskningsidé: 

Vi har - som alltid, kan ni svara; ni kanske har tröttnat på våra ideliga framtidsplaner -
lockande planer för framtiden. En ekonom + en socialpsykolog, förenade i äktenskap 
och författeri utgör naturligtvis lätteligen en sociolog. Vi ska alltså nästa gång vi har 
tillgång till billig a rbetskraft göra en stor social historia över Sverige under industriali
seringsperioden, på basen av det statistiska migrationsmaterialet. Lika intressant som 
Middletown och dubbelt så vederhäftigt, det vet vi ämnet ger möjlighet till.128 

Detta var alltså strax innan Bagge skulle ansöka om fortsatta medel till 
forskningen vid Socialvetenskapliga institutet. I Bagges ansökan återfinner 
vi tydligt Gunnar Myrdals idéer, både inriktningen på den sociala 
utvecklingen under Sveriges industrialiseringsperiod och idén om material 
av "väsentligen sociologisk och socialhistorisk karaktär". 

Vilka samhällsvetare var det då som makarna Myrdal mötte i USA och 
som de blev så inspirerade av?129 Ett syfte med resan för Gunnar Myrdal var 
att möta institutionalistiska ekonomer, men han tycks inte ha anammat 
dessas idéer helt och fullt, åtminstone inte inledningsvis.130 Den amerikanska 
ekonomiska institutdonalismen hade en holistisk grundsyn i det att den 
antog att ekonomin inte kunde förstås utan hänsyn till samhällets övriga 
sidor. Därigenom var tvärvetenskapliga ansatser välkomna vilket tilltalade 
Gunnar Myrdal. I och med sitt samhällsperspektiv kan den institu
tionalistiska ekonomin sägas vara "sociologisk" till sin karaktär. En mer 
renodlad sociolog, som blev central för makarna Myrdal, var W. F. Ogburn 
vid Chicago Department of Sociology, särskilt hans bok Social Change.131 

Ogburn diskuterar en hypotes om "cultural lag", kulturell eftersläpning.132 

Ett kännetecken hos det moderna samhället är att förändringshastigheten är 
hög. Det blir därför svårt dels för individen att mentalt hinna med, dels för 

128 Brev från Alva Myrdal till Else-Merete och Alf Ross, daterat den 20 december 1929. Citerat ur Nilsson, 
Alva Myrdal, 159. 
129 Här förlitar jag mig till största delen på Nilssons analys i Alva Myrdal. 
130 Benny Carlson, De institutionalistiska idéemas spridning (Stockholm, 1995), 181—197. 
131 W.F. Ogburn, Social Change with respect to Culture and Original Nature (New York, 1922). Ogburn var vid 
Columbia University i New York 1919-27 och sedan vid Chicago University från 1927 och var en 
konsekvent förespråkare för kvantitativa, statistiska metoder. 1929 utsågs han till ordförande för American 
Sociological Association. Jennifer Platt anger att han i sitt installations tal intog en medvetet kontroversiell 
extremt scientistisk hållning. Vetenskaplig sociologi skulle samla objektiva fakta, artiklar borde innehålla 
mer tabeller än text och tyngdpunkten måste ligga på bevisföring och verifiering, se A History of Soäological 
Research Methods, 77. 
132 Samtidigt som Ogburn var intresserad av dessa frågor som gällde samhällets förändring i vid mening, 
var han också en förespråkare för den "instrumentella positivismen". Begreppet instrumenteil positivism 
används av Ross i The Origins of American Sodai Säence. Instrumenteli positivism innebär inte bara att 
statistik används, menar hon, eftersom statistiska metoder användes även i många andra vetenskapliga 
inriktningar. Instrumenteli positivism innebär att statistisk analys av aggregerade individuella beteenden får 
definiera hela området för sociala studier. Socialvetenskapens undersökningsfält är alltså enbart mätbart 
beteende och statistisk analys av detta. Under 1920-talet växer denna vetenskapsuppfattning fram i USA 
och Ogburn omfattade denna inställning. 
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skilda strukturer och institutioner att förändras i samma takt. Men det är 
viktigt att försöka göra den därmed följande perioden av missanpassning så 
kort som möjlig, att göra den kulturella eftersläpningen så liten som möjlig. 
Det är alltså de materiella förhållandena som först ändras och den mänskliga 
kulturen, "the adaptive culture", som har svårt att förändras och anpassas i 
samma takt. Ett exempel på materiell förändring i modernitetens samhälle är 
utvecklingen inom industrin medan en institution som släpar efter är 
utbildningen. 

En annan influens för Alva Myrdal var makarna Thomas' The Child in 
America.™ Såväl Ogburns som makarna Thomas' böcker handlar om fa
miljen i samhället och om dess brist på anpassning som centralt problem. 
Ogburn hävdar att familjen inte tillräckligt anpassat sig till det moderna 
industrisamhället. Den lever fortfarande kvar i föreställningar som gällt i det 
forna jordbrukssamhället. I makarna Thomas' bok är det barnuppfostran 
som släpar efter, och deras förslag på lösning på problemet är föräldra
utbildning, en modell som Alva Myrdal så småningom kom att praktisera i 
Sverige.134 

Idén att det är nödvändigt att uppdatera såväl människan som insti
tutioner och strukturer anammades i hög utsträckning av makarna Myrdal. 
På samma sätt som Ogburn såg de moderniteten och dess utveckling i sig 
som ofrånkomlig. Att sociologi för Alva Myrdal i stor utsträckning hängde 
samman med familjens roll i samhället är uppenbart. I en artikel 1933 i den 
socialdemokratiska tidskriften Morgonbris vill Alva Myrdal övertyga läsarna 
om att familjen måste ses, inte som en given institution i samhället, utan 
som historiskt föränderlig. En helt ny vetenskapsgren, familjesociologi, har 
inrättats till följd av denna ytterst centrala insikt, skriver hon. Denna 
vetenskapsgren har visat hur familjestrukturen är beroende av psykologiska, 
ekonomiska och sociala faktorer. Den visar också hur den framtida utveck
lingen kommer att se ut och familjen måste anpassas till detta. Det gäller att 
inte vara motsträvig utan acceptera att vissa av familjens tidigare funktioner 
har övergått till samhällets ansvar, en utveckling som kommer att fortsätta.135 

Det Alva Myrdal främst ivrade för var alltså familjesociologi och hon 
etablerade sig under 1930-talet som den nationellt ledande experten på detta 
område. 

133 W. I. Thomas & Dorothy Swaine Thomas, The Child in America: Behaviour Problems and Programs (New 
York, 1928). 
134 1931 hölls Sveriges första föräldracirkel i ABF: s regi, utarbetad och ledd av Alva Myrdal. 
"Studiecirklarna i psykologi innebar inte enbart att ett nytt vetenskapligt ämne debuterade, utan också att 
nya förväntningar föddes. Med hjälp av den nya vetenskapen om människan skulle uppkomsten av sociala 
problem kunna förklaras och därmed motverkas", skriver Nilsson i Alva Myrdal\ 218. 
135 Alva Myrdal, "Familjen göres om", i Morgonbris 1933:12. 
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Makarna Myrdal deltog också i diskussionen kring relationen mellan 
socialvetenskap och nationalekonomi. I den sjätte upplagan av Kris i 
befolkningsfrågan som utkom 1935 finns ett nyskrivet förord. Här hävdar de 
att nationalekonomin, med sina föråldrade och ibland rent felaktiga 
föreställningar "fått göra sig alltför bred på bekostnad av alla de övriga 
socialteoretiska och socialpraktiska vetenskaperna".136 Just befolkningsprob
lemet lämpar sig inte att enbart behandla ur nationalekonomisk synvinkel. 
Det "är nu i första hand ett sociologiskt, socialpsykologiskt, social-
pedagogiskt, socialhygieniskt, och i sista hand ett socialpolitiskt problem."137 

Gunnar Myrdal hävdar i Vetenskap och politik i nationalekonomien, som 
utkom 1930, att nationalekonomi måste vara en praktisk vetenskap, en 
"ekonomisk teknologi". För att veta hur detta skulle gå till måste national
ekonomin ta hjälp av psykologi och sociologi. Sociologins och socialpsyko
logins uppgift är att vetenskapligt pröva frågan om åsiktsbildningens natur, 
något som är nödvändigt att känna till för den ekonomiska teknologin: 
"Den ekonomiska teknologien bottnar alltså i den moderna, socialpsyko
logiskt inriktade sociologien."138 Gunnar Myrdal framhöll att ekonomisk 
vetenskap måste, även om den ska vara praktisk, avstå från omdömen. 
Politiska omdömen ska visserligen utgå från vetenskapliga sanningar, men 
de kan inte vara en del av vetenskapen själv, underströk han. 

Dessa exempel visar Alva och Gunnar Myrdals tvärvetenskapliga 
intresse. I den helhetssyn på samhället som de sökte efter var det inte 
tillräckligt att studera bara exempelvis ekonomiska förhållanden. Andra 
samhällsvetenskaper måste också beaktas. Sociologin framställs som en av 
dessa samhällsvetenskaper men syftet är mer övergripande: att förstå 
samhället som en helhet.139 

När Alva och Gunnar Myrdal återvänt till Sverige gav de sig ut på den 
politiska arenan. De drev åsikten att socialvetenskap och sociologi i ameri
kansk tappning måste användas i den svenska socialpolitiken. Inspirerade av 
amerikanska samhällsvetare ville de kalla sin politiska hållning radikal. 
Samhället skulle förändras från grunden men utan revolutionära medel. Det 

136 Alva & Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (1934), 6:e uppl. (Stockholm, 1935), 18. 
137 Ibid. 
138 Gunnar Myrdal, Vetenskap och politik i nationalekonomien, 291. För vidare diskussion om Myrdals begrepp 
"ekonomisk teknologi", se Henrik Björck, "Ett perspektiv på social ingenjörskonst", i Teknisk idéhistoria 
(Göteborg, 1995), 218—230; Källström Den gode nihiliste^ 146 och Skoglund, Vita mössor under röda fanor, 211. 
Skoglund ser en instrumenteil kunskapssyn tillsammans med en bristande tilltro till människan o.s.v. som 
centrala idéelement i samhällsingenjörsidealet. 
139 Ron Eyerman och Andrew Jamison hävdar att makarna Myrdal fann sitt holistiska perpsektiv hos den 
tidiga Chicagoskolan som såg samhället som en sammanhängande totalitet av institutioner och processer. 
Myrdals arbetade i svensk politik utifrån detta perspektiv och det tjänade ett centralt syfte för den 
interventionistiska och reformistiska inriktning som socialdemokratin valde för 1930-talets planering av 
välfärdssamhället, se On the Transatlantic Migration of Knowledge: Aspects of intellectual exchange between the United 
States and Sweden, 1930-1970, CERUM Working Paper 1992:1 (Umeå, 1992), 17-18. 
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var i stället förnuftet som skulle vinna över traditionalismen. Radikalismen 
innebar också att staten skulle ta ett större ansvar för sina medborgare. 
Bland amerikanska samhällsvetare fanns en stark vision om att med 
socialvetenskapen som hjälp kunna genomföra politiska reformer. Denna 
vision hade emellertid svårt att göra sig gällande i det amerikanska 
statssystemet. För Alva och Gunnar Myrdal tycktes Sverige vara ett betydligt 
mer lovande land i det avseendet. Om visionen fick fäste skulle den i 
mycket större utsträckning kunna förverkligas i den lilla nationen Sverige, 
med sin starka statsmakt och långa ämbetsmannatradition.140 Här känner vi 
igen idén om Sverige som ett socialt laboratorium, en idé som vi sett Bagge 
förfäkta under 1920-talet.141 

Alva Myrdal kom inte att göra någon karriär på den vetenskapliga arenan. 
Däremot kan man säga att hon verkade praktiskt på det socialvetenskapliga 
fältet.. Under 1930-talet ägnade hon sig främst åt familje- och barnfrågor. 
År 1936 grundade Alva Myrdal tillsammans med Sven Wallander, HSB:s 
skapare, det Socialpedagogiska seminariet i Stockholm, vid vilket hon också 
var rektor åren 1936—48. Seminariet utbildade förskollärare på grundval av 
nya pedagogiska idéer. Hon verkade också inom Arbetarnas bildningsför
bund som studieledare i föräldracirklar. Utöver det praktiska utbildnings
arbetet var hon politiskt verksam inom socialdemokratin, kvinnorörelsen 
och den allmänna debatten.142 Att hennes kunskaper erkändes, åtminstone 
av somliga, visas av att Fritz Croner bad henne om synpunkter på 
programmet för sitt familjesociologiska seminarium i Lund. 

Gunnar Myrdal blev som bekant inte sociolog i Sverige. Men när 
makarna Myrdal återvände till USA 1938 mottogs de som etablerade namn 
inom sociologin. Deras arbete i Sverige uppmärksammades och de anlitades 
båda som talare vid olika sociologiska konferenser.143 I Sverige blev i stället 
Gunnar Myrdals inflytande som ekonom allt större, dels som expert inom 
socialdemokratin, dels som efterträdare till Gustav Cassel som professor i 
nationalekonomi vid Stockholms högskola. 

140 Nilsson, Alva Myrdal, 144. 
1411 den tidiga Chicagosociologin sågs ofta staden Chicago som ett sociologiskt laboratorium. Den 
infrastruktur som fanns i staden fungerade både som en tillgång för sociologen och något hon måste 
anpassa sig till, skriver Martin Bulmer i The Chicago School of Sociology, 93. 
142 Hon valdes till centrala poster i både svenska och internationella kvinnoföreningar (ordförande i 
Yrkeskvinnors riksförbund 1936-38 och 1940-42, vice ordförande i International Federation of Business 
and Professional Women 1938-47), hon ingick i flera statliga utredningar (bland an nat som expert i 
Befolkningsutredningen och som sekreterare i Kommissionen angående gift kvinnas förvärvsarbete) och 
skrev böcker med spridning både i Sverige och internationellt (bland andra Kris i befolkningsfrågan 1934 
tillsammans med Gunnar Myrdal, Stadsbarn 1935, Nation and Familj 1941). Se exempelvis Lindholm, Elin 
Wägner och Alva Myrdal, 166. Per Thullberg hävdar att Alva Myrdal på 1940-talet ".. .lyckats skapa sig en 
sådan position att hennes socialpolitiska syn kunde ligga till grund för ett konkret politiskt reformarbete.", 
se "Alva Myrdal", Svenskt b iografiskt lexikon 26 (Stockholm, 1987-89), 164. 
143 Nilsson, Alva Myrdal, 285. 
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Sociologisk undervisning vid Stockholms högskola 
Gunnar Myrdal fortsatte dock att verka för sociologi i den socialveten
skapliga miljön i Stockholm. Han genomförde den planerade undersök
ningen om den svenska migrationen inom ramen för det Rockefeller-stödda 
programmet. Dorothy Swaine Thomas kunde, med finansiellt stöd från 
Stiftelsen, lånas över 1934-35 från Yale där hon då arbetade. Hon bidrog 
med sociologiska synpunkter till migrationsundersökningen och hon och 
hennes make W. I. Thomas undervisade i sociologi vid högskolan. Efter 
flera års förseningar publicerades hennes del i undersökningen som Social 
and Economic Aspects of Sw edish Population Movements 1750—1933 och resten av 
undersökningen som Population Movements and Industrialisation: Swedish Counties 
1895—1930.144 De utkom 1941 i Stockholm Economic Studies och satte därmed 
punkt för serien. 

Gunnar Myrdal bjöd även in den dansk-tyske sociologen Svend Riemer 
att hålla grundkurser i sociologi vid högskolan under åren 1936—38.145 Också 
Riemer deltog med materialinsamling i migrationsundersökningen, till
sammans med flera andra. Hans undervisning annonserades som 
"föreläsningskurs med diskussion" under skilda rubriker: 

vt 1936: "sociologi över familjebudgetens betydelse för den sociologiska 
analysen" 

ht 1936: "sociologi, med utgångspunkt från studenternas sociala 
situation" 

vt 1937: "sociologi, med utgångspunkt från kriminalitetsproblem" 
ht 1937: "empirisk sociologi, med utgångspunkt från undersöknings

material över Stockholmsfamiljers levnads och bostadsvanor" 
vt 1938: "empirisk sociologi, med utgångspunkt från W. I. Thomas och 

Florian Znaniecki The Polish Peasant in Europe and America'̂  

En som deltog i undervisningen var Brita Åkerman, då licentiat i litteratur
vetenskap. Hon fann sociologi mycket intressant: "Det gav kunskaper som 
kunde lägga grund till förståelse av den debatt som surrade kring Myrdals. 

144 Dorothy Swaine Thomas, Sodai and Economic Aspects of Swedish Population Movements 1750-1933 (New 
York, 1941). Population Movements and Industrialisation: Swedish Counties 1895-1930 (London & Stockholm, 
1941). Som författare till den sistnämnda anges "the staff of the Institute for social sciences, Stockholm 
university". Tegen & Rundblad, A Survey of Teaching and Research in Sociology and Sodai Psychology at Swedish 
Universities, 3. 
145 Fritz Croner är mycket positiv och tacksam i sina memoarer Ett liv i vårtid mot Gunnar Myrdals sätt att 
ta sig an emigranter. Han berättar att Riemer anlänt våren 1934 till Sverige och att de två sociologerna 
genom Gunnar Myrdals försorg träffades. 
146 Stockholms högskolas katalog för vt 1936 t.o.m. vt 1938. Ht 1938 finns Riemer i katalogen men ingen 
undervisning angiven, och terminen efter är hans namn borta. 
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Där var ju oc kså kvinnofrågor aktuella och hela raden av sociala problem, 
men det var svårt att veta från vilket håll man skulle nysta upp dem."147 

Kursdeltagarna fick också planera olika sociologiska forskningsprojekt. 
Åtminstone en av idéerna kom verkligen till stånd och utvecklades efter 
kursens slut av Åkerman, Riemer och statistikern Richard Sterner.148 Det var 
en undersökning om bostäder och hur folk levde i sina hem. Den disku
terades i undervisningen höstterminen 1937 (se ovan). 

HSB bekostade undersökningen. Insamlingen av materialet var klart 
1937 och Riemer tog itu med att bearbeta materialet. Åkerman beskriver 
hans arbete: "Svend Riemer ägnade sig mycket åt familjesociologiskt 
teoretiserande, och när jag läste ett utkast till ett kapitel kände jag mig 
ganska orolig för vad han drog ut av materialet."149 Emellertid kom både 
Sterner och Riemer att lämna Sverige för USA innan bearbetningen var 
klar.150 Det blev Brita Åkerman som slutförde undersökningen. Den fick 
titeln Familjen som växte ur sitt hem och var en av de första bo stads vaneunder
sökningarna.151 

Gunnar Myrdal arbetade som vi sett för att införa sociologi vid Stock
holms högskola. Men det fördes också en diskussion om att sociologi even
tuellt kunde kombineras med statskunskap. Statskunskap var ursprungligen 
inget självständigt ämne vid högskolan utan ingick i området för 
professuren "statsrätt med statskunskap jämte förvaltningsrätt och folkrätt". 
År 1930 anställdes en biträdande lärare i statskunskap och 1934 beslutades 
att en självständig professur skulle inrättas. I samband med inrättandet 
diskuterades om sociologi kunde inrymmas i professuren. Humanistiska 
fakulteten påpekade att statskunskapen kunde vinna på att beakta socio
logiska synpunkter och föreslog en utredning i frågan. Carl Lindhagen i 
högskolans styrelse var av samma åsikt, men hävdade att sociologi knappast 
kunde ses som en integrerad del i statskunskapen utan måste få utrymme 

147 Brita Åkerman, 88 år på 1900-talet: Bland vänner och idéer (Stockholm, 1994), 60. Hon minns särskilt att 
Weber och Lazarsfeld behandlades i Riemers undervisning om sociologiska metoder och grundläggande 
sociologiska verk. 
148 Åkerman, 88 år på 1900-talet, 82—83. 
149 Ibid., 85. 
150 Sterner följde med Gunnar Myrdal för att assistera vid hans undersökning om de amerikanska 
rasproblemen. Riemer ville emigrera till USA då hans hustru var av judisk härkomst. Hon avled emellertid 
före avresan men Riemer höll fast vid emigrationsplanerna. 
151 Brita Åkerman Familjen som växte ur sitt hem (Stockholm, 1941). Sven Wallander på HSB drev på att Brita 
Åkerman skulle skriva enkelt och begripligt. Riemers utkast fann han "tråkigt och oläsbart". Åkerman 
valde en inledning i anekdotens form, en arkitekt, en sociolog och en husmor diskuterar bostadsbyggande. 
Hon var inspirerad av Middletown och undersökningen blev väl mottagen, se 88 år på 1900-talet, 90-92. Se 
även Maria Göransdotter "Möbleringsfrågan: Om synen på heminredning i 1930- och 1940-talens 
bostadsvaneundersökningar", Historisk tidskrift 1999:3. 
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redan i professurens titel. Han ville benämna den "statskunskap med 
sociologi".152 

Professurens benämning blev till slut "Lars Hiertas professur i 
statskunskap". Herbert Tingsten kallades till dess innehavare 1935 och fick 
sitt arbetsrum i det socialvetenskapliga huset. Tingsten förklarade sig villig 
att utvidga verksamheten till att omfatta även sociologi om så skulle bli 
fallet. Frågan kom emellertid inte att utredas vidare. Tingsten utformade 
ändå en mindre kurs i sociologi som var obligatorisk för betyg i stats
kunskap fram till 1939. Vi kan se Tingstens intresse för frågan i hans 
installationsföreläsning "Statskunskapen och den politiska utvecklingen".153 

Här poängterar han att statskunskap behandlar samtida statsliv och politiska 
förhållanden. Detta måste ske mot bakgrund av historien, men studiet av 
statsteoriernas historia får inte överskugga studiet av samtidens politiska 
ideologier, de demokratiska, kommunistiska och fascistiska idéerna. Stats
kunskapen ger ett "tvärsnitt" ur samtidens politiska historia. Något som 
enligt Tingsten är kraftigt eftersatt är studiet av de sociala förutsättningarna 
för det politiska livet. Här bör statistiska och sociologiska metoder användas 
mer. I detta avseende är USA ett föregångsland: "Särskilt i Amerika har 
statsvetenskapen i allt högre grad beaktat och i detalj studerat de sociala 
sammanhangen, varvid statistiska och sociologiska metoder fått ökad 
betydelse."154 

Också i antologin Vetenskap av i dag: framlagd av svenska forskare (1940) 
framhävde Herbert Tingsten de sociologiska frågeställningarnas värde för 
statsvetenskapen.155 Med hjälp av statistik kan man nå större exakthet i 
skildringen av politiska företeelser och "söka belysande korrelationer mellan 
detta handlande och andra mer eller mindre exakt mätbara faktorer". Att 
arbeta på detta sätt inom statsvetenskapen uppfattades som nytt och 
väsentligt och hade främst gjorts i USA. När Tingsten diskuterar statsveten
skapens relation till andra discipliner skriver han: "Tendensen går för 
närvarande mot ett ökat samarbete, kanske till och med mot ett slags fusion 
av samhällsvetenskaperna, med ett ord mot sociologi".156 Här visar Tingsten 

152 Elis Håstad, "Statskunskap", i Stockholms högskola under Sven Tunbergs rektorat (Stockholm, 1949), 156— 
157. 
153 Tingstens "Statskunskapen och den politiska utvecklingen" publicerades tillsammans med Gunnar 
Myrdals installationsföreläsning "Den förändrade världsbilden inom nationalekonomin" i Samhällskrisen och 
soâalvetenskapernay Gunnar Myrdal & Herbert Tingsten (Stockholm, 1935). 
154 Myrdal & Tingsten, Samhällskrisen och soäalvetenskaperna, 62. 
155 Vetenskap av i dag: Framlagd av svenska forskare, red. Gunnar Aspelin & Göte Turesson (Uppsala, 1940). 
Boken är en samling fristående uppsatser skrivna av representanter för skilda vetenskaper, såväl 
humanistiska som naturvetenskapliga. Någon speciell avdelning social- eller samhällsvetenskaper finns inte. 
156 Herbert Tingsten, "Statsvetenskapliga arbetsuppgifter", i Vetenskap av i dag: Framlagd av svenska forskare, 
red. Gunnar Aspelin & Göte Turesson (Uppsala, 1940), 214. 
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en uppfattning liknande Steffens; sociologi är den allmänna vetenskapen, 
fusionen av samhällsvetenskaperna. 

Samhällsvetenskapens situation 
Vi har nu sett hur ett intresse för sociologi växte bland akademiker inom 
såväl praktisk filosofi i Lund som nationalekonomi i Stockholm från tidigt 
1930-tal. Sociologi och samhällsvetenskap i mer allmän bemärkelse var 
aktuella frågor inte bara i en akademisk utan även i en vidare samhällelig 
kontext. Vid ingången av 1930-talet uppfattades samhällsvetenskap knappt 
alls som ett autonomt område, men under decenniets gång ändrades detta. 

Vi måste komma ihåg att forskning och högre utbildning över lag inte 
var någon omfattande verksamhet vid denna tid. Under andra hälften av 
1930-talet hade universiteten i Uppsala och Lund ungefär 2500 studenter 
vardera. Av dessa var omkring 20 procent kvinnor. Vid högskolorna i 
Stockholm och Göteborg var andelen kvinnor högre, ungefär 30 procent. 
Stockholms högskola hade omkring 1900 studenter, medan Göteborgs 
högskola var mindre, under 500 studenter.157 

Av teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk fakultet var den sist
nämnda den ojämförligt största. I filosofisk fakultet ingick inte bara vad vi 
brukar kalla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen utan också de 
teoretiska naturvetenskapliga.158 I många "filosofiska" ämnen bestod under
visningen uteslutande av ett seminarium var eller varannan vecka som 
leddes av professorn i ämnet. 

Det fanns tämligen få ämnen av de som idag ingår i samhällsvetenskaplig 
fakultet. I nedanstående tabell ges en överblick av ämnen som kan kallas 
mer eller mindre samhällsvetenskapliga.159 Dessa tillhörde organisatoriskt 
sett inte samma grupp. De flesta tillhörde den humanistiska avdelningen av 
filosofisk fakultet, bland annat statskunskap och statistik. Vid universiteten 
var "nationalekonomi med finansrätt", som benämningen var, delad mellan 
filosofisk och juridisk fakultet, men professuren sorterade under den 
sistnämnda. 

157 Historisk statistik för Sverige: Statistiska översiktstabeller t. 0. m. 1950 (Stockholm, 1960). 
158 Vid högskolorna såg fakultetsindelningen annorlunda ut. Göteborgs högskola, sorn var relativt liten, 
hade inga fakulteter, däremot en humanistisk avdelning. Stockholms högskola hade en naturvetenskaplig, 
en humanistisk och en stats- och rättsvetenskaplig fakultet. 
159 Vid specialhögskolorna, som inte behandlas här, fanns vissa professurer i vad som kan kallas 
samhällsvetenskapliga ämnen, t.ex. ekonomisk geografi och företagsekonomi vid Handelshögskolorna. 
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Professurer i socialvetenskapliga och närliggande ämnen 1930—1946160 

Uppsala 
universitet 

Lunds 
universitet 

Stockholms 
högskola161 

Göteborgs 
högskola162 

N ationalekonomi 1 (j ur. fak) 1 (jur.fak) 2+1 (fr. 1946) 1 

Statskunskap 1 1 1 (fr. 1935) 1 (inkl. statistik) 

Statistik 1 1 1 (fr. 1938) 

Praktisk filosofi 1 1 1 (fr. 1937) 1 

Teoretisk filosofi 1 1 

Historia 2 2 2 1 

Ekonomisk historia 1 (fr. 1937) 

Geografi 1 (mat-nat.sekt) 1 (hum. sekt) 1 (mat-nat. avd) 1 (inkl. etnografi) 

Pedagogik (inkl. psyk.) 1 1 1 (fr. 1937) 1 

Etnologi163 1 (fr. 1946) 1 (fr. 1934) 

Etnografi 1 (fr. 1933) 1 (till 1932) 

Ur tabellen framgår att en kraftig expansion skedde vid Stockholms 
högskola under 1930-talet. Detta möjliggjordes för det första av att nya 
lärostolar tillkom genom att deras verksamhet knöts till i huvudstaden redan 
befintliga institutioner. Professuren i etnologi, eller nordisk och jämförande 
folklivsforskning som den hette, var till exempel ett samarbete med Nordis
ka museet medan professuren i allmän och jämförande etnografi var knuten 
till Statens etnografiska museum. För det andra erhöll högskolan 

160 Uppställningen grundar sig i huvudsak på uppgifterna i Sveriges statskalender. 
161 Vid Stockholms högskola tillhörde professuren i nationalekonomi och socialpolitik (Bagges) den 
humanistiska avdelningen. Cas sels/Myrdals professur i nationalekonomi med finansvetenskap tillhörde 
stats- och rättsvetenskapliga avdelningen. År 1946 knöts Konjunkturinstitutets chef till högskolan och 
humanistiska fakulteten genom att även bli professor i nationalekonomi, särskilt konjunkturforskning, 
vilket innebar att en tredje nationalekonomisk professur tillkom. Se Fredric Bedoire & Per Thullberg, 
Stockholms Universitet 1878—1978 (Uppsala, 1978), 45—48, och Stockholms högskola under Sven Tun bergs rektorat 
(Stockholm, 1949) 146—153. Eli F. Hecksher hade en personlig professur i ekonomisk historia vid 
Handelshögskolan vilken var Sveriges enda i ämnet. Han undervisade även vid Stockholms högskola. 
162 Till Göteborgs högskolas humanistiska avdelning hörde professuren i nationalekonomi och sociologi. 
Detta var ju Steffens gamla professur men som vi vet bedrevs inte längre någon sociologisk verksamhet 
och beteckningen togs så småningom bort. Göteborg hade en professur för hela det filosofiska ämnes
området. Från 1919 fanns också i Göteborg en kombinerad professur i filosofi och pedagogik, men 1936 
ändrades kombinationen till pedagogik och psykologi. Om Göteborgs högskola se Lindberg & Nilsson, 
Göteborgs universitets historia, I. Ernst Cassirer hade också en personlig filosofiprofessur under åren 1935— 
1941, en period som Svante Nordin beskrivit i "Ernst Cassirer och den svenska filosofin" i Lychnos 1995. 
163 Att avgränsa ämnet etnologi är inte enkelt, då flera inriktningar och ämnesbeteckningar, som flera 
gånger ändrats, förekommit. Från 1946 sammanslogs ämnet nordisk etnologi med folkminnesforskning 
under beteckningen nordisk och jämförande folklivsforskning. Se Sigurd Erixon "Forn- och folkkultur
forskning", Stockholms högskola under Sven Tunbergs rektorat (Stockholm, 1949) för en utredning. 
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professurer genom att kommunala bidrag och privata donationsmedel 
ställdes till förfogande.164 

Tilldelningen till universiteten förändrades inte mycket under 1930-talet 
trots att studentantalet steg. Att allt fler sökte sig till högre utbildning 
uppfattades som ett problem. Risken för att ett "akademikerproletariat" 
skulle uppkomma som en följd av en alltför omfattande "överutbildning" 
uppmärksammades. Det beskrevs hur unga människor på grund av den 
ekonomiska krisen pumpades in i universitetsutbildning trots att den fram
tida arbetsmarknaden inte kunde antas ha behov av deras utbildning. Denna 
icke önskvärda utveckling kunde iakttas även i andra europeiska nationer.165 

Som förebyggande åtgärder inför denna fara föreslogs "ökad planmässighet 
vid utbyggandet av den vetenskapliga organisationen".166 

Vad gäller examina fanns inom filosofisk fakultet två examen på grund
nivå, filosofie kandidatexamen och filosofie ämbetsexamen. Fil. kand. var 
allmänbildande medan ämbetsexamen var tänkt som yrkesförberedande för 
framför allt blivande läroverkslärare.167 Ville man fortsätta studera på en 
högre nivå var första etappen filosofie licentiatexamen (fil. lic.) och den 
andra och högsta filosofie doktorsexamen (fil. dr.). Godkända avhandlingar 
betygsattes efter en femgradig skala och för en tjänst inom akademin 
krävdes i praktiken minst docentbetyg, det vill säga något av de tre högsta 
betygen. Inom juridisk fakultet fanns på grundnivå juridisk kandidat (jur. 
kand.) samt den kortare och mer översiktliga kansliexamen. På de högre 
nivåerna hette examina jur. lic. och jur. dr.. Detta var läget i mitten av 1930-
talet då frågan väcktes om inte en ny examen för det samhällsvetenskapliga 
området borde inrättas. 

Organisatoriska förändringar 
Redan år 1910 hade ett förslag ställts om att inrätta en statsvetenskaplig 
examen. Den skulle innehålla en kombination av studier i juridiska och 
filosofiska ämnen. Det framhölls att utvecklingen på stats- och samhälls
livets område hade skapat behov av en ny grundläggande universitets
examen. Men förslaget lades ned efter hård kritik från juridikens företrädare, 
där man hävdade att de juridiska studierna hade alldeles för liten del i 

164 Bedoire & Thullberg, Stockholms Universitet 1878—1978, 45 ff. 
165 Se SOU 1935:52, Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella 
yrkena, 3. 
166 SOU 1937:36, Universitetsberedningen: Utredning ifråga om universitetens verksamhet och organisation, 23. Se 
också Thorsten Nybom, Kunskap, politik, samhälle, 62-63. 
167 Ämbetsexamen hade införts i början av seklet samtidigt som kravet på grundläggande studier vid 
filosofisk fakultet avskaffades för jurist- och läkarexamina. Torsten Nybom menar att med denna exa
mensförändring institutionaliserades en motsättning mellan universitets uppgifter att utbilda människor 
dels för externa yrken och dels för intern vetenskaplig forskning, se Kunskap, politik, samhälle, 23. 
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utbildningen. Långa juridiska studier ansågs vara nödvändiga som förbe
redelser för ämbeten i det allmännas tjänst.168 

Idén om en ny examen återupptogs i en departementspromemoria i 
ecklesiastikdepartementet 1933, skriven av Axel Brusewitz, professor i stats
kunskap.169 Motiveringen var i princip densamma, samhällets utveckling 
krävde nya kunskaper. Nu hade den offentliga administrationen utökats 
ytterligare med bland annat fler ämbetsverk. Att kombinera juridiska och 
filosofiska studier skulle vara komplicerat, varför en rent filosofisk stats
vetenskaplig magisterexamen föreslogs. Ämnet sociologi uppmärksamma
des: "Önskvärt vore att även kunna få med sociologi som särskilt ämne, 
vilket dock t.v. måste lämnas ur räkningen, då detta ännu ej är företrätt 
inom universitetsundervisningen."170 

I Danmark fanns sedan 1929 en statsvetenskaplig examen i vilken ingick 
"propedeutisk sociologi". I Norge hade 1934 en ekonomisk ämbetsexamen 
inom juridisk fakultet inrättats. Där ingick rättsvetenskap samt national
ekonomi och statistik vari bland annat sociologi togs upp. I den finska 
examenstyp som mest liknade dessa, en examen som var tämligen lågt 
utnyttjad, ingick inte sociologi.171 

Behövdes då denna nya examen? Det var redan möjligt att, inom ramen 
för filosofie kandidatexamen, kombinera ämnen på det sätt som föreslogs. 
Brusewitz menade att denna examen var behövlig. Han framhöll betydelsen 
av att: 

[...] en samhällsvetenskaplig bildningslinje, särskilt anordnad, införlivas med universitetens 
undervisning och examensordning. Det kan knappast sägas, att de samhällsvetenskapliga 
studierna ännu erhållit den framskjutna ställning vare sig inom vårt skolväsen eller inom 
universiteten, som de förtjäna och som icke minst i vår tid krävs. Genom markerande av 
en dylik s tudielinje skulle de samhällsvetenskapliga studierna erhålla en officiellt erkänd 
plats i universitetsundervisningen, vilket skulle bidraga till att främja och uppmuntra 
dessa studiers bedrivande.172 

Yttranden över departementspromemorian inhämtades från universiteten, 
Stockholms och Göteborgs högskola samt universitetskanslern. Återigen 
ville de juridiska fakulteterna värna sin utbildnings primat för tjänster inom 
den offentliga förvaltningen. Liksom vid 1910 års förslag var i huvudsak de 
juridiska fakulteterna negativa och de filosofiska fakulteterna positiva. 

Filosofiska fakulteten vid Lunds universitet tyckte att ämnet national
ekonomi borde finnas inom filosofisk fakultet om den nya examen skulle 

168 Se SOU 1935:11, betänkande angående inrättande av en statsvetenskaplig examen, Bilaga A, "P.M. angående 
statsvetenskaplig examen" för en redogörelse för betänkandet Om inrättande af en statsvetenskaplig examen från 
1910 och remissyttrandena däröver. 
169 SOU 1935:11, Bilaga A. 
170 Ibid., 72. 
171 Ibid., 75-78. 
172 Ibid., 74. 
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vara helt filosofisk. Man förespråkade också att praktisk filosofi skulle ingå 
och uppmärksammade då sociologin: 

Fakulteten anmärker, att i ämnet praktisk filosofi inginge åtminstone vid Lunds universi
tet sociologiska studier, vilka hörde till den statsvetenskapliga ämnesgruppen, varförutan 
vissa andra delar av den praktiska filosofien intimt hörde samman med statskunskapen, 
såsom särskilt rättsfilosofien och dess historia samt allmän rätts- och statslära, och värde
psykologien och värdeteorien sammanhängde på samma sätt med nationalekonomien.173 

Humanistiska fakulteten vid Stockholms högskola tyckte liksom övriga 
filosofiska fakulteter att ett behov av denna examenstyp förelåg, men man 
föreslog en annan organisering med en nationalekonomilinje och en stats
kunskapslinje. "I den mån sociologi upptoges vid universitet och högskolor, 
borde detta ämne infogas i båda linjerna."174 

Sociologifrågan kommenterades alltså av Lunds universitet och Stock
holms högskola, men däremot inte av Uppsala universitet. Detta förvånar 
inte. Vi har redan sett att i Lund och Stockholm fanns miljöer där intresset 
var stort för sociologi. Någon motsvarande miljö tycks inte ha funnits i 
Uppsala vid denna tid. Professuren i praktisk filosofi hade inte någon 
ordinarie innehavare, man väntade på den sittande universitetsberedningens 
betänkande eftersom professuren kanske skulle dras in (se nedan). Inte 
heller Göteborgs högskola nämner sociologifrågan. Detta kan framstå som 
mer förvånande då Sveriges enda professur med sociologi i benämningen 
fanns här. Men vid denna tid hade Gustaf Åkerman övertagit lärostolen 
efter Gustaf Steffen, och uttryckligen uppgett att verksamheten enbart 
skulle gälla nationalekonomi. Att lärarrådet inte talar högt om sociologin 
framstår utifrån denna aspekt som mer naturligt. Göteborgs högskolas lärar
råd avstyrkte emellertid förslaget om en statsvetenskaplig examen, vilket 
även universitetskanslern gjorde. Skälet som angavs är detsamma som vid 
1910 års förslag: det behövs ovillkorligen omfattande juridisk utbildning för 
statstjänstemän av olika slag. 

Nu tillkallades en grupp sakkunniga med Brusewitz som ordförande och 
bland andra Gunnar Myrdal bland ledamöterna.175 År 1935 presenterades 
deras förslag. Statsvetenskaplig examen måste visserligen innehålla lite 
juridik men den ska inte alls konkurrera med juridiska examina. Dessa ger 
inte tillräckligt med realkunskaper för blivande förvaltningstjänstemän.176 De 
sakkunniga påpekade också att de befattningar som exklusivt krävde jur. 
kand. var väldigt få. Frågan hade även diskuterats med representanter för 

173 SOU 1935:11,15. 
174 Ibid., 16. 
175 Övriga sakkunniga var Karl Olivecrona, professor i statskunskap, och statssekreterare Herman 
Eriksson. 
176 SOU 1935:11,37-38. 
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ämbetsverk och myndigheter vilka alla sades förespråka den nya examens
typen. 

De sakkunnigas uppfattning var att det saknades en organisatorisk ram 
för det samhällsvetenskapliga området: 

Många av de nu verksamma forskarna på samhällsvetenskapernas område torde kunna 
betyga, vilka svårigheter som mött dem vid det vetenskapliga arbetet på grund därav att 
de icke på ett tidigt stadium fått en allsidig och fast samhällsvetenskaplig grundval att 
bygga på. [ ] Man kan förvänta, att intresset för de statsvetenskapliga studierna 
stimuleras, när deras enhetliga karaktär och samhälleliga betydelse klart markeras genom 
en särskild examensform.177 

Den nya examen skulle utgöra en solid grund för fortsatta vetenskapliga 
studier inom samhällsvetenskaperna. Vad gäller frågan om sociologin så 
lämnar man den därhän med följande ord: 

På samhälls studiets område finnas vissa discipliner, som ännu icke erhållit företrädare 
inom den akademiska undervisningen (exempelvis sociologi). På grund härav är för 
närvarande frågan om införlivandet av dessa grenar av vetenskapen med en statsveten
skaplig examen icke aktuell. Det torde icke behöva särskilt framhållas, att om i framtiden 
med den akademiska undervisningen skulle förenas discipliner av här avsett slag det är av 
värde, att de infogas i en statsvetenskaplig examen.178 

De sakkunnigas förslag innebar en statsvetenskaplig examen med två linjer, 
en helt filosofisk (likt departementspromemorians förslag) och en med en 
blandning av juridiska och filosofiska ämnen (likt 1910 års förslag). Båda 
utbildningslinjerna skulle leda till en ny examen benämnd politices magister
examen, pol. mag. Trots de tidigare protesterna gick förslaget nu igenom 
och den nya examen inrättades. Detta var den första universitetsutbild
ningen speciellt inriktad på samhällsvetenskap.179 

I och med denna utredning och det efterföljande riksdagsbeslutet upp
märksammades det samhällsvetenskapliga området som en enhet. Dessutom 
efterfrågades sociologi om än det inte utvecklades vidare av de sakkunniga. 
Vi kan se detta som ett tecken i tiden som visar att intresset för samhälls
vetenskap växte sig allt starkare. De flesta andra förslag som väcktes och 
diskuterades i universitets- och forskningsfrågor fick inget omedelbart kon
kret utfall under 1930-talet då universiteten genomgick en finansiell och 
statusmässig nedgång.180 Mot bakgrund av detta framstår inrättandet av en 

177 Ibid., 33-34. 
178 Ibid., 35. 
179 Utanför universiteten fanns dock vissa samhällsvetenskapliga utbildningar, exempelvis Handelshög
skolornas ekonomie magister och Socialinstitutets olika linjer. Vissa "specialutbildningar" fanns också: 
distriktssköterskeskolan, seminarier för utbildning av lärarinnor vid barnträdgårdar och storbarnkammare, 
Ericastiftelsens läkepedagogiska seminarium samt den vid Statens institut för folkhälsan anordnade utbild
ningen för hälsovårdstillsyningsmän och tjänsteläkare. Socialinstitutet var dock den centrala utbildningsan
stalten på det sociala området, se SOU 1944:29, Soâalutbildningssakkunniga I. Utredning och förslag rörande den 
högre sotialpo litis ka och kommunala utbildningen, 7 och 44. 
180 Nybom, Kunskap, politik, samhälle, 61. 
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statsvetenskaplig examen som än mer anmärkningsvärt. Men att förslaget 
kunde genomföras tyder också på att de som hela tiden ställt sig negativa, 
juristerna, inte längre hade lika mycket att säga till om. Man kan tolka detta 
som att idéerna om relevant utbildning för tjänstemän inom det samhälleliga 
området förändrats. Den juridiska kunskapens primat ersattes alltmer av en 
uppfattning att det som behövs är kunskap om de reella samhälleliga 
förhållandena. Behovet av, med kommitténs ord, "realkunskaper" vägde nu 
tyngre än behovet av juridisk lärdom. 

En examen för det samhällsvetenskapliga området inrättades alltså 1935, 
men ännu skulle det dröja länge innan de samhällsvetenskapliga discip
linerna på något mer genomgripande sätt hörde samman organisatoriskt. De 
tillhörde inte ens samma fakultet. Lösningen på detta problem kunde se ut 
på två sätt. Antingen bytte man fakultetstillhörigheten på vissa ämnen eller 
så gjorde man om fakultetsindelningen. Dessa tankar tangerades i 1930-
talets diskussion. Det föreslogs att professurer i nationalekonomi skulle 
inrättas också inom filosofisk fakultet eftersom detta ämne hade en central 
plats i statsvetenskaplig examen. Frågan sköts dock på framtiden.181 Även 
fakultetsindelningen diskuterades. Universitetsberedningen som tillsattes 
1933 och avslutades 1937 föreslog en delning av filosofisk fakultet. 
Fakulteten var mycket stor eftersom alla teoretiska ämnen ingick. Jämförel
ser gjordes med norska och danska förhållanden. I Norge fanns en histo-
risk-filosofisk och en matematisk-naturvetenskaplig fakultet sedan 1860. I 
Danmark var beteckningarna sedan 1850 filosofisk fakultet och matematisk-
naturvetenskaplig fakultet. Tiden borde nu vara mogen för en delning också 
i Sverige i en humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig fakultet. 
Men även dessa två nybildade fakulteter torde bli alltför omfångsrika och 
man föreslog en ytterligare uppdelning i sektioner: 

En dylik uppdelning skulle exempelvis kunna äga rum på sådant sätt, att den huma
nistiska fakulteten omfattade en historisk-filosofisk och en språklig sektion samt den 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten en matematisk-fysisk-kemisk och en biologisk 
sektion.182 

Vi ser här att man inte tänker sig social- eller samhällsvetenskaper som 
något område för sig. Däremot skulle en historisk-filosofisk sektion 
inbegripa de samhällsvetenskapliga discipliner som redan ingick i filosofisk 
fakultet. Men det är karaktäristiskt för hela utredningen att det, även om 
enskilda samhällsvetenskaper behandlas, inte finns någon tanke på att 
samhällsvetenskaper eller socialvetenskaper skulle kunna anses som en 
speciell grupp eller avdelning. Kanske ansågs frågan inte aktuell då 

181 Motion av Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal, MFK 1938:207. De kräver dock först en utredning om den 
socialvetenskapliga organisationen innan eventuella nya professurer inrättas. Motionen föranledde ingen 
åtgärd. 
182 SOU 1937:36, Universitetsberedningen: Utredning ifråga om universitetens verksamhet och organisation, 11. 
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statsvetenskaplig examen nyligen utretts och inrättats. Delningsförslaget 
gick emellertid inte igenom.183 

Universitetsberedningen föreslog också att de två professurerna i filosofi 
skulle slås samman till en i både Lund och Uppsala. Detta motiverades med 
att för praktisk filosofi krävdes kunskaper i teoretisk filosofi. Många utövare 
hade också förklarats kompetenta till professurer i båda ämnena och vad 
gällde undervisning kunde inte någon klar boskillnad göras. Dessutom 
behövdes ofta kunskapsstoff från båda ämnesområdena i filosofisk ämbets-
examen och i den nya statsvetenskapliga examen, men två filosofiska betyg 
sades vara onödigt mycket. 

liksom förslaget att dela filosofisk fakultet, gick detta förslag inte 
igenom. Protesterna blev skarpa framförallt från universiteten. Även 
Stockholms högskola var emot en indragning av professuren i praktisk 
filosofi.184 

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslog filosofen Alf Ahlberg att 
ämnet praktisk filosofi helt enkelt skulle kunna byta namn till sociologi. 
Detta skulle motsvara den faktiska förskjutning inom praktisk filosofi som 
redan ägt rum. Ämnet ägnades numera främst de sociala betingelserna för 
rätt och moral, mer adekvat betecknat sociologi.185 Förslaget stötte dock på 
motstånd från andra filosofer. Einar Tegen ställde sig visserligen positiv till 
professurer i sociologi, men inte på bekostnad av praktisk filosofi. Ämnet 
praktisk filosofi har sin huvudsakliga uppgift som en metodlära för 
samhällsvetenskaperna, menade Tegen, och föreslog i stället ett namnbyte 
till socialfilosofi.186 Också Torgny T. Segerstedt drog till försvar för ämnets 
bevarande med artikeln "Attentatet mot filosofiprofessurerna" i Svensk 
Tidskrift,187 Han menade att Ahlbergs förslag att byta namn på praktisk 
filosofi till sociologi inte var vidare lyckat. Problemet är vad sociologi 
egentligen är då den ännu är en ung vetenskap. "Men så mycket torde man 
kunna säga - med den utveckling som sociologien i Amerika genomgått för 
ögonen — att den metodiskt snarare hör samman med nationalekonomi och 
statistik än med filosofien." Intresseförskjutningen inom praktisk filosofi 

183 Denna fråga kom att bli utomordentligt segsliten. 1956 kom två nya fakulteter att skapas av gamla 
filosofiska fakulteten, en matematisk-naturvetenskaplig och en humanistisk fakultet Den sistnämnda 
delades i en språkvetenskaplig och en historisk-filosofisk sektion där de samhällsvetenskapliga ämnena 
hörde till den sistnämnda. 1964 delades humanistisk fakultet, inte i enlighet med sektionsindelningen utan 
till en humanistisk och en samhällsvetenskaplig fakultet. Tre år dessförinnan hade en ekonomisk fakultet 
inrättats vid Lunds universitet men den fördes nu till den samhällsvetenskapliga fakulteten, se Carl 
Fehrman & Håkan Westling, lärdomens Lund: Universitetets historia under 325 år (Lund, 1993), 311—312. 
184 Författare till remissvaret var Einar Tegen som 1937 flyttat till professuren i praktisk filosofi i Stock
holm. Remissvaret publicerat som Universitetsberedningen och filosofiprofessurerna: En kritik (Stockholm, 1938). 
185 Alf Ahlberg, "Sociologi eller praktisk filosofi?", Dagens Nyheter 3/2 1938. 
186 Einar Tegen, "Filosofi eller sociologi", Dagens Nyheter 7/2 1938. Se också Tegen, Universitetsberedningen 
och filosofiprofessurerna. 
187 Segerstedt, "Attentatet mot filosofiprofessurerna". 
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mot det sociala, den höll Segerstedt med om, men "vad garanterar att denna 
sociala orientering blir den beståndande"? Termen praktisk filosofi är så vid 
att den kan inbegripa sociologin tills vidare, men "sedan denna sociologiens 
mognad uppnåtts, förefaller det i hög grad oklokt att göra den praktiska 
filosofien till dess inhysing".188 

Riksdagsbeslutet blev att båda filosofiprofessurerna skulle behållas. Det 
ursprungliga ekonomiska skälet för en indragning var inte längre lika 
tvingande. Men den ena professuren skulle, det markerades tydligt, vara 
sociologiskt inriktad: 

I samband härmed ville Riksdagen i likhet med departementschefen framhålla angelägen
heten av att den filosofiska forskningen orienterade sig åt de sociologiska problemen. 
Det synes sålunda lämpligt att ämnesområdet för en av de båda filosofiprofessurerna 
gåves en väsentligen sociologisk inriktning.189 

För sociologins vidkommande hade utgången av dessa diskussioner mycket 
stor betydelse. Det ursprungliga förslaget att dra in ena professuren i filosofi 
kunde ha blivit förödande. Det var nämligen professuren i praktisk filosofi 
som stod utan innehavare både i Lund (efter att Einar Tegen flyttat till 
Stockholm 1937) och i Uppsala (där den hållits vakant sedan Axel Häger
ström avgått med pension 1933). Och det var ju f rämst praktiska filosofer 
som visat sig intresserade av sociologi. När förslaget föll och det beslutades 
att professurerna i praktisk filosofi skulle återbesättas fick sociologin en 
starkare ställning inom ämnet genom riksdagens skrivelse. Professurerna 
skulle ha en väsentligen sociologisk inriktning. 

Universiteten kunde nu återbesätta professurerna i praktisk filosofi. I 
Lund kom det att bli Åke Petzäll som efterträdde Tegen. I Uppsala hade 
professuren uppehållits av docent Harry Meurling. Nu udystes den genast. 
Den som fick tjänsten blev Torgny T. Segerstedt från Lund. Att just han 
fick denna professur var emellertid enligt idéhistorikern Svante Nordin inte 
alls självklart: 

Ledigförklarandet ägde rum i juni och ansökningstiden gick ut i augusti. De flesta som 
tänkt söka såsom Petzäll, Marc-Wogau, Åkesson, Oxenstierna och Hedenius vistades då 
på olika semesterorter och upptäckte aldrig sitt tillfälle innan det var för sent. Till allmän 
förvåning fick tjänsten på det viset bara tre sökande: Meurling, Segerstedt och Logren. 
Meurling betraktades allmänt som Hägerströms naturlige efterträdare men dog innan 
ärendet hade hunnit behandlas. Logren hade då ännu inte disputerat och inlämnade inga 
specimina. I detta läge beslöts om kallelse av Segerstedt. Segerstedt blev på så vis 
professor i praktisk filosofi i Uppsala genom en sorts walk-over, en stillsam början på vad 
som skulle bli en lysande karriär i Uppsalaakademins tjänst.190 

Segerstedt har berättat om kampen att få behålla båda filosofiprofessurerna 
och om hans möte med dåvarande ecklesiastikminister Arthur Engberg i 

188 Ibid, 104. 
189 Riksdagens skrivelse 1938:417. 
190 Nordin, Från Hägerström till Hedenius, 72. 
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Ystad 1937.191 En konstutställning skulle invigas av Engberg och docent 
Segerstedt var där för att skriva ett reportage för Göteborgs Handels och 
Sjöfarts-Tidning. På hemvägen hade de sällskap i bil till Malmö och Engberg 
var i tidsnöd inför Stockholmstågets avgång. Segerstedt rusade in på 
perrongen och hejdade stinsen så att statsrådet hann med. Under resan hade 
Segerstedt tillfälle att uttrycka sitt missnöje med att de professurer han tänkt 
söka i framtiden var hotade. Engberg, som själv läst filosofi för Axel 
Hägerström, lovade att föreslå att båda professurerna skulle behållas. Enligt 
denna anekdot gjorde Engberg förslaget mer tilltalande för riksdagsleda
möterna genom att förorda den sociologiska inriktningen på den ena 
professuren. Betydelsen av händelsen kan förstås diskuteras men det är 
intressant att notera, att sociologi skulle vara mer attraktivt för de folkvalda 
än ren filosofi. 

* * * 

Intresset för sociologi visade sig alltså i flera sammanhang under 1930-talet. 
Internationella influenser och den samtida svenska samhällssituationen gav 
näring till diskussioner om sociologins innebörd och förmodade använd
ning. I Lunds radikala kretsar förekom uppfattningen att sociologins 
samhällsbeskrivning kunde utgöra grund för en marxistisk samhällsupp
fattning. Inom ramen för praktisk filosofi gavs undervisning i sociologi. Vi 
finner här bland annat ett intresse för amerikanska sociologiska metoder. 
Även den i Tyskland utbildade Fritz Croner lät sin seminarieverksamhet 
utgå från nya amerikanska idéer hellre än det klassiska paradigm han tidigare 
verkat inom. 

I Stockholm etablerades en livaktig forskningsmiljö kring de av Gösta 
Bagge ledda Socialinstitutet och Socialvetenskapliga institutet. Gunnar 
Myrdal hade engagerats i den forskning som bedrevs. Snart hördes han före
språka en sociologisk inriktning, inspirerad av amerikanska samhällsveten
skapliga idéer. Också Alva Myrdal var en varm förespråkare för sociologiska 
perspektiv i de verksamheter hon ägnade sig åt. Genom Gunnar Myrdals 
försorg bedrevs undervisning i sociologi vid Stockholms högskola. Men det 
diskuterades även om sociologi kanske kunde kombineras med den nya 
professur i statskunskap som skulle inrättas. 

Också i flera utredningar kom efterfrågan på sociologi till uttryck. Detta 
bör ses som en del i det växande intresset för vetenskap om samhället. 
Inrättandet av statsvetenskaplig examen 1935 är ett av de tidigaste uttrycken 
för att samhällsvetenskapen började betraktas som ett autonomt och 

191 Intervju med Torgny T. Segerstedt 960611. Anekdoten finns också nedtecknad i Torgny T. Segerstedt 
"När sociologin kom till Uppsala"; Upplands nations årsskrift 1982-1983. 
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självständigt område på den vetenskapliga kartan. Samtidigt tillkom flera 
professurer i samhällsvetenskapliga ämnen vid Stockholms högskola. Till en 
del kan detta ses som en del av högskolans allmänna expansion och ambi
tion att skaffa professurer i ämnen som redan fanns representerade vid 
universiteten. Men det kan också uppfattas som en del i en just påbörjad 
tillväxt inom det samhällsvetenskapliga området, där kanske Stockholm som 
miljö gynnade en snabb reaktion på det växande samhälleliga intresset för 
samhällsvetenskap. 

Intresset för sociologi odlades alltså i anslutning till flera skilda aka
demiska ämnen. Samtidigt uppstod liknande ambitioner på andra håll vilket 
visar att sociologins etablering inte kan ses som en rent inomakademisk 
angelägenhet. Den allmänna samhällsutvecklingen främjade den typ av 
frågor som sociologin tänktes ägna sig åt. Ett behov av kunskap om det 
samtida samhället artikulerades. Det var säkerligen inte nytt men uppmärk
sammades under 1930-talet och kom att sammankopplas med en efterfrågan 
på sociologi. 

De idéer som uppfattades som nya och lovande kom i stor utsträckning 
från USA. Men förespråkarna tyckte sig se att idéernas omsättning i praktik 
skulle passa särskilt bra i Sverige. Genom Sveriges speciella karaktär: en 
begränsad storlek och homogen befolkning, en stark statsmakt och en lång 
ämbetsmannatradition samt en framåtsyftande social lagstiftning, kunde hela 
landet ses som ett socialt laboratorium. Samhällsvetenskapen kunde, med de 
nya kunskaperna och nya vetenskapliga metoder, utgöra en grund för en 
mer effektiv social och ekonomisk politik. Samtidigt kunde det svenska 
samhället, genom att fungera som ett laboratorium, ge samhällsveten
skaperna nya insikter och visa på ännu okända samband. Sociologi kom på 
detta sätt att sammankopplas med modernitet och en lovande framtid. 

En tanke med sociologi var att den skulle kunna leda till en sam
hällsförändring, en annan att den skulle bidra till forskningen inom andra 
samhällsvetenskaper. Sociologi skulle därmed kunna vara en slags hjälp-
vetenskap, ett perspektiv att lägga på annan forskning eller kanske en teknik 
eller metod i likhet med statistiken. Men tanken förekom också att sociologi 
var en fusion av samhällsvetenskaper, en allmän samhällsvetenskap. Upp
fattningarna om sociologibegreppets innebörd var alltså varierande. 

Året innan andra världskrigets utbrott fick det växande intresset för 
sociologi en tydlig manifestering. Då fattade riksdagen beslutet att pro
fessurerna i praktisk filosofi skulle ha en huvudsakligen sociologisk 
inriktning. Detta kan ses som en slags officiell markering av den vikt som 
tillmättes sociologi. 
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4. 1940-talets förberedelser 

Den process som inletts under 1930-talet mot ett stärkande av det 
samhällsvetenskapliga faltet och en etablering av sociologin fick ett abrupt 
avbrott i och med krigsutbrottet 1939. Men så småningom steg intresset för 
samhällsvetenskap och sociologi återigen. Detta kapitel ska inledas med 
några exempel på hur sociologiska perspektiv efterfrågades inom skilda 
vetenskapliga discipliner. Därefter ska vi lämna den akademiska sfären ett 
slag och se hur sociologi och samhällsvetenskap diskuterades i andra 
sammanhang. 

Samtidigt som intresset växte för samhällsvetenskap och sociologi steg 
intresset för en rationell samhällsplanering. Vi ska se hur strävanden att 
utveckla samhällsvetenskap och samhällsplanering i flera avseenden gick 
hand i hand. Samhällsplanerare, politiker, samhällsvetare och andra aka
demiker tycktes vara eniga om behovet av ökad samhällsvetenskaplig 
forskning. Vi ska också följa inrättandet av sociologiämnet genom de 
statliga utredningar som under 1940-talet tog upp frågan. Det blir där också 
relevant att undersöka hur det samhällsvetenskapliga området som helhet 
motiverades och legitimerades. 

Det har uppmärksammats hur sociologiska perspektiv kom att användas 
i flera statliga utredningar under senare delen av 1930-talet och tidigt 1940-
tal. 1935 års befolkningskommission, följd av 1941 år befolkningsutredning, 
är exempel på detta.192 En viktig orsak var det genomslag som Alva och 
Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan fick. Gunnar Myrdal engagerades som 
ledamot bland annat i 1933 års bostadssociala utredning och 1935 års 
befolkningskommission. Också Alva kom att anlitas i det offentliga utred
ningsväsendet. De hade i dessa sammanhang möjlighet att sprida sina 
uppfattningar, varibland, som vi sett, sociologiska perspektiv stod högt i 
kurs. Vi ska nu möta även andra sammanhang där makarna Myrdal och 
andra med intresse för sociologi träffades och utbytte idéer. 

Sociologiska perspektiv i akademin 
Vi har sett hur sociologi diskuterades inom både praktisk filosofi och 
nationalekonomi på 1930-talet. Den sociologiska inriktningen på praktisk 

192 Hatje, befolkningsfrågan och välfärden, 11. 
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filosofi befästes 1938 genom ett riksdagsbeslut. Filosoferna var dock inte 
beredda att byta namn på sitt ämne från praktisk filosofi till sociologi även 
om, som vi sett, ett sådant förslag presenterades. I Stockholm diskuterade 
nationalekonomer som Gösta Bagge och Gunnar Myrdal både sociologi 
som ämne och som forskningsberikande perspektiv. Gunnar Myrdals 
uppfattning tydliggörs ytterligare i en artikel i Ekonomisk tidskrift 1944. Här 
framhåller han vikten av att föra in sociologin i andra ämnen. Sociologisk 
inriktning borde användas, enligt Gunnar Myrdal, på forskning inom många 
andra discipliner, t.ex. historia, statskunskap och juridik.193 Och det är tydligt 
att sociologiska perspektiv inom flera discipliner sågs som något som kunde 
berika den egna forskningen och det egna ämnet. 

Ett exempel är statskunskap. Även om professuren vid Stockholms 
högskola inte kom att inbegripa sociologi har vi sett dess innehavare 
Herbert Tingsten hävda att statskunskapen måste studera inte bara stat och 
politik utan även dessas sociala förutsättningar.1941 Svensk Tidskrift publice
rades 1942 en artikel med titeln "En forskningsuppgift", skriven av Carl 
Arvid Hessler, docent i statskunskap i Göteborg. Forskningsuppgiften som 
efterfrågades var en studie av statsexpansionen i ett större sammanhang. 
Det var en väsentlig uppgift för statsvetenskapen, menade Hessler, att "sätta 
in staten i ett stort sociologiskt sammanhang". Detta bör göras genom 
användandet av social och politisk statistik vilket kan ge kunskap om de 
föreställningar, intressen, idéer och traditioner som bestämmer det politiska 
handlandet. 

Statsvetenskapen hade hittills främst ägnat sig åt institutionerna: regering, 
riksdag, partier och andra organ för statens verksamhet. Dessa organ var 
dock, menade Hessler, skapade och fyllda av "klart fixerbara sociala 
krafter". Statsvetenskapens frågeställningar borde vidgas till att omfatta 
sociologiska frågeställningar som: Vad har staten uträttat på olika områden 
av samhälls- och kulturlivet? Vilka är de sociala grupper som genomdrivit 
den gigantiska statsexpansionen? Hur ser de sociala gruppernas idéer och 
intressen ut, hur har debatterna förts i riksförsamlingarna? Sammanfatt
ningsvis skrev Hessler att statskunskapen borde dra upp huvudlinjerna i 
statsexpansionens förlopp eller "åtminstone skriva vissa centrala scener i 
detta väldiga drama". Han avslutade artikeln med: 

Kanske skall man anse att den här skisserade linjen till en del löper utanför statsveten
skapens gränser. Men uteslutet är väl inte att man på den vägen finner fruktbärande 
perspektiv. Staten hör hemma även i ett sociologiskt sammanhang, som är större än det 
författningspolitiska. Staten har relationer till och får sin karaktär bestämd av djupt 
betydelsefulla sociala och kulturella realiteter. Man får ingen riktigt hel och sann bild a v 

193 Gunnar Myrdal, "Samhällsvetenskapernas utbyggnad", Ekonomisk tidskrift 1944. 
194 Herbert Tingsten, "Statskunskapen och den politiska utvecklingen", i Myrdal & Tingsten, Samhällskrisen 
och sorìalvetenskaperna (Stockholm, 1935). 
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ett lands statsliv, så länge man endast har ögonen fastade på dess institutioner och på vad 
som där utspelas av konstitutionell vikt. Något mera måste till. M an måste lära känna 
även de krafter, de intressen, som arbeta i institutionerna, och arten av den statliga 
verksamhet, som arbetet udöser.195 

Folklivsforskning, etnologi, var en annan disciplin där ett intresse för 
sociologiska perspektiv visade sig. I etnologen Karl-Olov Arnstbergs bok 
om Stockholmsprofessorn Sigurd Erixon uppmärksammas en kursändring 
inom etnologin i slutet av 1930-talet. Det förindustriella och traditions
bärande samhället började ligga så långt bakåt i tiden att det inte längre 
fanns i "mannaminnet". För etnologerna blev det nödvändigt att 
perspektivet skiftades. Nu kunde etnologerna inte längre vara enbart en 
sorts historiker utan måste också vara en sorts sociologer.196 Sigurd Erixon 
uppmärksammade denna utveckling inom sitt ämne 1938: 

Länge ha bönderna varit det huvudsakliga föremålet för denna forskning, då man icke 
utan rätt räknat dem som de trognaste bärarna av ålderdomliga traditioner. I samma mån 
som de historiska synpunkterna icke längre helt dominerat utan även sociologiska 
metoder trängt igenom, har emellertid utforskningen av samhället i dess helhet och 
därmed också alla de därtill hörande samhällsgruppernas egenart och begåvning blivit 
lika viktig, och i samband därmed har också studiet av den samverkan vari de olika 
grupperna stå till varandra blivit av avgörande betydelse.197 

I en uppsats från 1946 skriver Erixon: 
Den självständiga, på egna mål inriktade och metodiskt särpräglade folklivs forskningen 
eller nordiska etnologien är 1900-talets skapelse och kan populärt och i korthet karak
täriseras som en nordiskt inriktad, historiskt genomförd real sociologi i förening med 
kulturhistoria och folkpsykologi.198 

Sigurd Erixon använde gärna ordet sociologi, eller realsociologi, om sin 
verksamhet. Ett exempel på en undersökning med denna inriktning var 
Stockholms hamnarbetare före fackföreningsrörelsens genombrott som utfördes på 
1940-talet.199 Erixon kom emellertid inte att utveckla samtidsorienteringen, i 
stället blev han mer historiskt orienterad efter andra världskriget.200 

195 Carl Arvid Hessler "En forskningsuppgift" Svensk Tidskrift 1942,173. 
196 Karl-Olov Arnstberg, Utförs karen: Studier i Sigurd Erixons etnologi (Stockholm, 1989), 40. 
197 Sigurd Erixon, Svensktfolkliv: Några kapitel svensk folklivsforskning med belysning av dess arbetsuppgifter och 
metoder {Uppsala, 1938), 14. 
198 Sigurd Erixon, "Folklivsforskningen och hembygdsrörelsen", citerat i Arnstberg, Utförs karen, 41. 
199 Sigurd Erixon. Stockholms hamnarbetare före fackföreningsrörelsens genombrott: En etnologisk studie (Stockholm, 
1949). Den genomfördes så att studenter intervjuade folk om deras minnen från hur det var för exempel
vis hamnarbetarna i deras barndom. Arnstberg tycker inte att beteckningen real sociologi är relevant med 
dagens innebörd i begreppet sociologi. Om tillkomsten av denna undersökning skriver Anders Björklund i 
efterskriften till en andra upplaga, "Hamnarbetarundersökningens bakgrund och inramning", Stockholms 
hamnarbetare: Före fackföreningsrörelsens genombrott: En etnologisk studie (Stockholm, 1988). 
200 Arnstberg, Utförs karen, 123. Erixon hade inget emot nutids studier, menar Arnstberg, men han ogillade 
funktionalistisk antropologi i Malinowskis anda. För Erixon var funktionalismen historieförnekande på ett 
dåligt sätt. Inte he ller gillade han psykologiserande resonemang, som han kopplade ihop med funktiona
lismen. Den engelska och amerikanska antropologiska funktionalismen rönte ju stort intresse bland de 
svenska sociologerna, kanske större där än inom etnologin, åtminstone i Sigurd Erixons tappning. 

- 6 6 -



Nätverk för samhällsplanering och sociologi 
Intresset för sociologi fanns även i kretsar som inte direkt tillhörde 
akademin. År 1942 startade arkitekten och samhällsplaneraren Uno Åhrén 
tillsammans med Alva Myrdal diskussionsgruppen "Plan". Det var en tvär
facklig sammanslutning med personer inom olika ämnesområden med 
anknytning till samhällsplanering. Syftet var att knyta kontakter och skapa 
samarbete mellan olika experter inför efterkrigstidens samhällsfrågor och 
planering. I gruppen deltog förutom grundarna: Gunnar Myrdal, Brita 
Åkerman och hennes make nationalekonomen Alf Johansson, statistikern 
Erland von Hofsten, läkaren Axel Höjer, Richard Sterner från LO:s utred
ningsinstitut, arkitekten Jöran Curman från Industriens utredningsinstitut, 
Torgny T. Segerstedt, konsthistorikern Gregor Paulsson, arkitekterna Eskil 
Sundahl och Sven Markelius, nationalekonomen Ingvar Svennilson och 
folklivsforskaren Olof Hasslöf. Man höll slutna möten där deltagarna 
redogjorde för pågående och planerade arbeten inom sina respektive insti
tutioner. Många frågor debatterades: grannskapsidéer, de väl avvägda sam
hällena, landsbygdens problem, utbildningsfrågor, vilka funktioner samhället 
kunde överta från hemmen, de stora städernas framtid, industrins lokali
sering, arbetskraftens rörlighet och industrins rationaliserings- och koncen
trationstendenser sedda från konsumenternas och arbetarnas synpunkt.201 

Gruppens bildande och verksamhet visar hur nära samhällsplanerarna 
stod samhällsvetarna. Det tycks inte ha varit politisk övertygelse som var 
centralt då framtidens samhälle skulle planeras, utan expertkunskap om 
samhällets processer. Gruppen bestod inte bara av stockholmare, även 
Uppsalaforskare som Segerstedt och Gregor Paulsson deltog. 

Brita Åkerman berättar om en diskussionsgrupp som hon inbjöds att 
delta i 1940 om framtidens demokrati. Samma namn förekommer här, bland 
annat Segerstedt och flera arkitekter, och idéer om "gruppsamhällen" disku
terades.202 Kanske är det frågan om samma diskussionsgrupp, kanske en 
annan med ungefär samma sammansättning. 

1930- och 1940-talets samhällsplanerare och arkitekter inspirerades av 
idéer om social samvaro och ville försöka bygga bostadsområden och hela 
samhällen utifrån sådana idéer. I Uno Åhréns verksamhet blir detta tydligt. 
Under 1940-talet växte kritiken mot 1930-talets funktionalistiska bostads
områden. Åhrén och hans kollegor kom i kontakt med sociologiska idéer 
som stärkte uppfattningen att samlivet mellan människor hade blivit bort
byggt. Arkitekten och arkitekturhistorikern Eva Rudberg förklarar, i sin 
studie om Uno Åhrén, hur arkitekterna försökte komplettera de 

201 Eva Rudberg, Uno Åhrén: En föregångsman inom 1900-talets arkitektur och samhällsplanering (Stockholm, 
1981), 156. 
202 Åkerman, 88 år på 1900-talet, 154—155. 
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funktionalistiska bostadsområdena med faktorer som skulle främja det 
sociala livet. Sociologin sågs därvidlag som ett viktigt hjälpmedel genom att 
den kunde ge kunskaper om människors levnadssätt.203 

Ett uttryck för detta var idén om Community Centers, grannskaps
enheter, som fick stort inflytande bland svenska planerare under 1940-talet. 
Man vände sig till England för inspiration där tanken var att hejda de stora 
städernas expansion med hjälp av decentralisering. Nya städer och stads
delar planerades och anlades. I dessa skulle Community Centers bilda 
grunderna.204 Att grannskapstanken fick sådant genombrott under och efter 
andra världskriget hänger samman med uppfattningen att storstadens 
anonymitet skapar förutsättningar för förödande massrörelser. Den sociala 
gemenskap som Community Centers kunde ge, skulle motverka dessa mass
rörelser och främja ökad demokrati.205 Som Uno Åhrén skrev 1945: "Kort 
sagt att gynna bildandet av en demokratisk människotyp, för vilken friheten 
och självständigheten kombineras med social ansvarskänsla."206 

Åhrén propagerade för en ökad satsning på sociologi och social
psykologi. Han varnade dock för att begrepp som "grupp" och "trivsel" lätt 
kunde missbrukas.207 Detta var också en kritik som fördes fram mot sam
hällsplanerarna. Den danske sociologen Theodor Geiger menade att grann
skapsidéerna och tankarna om den lämpliga gruppstorleken var sociologiskt 
kvacksalveri.208 Det förekom alltså sociologisk kritik mot vissa planerings
idéer, samtidigt som sociologer också bidrog till dess formulerande. Den 
svenske sociologen Edmund Dahlström var anställd av Stadsplanekontoret i 
slutet av 1940-talet. Han skrev några kapitel i Stockholms stads generalplan 
och även hans avhandling tillkom under denna tid som en studie i 
samhällsplaneringens syfte.209 

203 Rudberg, Uno Åhrén, 165—166. 
204 Rudberg redogör för brittisk samhällsplaneringsidéer. Detaljerade anvisningar förekom: 200 personer 
skulle bilda den minsta enheten, ca 1000 personer nästa enhet (grannskapsenheten) samlad kring ett litet 
centrum. Fem såna enheter samlades kring ett större centrum och slutligen åtta sådana 5000-personers-
enheter kring ett storcentrum (Community Center, 40 000 personer), se Rudberg, Uno Åhrén, 167. 
205 De engelska gruppsamhällesidéerna togs också upp i Stockholms generalplan från 1952 och i Det 
framtida Stockholm 1946. De sociala aspekterna ansågs här emellertid alltför lite underbyggda av fakta och 
underordnades funktionella. "Om det i dessa enheter uppstår sociala kontakter torde detta anses som en 
fördel.", Stockholms generalplan, 1952, citerat i Rudberg, Uno Åhrén, 172. 
206 Uno Åhrén, "Ett planmässigt samhällsbyggande", bilaga till Bostadssociala utredningens slutbetänkande 
SOU 1945:63, Slutbetänkande avgivet av bostadssoäala utredningen, 614. Rudberg jämför "Ett planmässigt 
samhällsbyggande" med acceptera. I ac ceptera hade man lämnat småstaden och fascinerades av storstaden. I 
"Ett planmässigt samhällsbyggande" var det just småstadens värden som framhölls. 1931 reagerade 
funktionalisterna mot en traditionell och låst inredning, planering och bebyggelse. Efter andra världskriget 
1945 framstod värdet av grannskap, familj, vänner angelägnare än 1931. 
207 Åhrén, "Ett planmässigt samhällsbyggande", 613. 
208 Rudberg, Uno Åhrén, 172. 
209 Edmund Dahlström, "Sociologi och samhälleliga värderingar". 
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Samhällsplaneringen var alltså ett område där sociologins, liksom andra 
samhällsvetenskapers, användbarhet var påfallande. Diskussionsgruppen 
Plan och den grupp Åkerman berättar om var fora för personer med 
intresse för samhällsvetenskap, samhällsplanering och sociologi. Dessa 
personer kan betraktas som ett nätverk av människor med gemensamma 
intressen i dessa frågor.210 I nätverket kunde idéer om samhällsvetenskap 
och samhällsplanering utvecklas, formuleras och spridas vidare till medlem
marnas skilda verksamhetsområden. 

I nätverket ingick, som vi sett, samhällsvetare, arkitekter, samhälls
planerare, utredare och politiskt verksamma. Flera personer ur miljöerna 
kring socialvetenskapliga institutet i Stockholm och praktisk filosofi i Lund 
deltog. På så sätt knöts personkretsarna samman och nätverket kan tänkas 
inbegripa även dessa personer som kanske inte deltog i just Plans träffar. 
Med en sådan vidare bestämning av nätverket deltog dess medlemmar i en 
mängd inflytelserika sammanhang, politiskt, i utredningsväsendet, på univer
sitet och högskolor samt i allmän debatt.211 

Vissa gemensamma ideologiska värderingar kan tänkas ha etablerats 
inom nätverket. En stark planerings- och vetenskapstro förenade medlem
marna, liksom en utvecklingsoptimism med USA som förebildsland. Även 
idén att Sverige utgjorde ett särskilt lovande samhälle för en utvidgad 
samhällsvetenskap, för såväl socialpolitiska syften som för vetenskapliga, 
kan tänkas ha varit stark i nätverkets personkrets. Dessutom var man över
tygad om nödvändigheten av ett inrättande av en sociologisk disciplin. 
Nätverkets medlemmar var förenade kring dessa värderingar, medan annat 
skilde dem åt. Den politiska tillhörigheten kunde skifta, liksom uppfatt
ningar om vad samhällsvetenskap och sociologi skulle användas till och i 
viss mån hur den skulle bäst bedrivas. Vi ska nu få se några fler exempel på 
intresset för samhällsvetenskap och sociologi och hur detta kom att utredas 
vidare. 

210 Nätverksbegreppet har använts som beteckning för sociala relationer av en viss typ. Niklas Stenlås 
diskuterar nätverksbegreppet i sin avhandling om den ekonomiska elitens politiska inflytande under 1940-
talet, Den inre kretsen: Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och opinionsbildning 1940-1949 
(Lund, 1998), 47—53. Sociala relationer kan vara av tre typer, skriver han: hierarki, marknad och nätverk. 
Resonemanget grundar sig på distinktioner i gjorda i Markets, Hierarchies and Networks: The Coordination oj 
Social Life, red. Grahame Thompson et al. (London, 1993). Hierarkiska relationer är vertikala och grundar 
sig på formellt bestämda över- och underordnade förhållanden. Handlingars utfall bestäms av aktörens 
plats i det hierarkiska systemet. Marknadsrelationer är instrumentella; utbytet står i centrum och de 
enskilda personernas kvalifikationer och status har liten eller ingen betydelse. Nätverksrelationer är 
horisontella och informella. Handlingars utfall bestäms av aktörens sociala status i stället för formella 
status. Till skillnad från i marknads relationen är utbytet ofta underordnat själva den sociala relationen. 
211 Det material som undersökts i denna studie, främst formella och officiella dokument, ger ingen god 
grund för en analys av ett sådant nätverk. Detta material visar sällan på de informella, sociala kontakterna 
eller vilka personer som ingick i kärnan och i periferin. Att betrakta de skilda aktörerna som medlemmar i 
ett och samma nätverk förefaller emellertid inte särskilt långsökt. 
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Brist på samhällskunskap 
I januari 1943 lades två likalydande flerpartimotioner fram i riksdagens båda 
kammare "angående utredning av en förstärkning av akademisk forskning 
och undervisning rörande samtida svenska samhällsförhållanden".212 

Motionärerna påpekade att den nutida svenska samhällsutvecklingen inte 
var föremål för forskning och undervisning vid universitet och högskolor. 
Vissa frågor behandlades av befintliga ämnen som nationalekonomi, stats
kunskap och praktisk filosofi men ingen samlad behandling av samtida 
samhällsförhållanden fanns. Det var framför allt de stora folkrörelserna som 
ansågs bristfälligt undersökta. Att ungefar halva svenska folket beräknades 
vara anslutna till skilda folkrörelser fördes fram som motivering för behovet 
av utforskning. Dessutom, skrev man, behandlas inom folkrörelserna alla 
stora samhällsproblem och de är en viktig del av folkets medborgerliga 
fostran. "Ett studium av folkrörelserna blir till väsentlig del detsamma som 
ett studium av det moderna svenska samhället och dess viktigaste 
problem."213 

Resonemanget liknade mycket en problemformulering som Herbert 
Tingsten presenterat i Dagens Nyheter dry gt ett år tidigare.214 Han noterade 
som en brist i svenskt akademiskt liv att studier och forskning sällan 
ägnades det samtida samhället. Det fanns inget ämne "samhällslära", och 
angränsande ämnen som historia, statskunskap, statistik, praktisk filosofi 
och nationalekonomi ägnade sig knappast alls åt det moderna samhället och 
dess problem. Också Tingsten lyfte särskilt fram bristen på forskning om 
folkrörelserna. 

Motionerna behandlades i första tillfälliga utskottet där man inhämtade 
yttranden från universitetsvärlden samt från ett antal organisationer och 
studieförbund. Universitetskanslern och samtliga akademiska instanser före
slog en professur i sociologi för att möta behovet av studier av det nutida 
samhällslivet. En särskilt lärostol för enbart folkrörelserna ställde man sig 
negativ till. Stockholms högskola skriver: "Att skapa en fristående under
visning rörande folkrörelserna vore liktydigt med att upprätta en lärostol i 
modern politisk historia."215 Detta skulle vara ett alltför begränsat område. 
Från Uppsala framfördes också ett förslag om ett specialinstitut för 
samhällsforskning.216 

212 MFK 1943:144 av Bertil Ohlin (fp), Ruben Wagnsson (s), Axel Strand (s) och MAK 1943:224 av 
Thorvald Ekdahl (s), Sigvard Cruse (s), Wald. Svensson (fp), Gunnar Sundqvist (h), Sam. B. Norup (bf), 
Ernst Eriksson (s), Folke Kyling (h). 
213 Ibid. 
214 Herbert Tingsten, "Universiteten inför folkrörelserna", Dagens Nyheter 27/12 1941 och 
"Universiteten och samhällsforskningen", Dagens Nyheter 30/12 1941. 
215 Ibid. 
216 AK första tillfälliga utskotts utlåtande 1943:7. FK första tillfälliga utskotts utlåtande 1943:4 är 
likalydande. 
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Studieförbunden föreslog även de en lärostol i sociologi. Nykterhets
vännerna tänkte sig ett nytt lärofack i vilket socialpsykologin och sociologin 
skulle sammanslås. Man framhöll också vikten av forskning rörande 
alkoholproblemet. Den i och för sig intressanta sociologiska undersök
ningen av folkrörelserna som särpräglad social grupp måste stå tillbaka för 
den ännu viktigare forskningsuppgiften "att blottlägga orsakerna till armod 
och arbetslöshet, dryckenskap och krig."217 Endast LO nämnde inte socio
logi utan talade istället om speciella lärostolar i modern samhällskunskap där 
studier av folkrörelserna skulle ha en central plats. 

Samtliga var alltså överens om att forskning om det samtida samhället 
behövdes men saknades och samtliga förordade den utredning som 
motionärerna föreslagit. Man var också tämligen överens om vad som skulle 
lösa problemet: sociologi. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anhålla om 
"utredning på vad sätt en förstärkning av akademisk forskning och 
undervisning rörande samtida svenska samhällsförhållanden, i synnerhet de 
svenska folkrörelserna, lämpligen kan åstadkommas."218 Lite märkligt kan 
det tyckas att ordet sociologi inte nämndes i detta förslag med tanke på 
remissinstansernas inställning. I maj 1943 antog riksdagen en skrivelse med 
den föreslagna lydelsen. 

Samma år utkom en bok som framstår som en reaktion på diskussionen. 
Boken hette Folkrörelser och samhällsliv i Sverige och författaren var den kände 
folkbildaren Ernst Herman Thörnberg (1873—1961). Thörnberg hade be
handlat folkrörelser även i böckerna Sverige i Amerika, Amerika i Sverige, Folk
vandring och folkväckelse (1938) och Frälsningsarmén: En engelsk skapelse inom 
svenskt samhällsliv (1939). Han var verksam inom många falt, känd som 
mycket lärd, och hans böcker och föreläsningar hade en stor publik. Han 
var löst knuten till samma miljö som Bagge och Gunnar Myrdal, genom att 
han tillbringade mycken tid i det socialvetenskapliga biblioteket, beläget i 
samma byggnad som Socialinstitutet och nationalekonomiska institutionen. 
Vi har mött honom tidigare som en av Steffens beundrare. Men i huvudsak 
var Thörnberg en författare och föreläsare som tillhörde folkbildningens 
miljöer. 

Genom sina studier och böcker kallades Thörnberg folkrörelseforskare 
och inte sällan sociolog.219 Hans verksamhet och den popularitet han åtnjöt 
får ses som ett uttryck för det stora intresse för samhällsbeskrivningar som 
fanns inom folkrörelserna. Han spelade därtill en betydande roll för sprid
ningen av intresset för samhällsvetenskaperna och i synnerhet sociologin.220 

217 Ibid. Landsorganisationen i Sverige, Samverkande bildningsförbunden och Sveriges nykterhetsvänners 
landsförbund. Frikyrkliga samarbetskommittén hade också beretts tillfälle att yttra sig men avstod. 
218 Ibid. 
219 Karl Jäder, Ett gåtfullt geni. En bok om E. H . Thörnberg och hans livsverk (Falköping, 1968) . 
220 Se Segerstedt, "Svensk sociologi förr och nu", 11. 
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I de böcker Thörnberg skrev under 1930- och 1940-talen har han ett brett 
sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv och han beskriver skilda 
företeelser med den medvetna strävan att inte värdera dem.221 Som exempel 
kan nämnas Från det moderna samhället (1935) som är Thörnbergs mest 
omfattande verk. Boken behandlar det moderna samhällets tillkomst och 
utmärkande drag, migration, ekonomi, konsumtion, kultur, stad och land, 
familjen, samhällsklasser och den sociala politiken.222 

På 1940-talet blev Thörnberg, på initiativ av Torgny T. Segerstedt, kallad 
till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Det hävdas att Segerstedt menade 
att Thörnberg skulle ha kunnat ge sociologin "dess rätta inriktning" vid 
ämnets inrättande men vid det laget var Thörnberg över 70 år gammal.223 

Thörnbergs böcker kan ha uppfattats som exempel på den typ av studier 
som riksdagsmotionärerna och remissinstanserna saknade.224 Men de kunde 
inte ensamma fylla det behovet. Det krävdes akademisk forskning om det 
samtida samhället, ett universitetsämne med det samtida samhället som 
forskningsobjekt. 

Vi kan alltså konstatera att en uppfattning formulerades i början av 1940-
talet att det rådde brist på forskning om det samtida samhället i allmänhet 
och folkrörelserna i synnerhet. Tanken var spridd att en självständig 
professur i sociologi skulle kunna råda bot på denna brist. Intresset för 
sociologi tog sig flera uttryck. Inom samhällsplaneringen diskuterades an
vändningen av sociologiska idéer. Inom folkrörelserna diskuterades nutidens 
samhälle och E. H. Thörnbergs böcker hade en stor publik. Thörnbergs 
studier var visserligen av det slag som efterfrågades i riksdagen, men de 
förslog knappast långt och de saknade akademisk status. Det är uppenbart 
att den rådande akademiska organisationen uppfattades som otillräcklig, det 
vill säga med en sociologiskt inriktad professur i praktisk filosofi. 

221 Från det moderna samhället (Stockholm, 1935), Sverige i Amerika, Amerika i Sverige. Folkvandring och 
folkväckelse (Stockholm, 1938), Frälsningsarmén samt Folkrörelser och samhällsliv i Sverige (Stockholm, 1943). Per-
Anders Forstorp vid tema Kommunikation i Linköping kallar dessa för Thörnbergs sociologiska arbeten i 
sin uppsats "E. H. Thörnberg och den förakademiska sociologin" och jämför hans angreppssätt med den 
tidiga Chicagoskolan i sin vilja att fråga och samtala på ett dynamiskt sätt. Thörnberg har beskrivits mer 
som en skrivande och läsande sociolog än en faltarbetande, Jäder, Ett gåtfullt geni, 139.1 Frälsningsarmén, 
164, uttrycker Thörnberg att enkäternas och intervjuernas statistiska material måste användas med för
siktighet. Han ställer sig mer odelat positiv till "typstudien" (case-study) och "levnadshistorier" (life-
histories). 
222 Forstorp kallar denna bok för ett pionjärarbete och en sällsynt bred skildring av det moderna samhället, 
i "E. H. Thörnberg och den förakademiska sociologin", 136. Det lär, enligt Jäder Ettgåtfullt geni, 131, ha 
varit denna bok som renderade Thörnberg titeln sociolog, eller till och med den störste svenske socio
logen. Han protesterade själv mot detta: "Till både tid och rang intar Gustaf F. Steffen den platsen." 
223 J äder, Ett gåtfullt geni, 131. 
224 Segerstedt har antagit att Arthur Engberg, när han föreslog den sociologiska inriktningen på ena 
filosofiprofessuren, tänkte sig sociologi som en vetenskap om folkrörelserna av den typ Thörnberg bedrev, 
se Bengtsson & Molander, Den svenska sociologins födelse, 31. 
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Omfattande utredningsverksamhet 
Även utbildningsmässigt tycks behoven inom det socialvetenskapliga 
området ha varit större än organisationen kunde tillgodose. År 1942 
tillkallades en grupp sakkunniga för att, under ledning av Artur Thomson, 
utreda och ge förslag angående "den högre socialvetenskapliga och sociala 
utbildningen och därmed sammanhängande spörsmål".225 Med denna 
utredning inleddes en period av omfattande utredningsverksamhet kring 
frågan om hur samhällsvetenskaplig forskning och utbildning borde 
organiseras. Under perioden 1942—1946 arbetade tre utredningar med frågor 
som direkt tillhör detta område, och dessutom tillsattes en ny universitets
beredning med ett bredare syfte.226 

Tre ecklesiastikministrar var inblandade. Den ovannämnda första 
gruppen sakkunniga som sammankallades 1942 benämndes Socialutbild
nings sakkunniga. Det var Gösta Bagge (h) som var ecklesiastikminister och 
initiativtagare. Året därpå tillkallade han Sakkunniga för samhällsveten
skapligt forskningsråd under ledning av Eli Heckscher.227 År 1945 tillkallades 
Universitetsberedningen av dåvarande ecklesiastikminister Georg Andrén 
(h). Östen Undén var tilltänkt som ordförande, men han utnämndes snart 
till utrikesminister och kunde därför inte anta uppdraget. I stället blev 
Andrén själv ordförande, då han, efter att samlingsregeringen upplösts vid 
krigsslutet, inte längre var ecklesiastikminister. Andrén hade emellertid 
uppgett att han ämnade tillsätta en särskild utredning om samhällsveten
skapernas ställning. Hans efterträdare i den socialdemokratiska regeringen, 
Tage Erlander, höll fast vid denna plan och tillkallade Socialvetenskapliga 
forskningskommittén 1945 under ledning av Socialstyrelsens chef, den 
folkpartistiske Thorwald Bergqvist.228 Sekreterare var docenten i stats
kunskap Jörgen Westerståhl. Övriga deltagare i denna kommitté, som skulle 

225 De sakkunniga bestod förutom ordförande Thomson (chef för arbetsmarknadskommissionen) av 
Gunnar Heckscher, Ivar Högbom, Torvald Karlbom, Yngve Larsson, Erik Lindahl, Erik Swartling samt 
den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ebon Andersson. De avlämnade betänkandena SOU 1944:29, 
Socialutbildningssakkunniga I. Ut redning och förslag rörande den högre socialpolitiska och kommunala utbildningen och 
SOU 1946:30, Soäalutbildningssakkunniga II. Utredning och förslag rörande statsvetenskapliga examina m.m. 
226 Ytterligare en skulle kunna be handlas här, Hjalmar Cederströms Riktlinjer för skapande av socialväsendets 
forskningsorganisation (SOU 1945:26). Den var en bilaga till Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande 
och kan karaktäriseras som en teknokratiskt inspirerad vision om en på praktiska försök grundad social 
forskning. Om utredningen och dess författare, se Ulf Larsson, "Socialingenjören: Hjalmar Cederström 
och kampen mot sjukdom och fattigdom", i Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen i det svenska samhället, 188 0 
— 1950, red. Sven Widmalm (Hedemora, 1999). Jag har dock valt att inte ta med denna utredning. Det 
finns i det material som jag studerat inga hänvisningar till den och inget tyder på att den hade någon 
betydelse för samhällsvetenskapens akademiska utveckling. 
227 Sakkunniga för samhällsvetenskapligt forskningsråd bestod av Eli Heckscher, Torvald Karlbom, Olof 
Kinberg, Erik Lindberg, Henrik Munktell, Helge Nelson, Carl-Erik Quensel, Magnus Tigerschiöld, Sven 
Dahl samt riksdagsledamoten för högern Georg Andrén. De avlämnade SOU 1944:19, Om inrättande av ett 
samhällsvetenskaplig:forskningsråd. 
228 Denna kommitté avlämnade SOU 1946:74, betänkande angående soäalvetenskapens ställning vid universitet och 
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komma att bli så betydelsefull för samhällsvetenskapens vidkommande, var 
ledamoten i Handelskommissionen Mauritz Bonow, professorn i geografi 
Helge Nelson, professorerna i nationalekonomi Gustaf Åkerman och Bertil 
Ohlin, den sistnämnde även folkpartistisk riksdagsledamot, docenten i 
nationalekonomi och chefen för Industriens utredningsinstitut Ingvar 
Svennilson, professorn i statistik Herman Wold, docenten i statskunskap 
och rektorn för Socialinstitutet i Stockholm Gunnar Heckscher samt 
Torgny T. Segerstedt, professor i praktisk filosofi med väsentligen 
sociologisk inriktning.229 

Socialvetenskapliga kommittén liksom de övriga utredningarna bestod 
nästan enbart av tillkallade experter utan partipolitisk anknytning. De 
tillkallades av ecklesiastikministrar av skild politisk färg. Strävan att utveckla 
samhällsvetenskaplig utbildning och forskning var inte någon partiskiljande 
fråga. De i frågan engagerade personerna i riksdag och regering hade skild 
politisk tillhörighet och enighet rådde om behovet. 

Jag ska nu med utgångspunkt i dessa utredningar granska tre specifika 
frågeställningar. Den första gäller hur samhällsvetenskap motiverades, det 
vill säga vilka behov man framhöll som samhällsvetenskaperna tänktes 
kunna tillgodose. Den andra frågeställningen gäller ett samhällsvetenskapligt 
forskningsråd, något som diskuterades livligt. Hur motiverades inrättandet 
eller avvisandet av ett sådant? Dessa frågor handlar om samhälls
vetenskapens legitimering och finansiering, frågor som gäller samhällsveten
skapens relation till samhället. Det handlar om att ge en delvis ny veten
skaplig verksamhet en samhällelig förankring. Det tredje som ska granskas 
är sociologifrågan. Vad sägs specifikt om sociologin i utredningarna? 

Legitimering och finansiering 
Det konstateras generellt i utredningarna att det sociala och ekonomiska 
området med tiden blivit allt viktigare och mer omfattande inom såväl 
statlig, kommunal som enskild verksamhet, en utveckling som förväntas 
fortsätta i framtiden. Det som främst ger samhällsvetenskapen legitimitet är 
statens behov. Detta behov har ökat därför att statsverksamheten brett ut 
sig över områden där den på 1800-talet knappast fanns. Statsingripanden 
har gällt "otillräckligt undersökta företeelser" och ett "fördjupat studium av 
dessa ingripandens följder" har till stor del saknats.230 

229 Om arbetet i kommittén se Torgny T. Segerstedt, "Samhällsforskningsrådets förhistoria", i 20 års 
samhällsforskning: Statens rådfór samhällsforskning 1948—1 968 (Stockholm, 1969), 11—15. 
230 SOU 1944:19, 8-9. 
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Om statens uppgifter skola förbliva lika omfattande som de varit under den senaste 
generationen, kommer behovet av vidgad samhällsvetenskaplig forskning oavvisligt att 
göra sig gällande icke minst ur statens synpunkt.231 

Statligt anställda tjänstemän behöver fördjupad samhällsvetenskaplig 
utbildning. Det är inte längre tillräckligt med juridiska kunskaper utan det 
behövs mer kunskap om den reala samhälleliga verkligheten. Även 
kommunalt anställda tjänstemän behöver samhällsvetenskaplig utbildning. 
Kommunernas behov av dels administrativa och kamerala tjänstemän, dels 
av socialarbetare har ökat. Socialt utbildade tjänstemän behövs också i 
privata företag och enskilda organisationer. Vissa yrkesgrupper anses ha 
behov av mer kunskap om sociala företeelser: domare, advokater, läkare, 
lärare och ingenjörer.232 

Samhällsvetenskap behövs också ur demokratisk synvinkel. Å ena sidan 
är demokrati en nödvändighet för en fri samhällsvetenskaplig forskning. En 
politisk diktatur har en förödande inverkan särskilt på samhällsvetenskapen. 
Å andra sidan hävdas att samhällsvetenskap är en förutsättning för demo
krati, att en fri debatt kräver samhällsvetenskapliga kunskaper hos de 
deltagande. På så sätt måste ett utökat samhällskunnande ses som "ett led i 
förverkligandet av folkstyrelsens principer".233 

Den svenska akademiska samhällsvetenskapen sägs vara mycket 
bristfällig i relation till internationella förhållanden. Detta gäller samhälls
vetenskaplig grundforskning. Däremot har en rikhaltig målforskning genom
förts inom det offentliga utredningsväsendet, ämbetsverken och privata 
utredningsorgan. Målforskningen har expanderat våldsamt under de senaste 
decennierna men inte grundforskningen. 

Denna expansion är naturlig med hänsyn till a tt behovet av tillämpnings forskning i det 
enskilda fallet alltid kommer att framstå såsom mest aktuellt och trängande. Men det är 
också uppenbart, att ett dylikt förhållande på längre sikt är otillfredsställande och att med 
det intima samband som råder mellan grundforskning och målforskning även den sist
nämnda blir lidande härav.234 

Det talas ofta om "det allmänna" för vilket samhällsvetenskap är nödvändig. 
"Det allmänna" har pålagts allt fler uppgifter eftersom "de tekniska fram
stegen har gjort människorna mer beroende av varandra och bringat dem 
närmare samman." Den tekniska utvecklingen har alltså medfört att behovet 
av samhällsvetenskap ökat. 

231 Ibid., 9. 
232 SOU 1944:29, 34-35. 
233 SOU 1946:74, 20. 
234 Ibid., 19. 
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Med tanke på den roll som den tekniskt naturvetenskapliga forskningen härvid spelat, 
skulle det kunna sägas, att just naturvetenskapernas kraftiga expansion kommit att 
aktualisera kraven på en förstärkt samhällsvetenskaplig forskning.235 

Detta formuleras 1946 i betänkandet från Socialvetenskapliga forsknings
kommittén, alltså efter andra världskrigets slut. Under krigsåren hade 
övertygelsen förstärkts att vetenskaplig utveckling var en betydande 
nationell konkurrensfaktor. En tanke med stor spridning var att de nationer 
som vunnit andra världskriget hade gjort det på grund av sitt försprång 
inom teknisk och naturvetenskaplig forskning. Mot bakgrund av detta är 
viljan att koppla samhällsvetenskapens nödvändighet till den naturveten
skapliga utvecklingen förståelig. 

Med undantag för den sistnämnda legitimeringsgrunden finns inga 
avgörande skillnader mellan de olika utredningarna vad det gäller samhälls
vetenskapens legitimering. Det handlar i huvudsak om föreställningar om 
samhällsvetenskapens nyttighet. Statens behov vad avser utbildning av stats-
och kommuntjänstemän påpekas ofta, liksom kunskapsbehovet hos en 
mängd andra yrkesgrupper. Men det framhålls också att samhällsveten
skapliga kunskaper är viktiga för demokratins fortbestånd. Dessutom antas 
samhällsvetenskapens utbyggnad vara nödvändig eftersom teknik och natur
vetenskap utvecklats så starkt. Detta har gjort människorna mer beroende 
av varandra och samhällsvetenskapen kan visa hur de sociala sambanden 
fungerar. Dessutom antyds att en satsning på samhällsvetenskap skulle 
kunna ge stora utvecklingsvinster på samma sätt som inom naturveten
skapen. 

Frågan om ett forskningsråd för det samhällsvetenskapliga området dis
kuterades i flera av de här aktuella utredningarna. Idén om forskningsråd var 
aktuell inom alla vetenskapliga områden vid denna tid. År 1942 hade ett 
forskningsråd för det tekniska området inrättats. I november 1943 tillkalla
des Sakkunniga för samhällsvetenskapligt forskningsråd för att utreda frågan 
om denna organisationsform kunde vara något för samhällsvetenskaperna. 
Utredningen, som leddes av Eli Heckscher, föreslog att ett forskningsråd 
även för samhällsvetenskaperna skulle inrättas.236 Rådet skulle ha två 
huvuduppgifter. Det skulle ombesörja statens anslagsfördelning till 
samhällsvetenskaplig forskning samt arbeta med samhällsforskningens sam
ordning. 

Förslaget avvisades efter hård kritik framför allt från universiteten. 
Kritiken var främst inriktad längs två linjer. För det första hävdades att 
medlen hellre borde läggas på en förstärkning inom den befintliga univer
sitetsorganisationen än på ett nytt forskningsråd. För det andra ansågs 

235 Ibid., 19. 
236 SOU 1944:19. 
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forskningens frihet hotad.237 Utredningen hade visserligen uppmärksammat 
riskerna med politikens inblandning i vetenskapen: 

Även om organisationen av en sådan stat som den svenska hittills har hållit dessa faror 
på avstånd, äro de utländska erfarenheterna på området så skrämmande, att allt måste 
göras för att hindra motsvarande tendenser hos oss.238 

Och man såg inte någon överhängande risk att ett samhällsvetenskapligt 
forskningsråd skulle styra forskningen på ett negativt sätt. Universitets
kanslern befarade ändock att samhällsforskningen skulle förlora sin auto
nomi gentemot staten och att forskningens frihet skulle bli lidande. Gunnar 
Myrdal var en annan kritiker: 

Det är möjligt att statliga forskningsråd är ändamålsenliga för att stimulera och inrikta 
forskningen inom medicin och teknik. Den frågan må här lämnas öppen. Men det bör 
bestämt hävdas, att för utvecklingen av forskningen inom de centrala akademiska discip
linerna behövs inga organisatoriska nyskapelser. De innebär tvärtom stora faror för 
forskningens frihet och intellektuella kvalitet. I särskilt hög grad gäller detta naturligtvis 
de vetenskaper, som har till studieobjekt människomas inbördes sociala relationer samt 
individernas och gruppernas förhållande till det organiserade samhället självt.239 

Gösta Bagge ser inte rådet som någon fara för den akademiska friheten; han 
antyder att det måste vara annat som ligger bakom motståndet mot ett 
forskningsråd: 

Att ett sådant råd skulle, som man på sina håll velat göra gällande, kunna innebära något 
hot mot den akademiska friheten förefaller mig vara ett barnsligt sätt att söka komma åt 
ett ur andra synpunkter kanske misshagligt förslag. Den väsentliga orsaken varför 
kommittéförslaget inte befanns kunna läggas till grund för ärendets vidare behandling var 
i själva verket, att kommittén "anteciperat" den på sistone så moderna uppfattningen, att 
ett kommittébetänkande i den nuvarande politiska hurtfriskhetens tecken icke bör tyngas 
av utredningar. Exemplet visar bl.a. att man inte alltid skyndar på ett ärendes fortgång 
genom en sådan utredningsteknik 240 

Utredningen var verkligen snabbt åstadkommen, endast några månader 
hade sakkunniggruppen arbetat vilket var anmärkningsvärt kort i jämförelse 
med andra utredningar. Frågan om statens inblandning i forskningen var 
aktuell. En utvidgad koppling mellan vetenskap och politik kunde ses både 
som önskvärd och som farlig. Det fanns skrämmande exempel på totalitära 
samhällen, där människan syntes ha tappat bort de demokratiska idealen, 
och det fanns en önskan från politiskt håll att försäkra sig om att detta inte 
skulle kunna hända i Sverige.241 Samtidigt växte intresset från statsmakternas 

237 Remissyttranden över SOU 1944:19, yngre kommittéarkivet 904:2, RA. 
238 SOU 1944:19,18. 
239 Gunnar Myrdal, "Samhällsvetenskapernas utbyggnad", Ekonomisk tidskrift 1944. Professorn vid 
lantbrukshögskolan Hugo Oswald framförde ännu skarpare ord: "Rådsinstitutionen, som nu är så populär 
inom vissa kretsar, är i själva verket, så snart den skall ha uppgiften att samordna, ett utslag av en av 
nazistiska tankegångar påverkad ideologi", i "Forskningsråden", Samtid och Framtid 1945:1. 
240 Gösta Bagge, "Politik och vetenskap: Ur en nationalekonoms synvinkel", Svensk Tidskrift 1945. 
241 Hirdman, Att lägga livet tillrätta, 179. 
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sida att styra universitetens utveckling i syfte att främja vetenskapens och 
teknikens tillväxt. Sedan första världskriget, då universiteten expanderade 
inom framför allt de naturvetenskapliga och medicinska områdena, hade 
både industri och statsmakter börjat intressera sig för detta område. En 
insikt om behovet av statliga satsningar på teknisk forskning växte.242 Detta 
främjade tanken på planering av universitetens utveckling, vilket även oron 
för "överutbildning" och "akademikerproletariat" gjorde. Näringslivet å sin 
sida diskuterade och genomförde rationaliseringar och effektiviseringar på 
"vetenskaplig" grund. Här restes krav på statligt stöd till forskning som 
skulle utveckla svensk industri. Vetenskap och forskning uppfattades alltmer 
som en produktivkraft av samma slag som arbete och kapital.243 

Efter den hårda kritiken lades forskningsråds förslaget tills vidare på is. I 
stället beslutades, vilket flera remissinstanser föreslagit, att en ny utredning 
skulle tillsättas, som skulle utreda socialvetenskapens hela situation. Hösten 
1945 tillkallades Socialvetenskapliga forskningskommittén i syfte att ta ett 
samlat grepp om socialvetenskapernas ställning. 

Socialvetenskapliga forskningskommittén tog också upp frågan om ett 
samhällsvetenskapligt forskningsråd och förordade, liksom den tidigare ut
redningen, ett inrättande av ett sådant råd. Denna gång föreslogs att även 
rättsvetenskapen skulle vara inbegripen. Och nu, endast några år senare, 
gick förslaget igenom. Juristerna protesterade emellertid mot att kopplas 
samman med samhällsvetenskaperna på detta sätt, vilket fick till följd att 
rättsvetenskapen inte ingick i första formationen av forskningsrådet utan 
införlivades först 1954. Ett helt eget råd för rättsvetenskaperna kom aldrig 
till stånd. 

Hur kunde det komma sig att förslaget om ett samhällsvetenskapligt 
forskningsråd gick igenom 1947 men inte 1944? Det nya förslaget innehöll, 
till skillnad från det tidigare, förstärkningar av basorganisationen vid univer
siteten.244 Vissa biträdande lärarbefattningar inrättades och licentiatstipendier 
infördes inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Detta kan ha 
blidkat universitetens företrädare, vilka uppfattade bristande anslag som det 
stora problemet, inte själva anslagssystemet som sådant.245 Den ekonomiska 
situationen var nu efter krigsslutet också en annan, det fanns medel att 
genomföra en förstärkning. 

Faran för forskningens frihet, som framhållits så starkt i kritiken mot det 
tidigare rådsförslaget, tycks inte ha framstått som lika akut denna gång. 
Rådets uppgift att ta initiativ till ny forskning hade visserligen tonats ner. 

242 Nybom, Kunskap, politik, samhälle, 61. 
243 Ibid., 34. 
244 Nybom hävdar emellertid att förtjänsten för detta främst ska ges Socialutbildningssakkunniga och 
Universitetsberedningen, Kunskap, politik, samhälle, 98. 
245 Intervju med Torgny T. Segerstedt 960611. 
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Men vad gäller rådets sammansättning hade de vetenskapliga represen
tanterna relativt sett en något svagare position än i det gamla avvisade 
förslaget. Även universitetskanslern förordade nu, till skillnad från tidigare, 
den föreslagna sammansättningen. 

Tron på samhällsvetenskapens betydelsefulla roll kan ha förstärkts och 
blivit mer allmänt accepterad 1947 än 1944, vilket kan ha bidragit till att 
förslaget om ett samhällsvetenskapligt forskningsråd nu gick igenom. Det 
kan även ha funnits politiskt betingade skäl. Att nu genomdriva inrättandet 
av ett forskningsråd kanske var ett slags politisk markering från den 
socialdemokratiska regeringens sida. Denna tolkning motsägs dock i viss 
mån av att det är svårt att urskilja några skilda partipolitiska ståndpunkter i 
frågan. 

Det huvudsakliga skälet tycks dock helt enkelt ha varit att forskningsråd 
inrättats inom flera andra ämnesområden. Tekniska forskningsrådet hade 
fått sällskap av Medicinska forskningsrådet och Jordbrukets forskningsråd 
1945 samt Naturvetenskapliga forskningsrådet 1946. Detta var också 
Socialvetenskapliga forskningskommitténs huvudargument. Ett samhälls
vetenskapligt forskningsråd framställdes som en naturlig fortsättning på den 
utveckling som de övriga forskningsrådens inrättande utgjorde. Historikern 
Torsten Nybom menar att inrättandet av det samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet egentligen bör ses tvärtom, som ett brott mot rådstanken 
inom de andra områdena. En ursprunglig tanke var att rådet skulle utgöra en 
extraresurs som kunde satsas på projekt i den befintliga basorganisationen, 
exempelvis skulle professorer med ett sådant tillskott kunna ägna en tid åt 
forskning.246 Problemet för samhällsvetenskapens del var att där till stor del 
saknades en fungerande bas organisation med tjänster och institutioner, den 
utlovade förstärkningen till trots. 

Det är påfallande att utredningarna inte behandlar frågan om hur 
relationen mellan samhället och samhällsvetenskapen egentligen ser ut. För
hållandet mellan det samhälleliga reformarbetet och samhällsvetenskapens 
intressen problematiseras inte.247 I avvisandet av det första forskningsråds
förslaget ser vi de vetenskapliga representanterna uttrycka en oro för att 
politiska intressen ska påverka den vetenskapliga friheten. Att döma av 
remissinstansernas förändrade inställning några år senare tycks dock oron ha 

246 Nybom, Kunskap, politik, samhälle, 43 och 70—71. 
247 Även Thorsten Nybom, som analyserat rådsinstitutionens framväxt, har funnit detta anmärkningsvärt. 
Han kommenterar den första forskningsrådsutredningen, SOU 1944:19, med orden: "Arbetsuppgifter, 
ambitionsgrad, inriktning, rätten att formulera problem liksom även det övergripande ansvaret beskrevs 
som varande gemensamt och identiskt desamma för vetenskap, byråkrati och politik." Några avgörande 
skillnader i motiveringarna i den senare utredningen, SOU 1946:74, finner Nybom inte, se Kunskap, politik, 
samhälle, 84—85. 
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mattats eller försvunnit. Det gemensamma intresset hos alla instanser och 
den gemensamma vinsten av en utökad samhällsforskning ifrågasattes inte. 

Att uppfattningen var sådan torde sammanhänga med den värde
gemenskap som etablerats kring dessa frågor. Vetenskapen sågs som 
objektiv och kunde användas för en snabb och god samhällsutveckling. Den 
bild av samhället som modern samhällsvetenskap gav var saklig, korrekt och 
inte förvrängd och grumlad av gamla värderingar. De värderingar som den 
nya vetenskapen förknippades med var oomstritt goda: demokrati, utveck
ling, framsteg. Omkring dessa värderingar kunde de allra flesta samlas 
oberoende av politisk tillhörighet. 

Sociologifrågan 
Socialvetenskapliga forskningskommitténs betänkande innehöll också det 
för denna avhandlings vidkommande centrala förslaget att sociologi skulle 
inrättas som självständigt ämne. Vi har tidigare sett sociologin nämnas i 
1930-talets diskussioner om statsvetenskaplig examen. Om sociologi skulle 
komma att inrättas vid universiteten, hävdade man, borde den ingå i 
statsvetenskaplig examen. Det beslutades, trots ett visst motstånd, att 
praktisk filosofi, där ju sociologi ingick, skulle få tas med i examen. År 1942 
krävdes från studenthåll vid Stockholms högskola att sociologi borde 
medtas som självständigt examensämne i statsvetenskaplig examen och 
examineras av professorn i praktisk filosofi.248 År 1946 diskuterades ämnena 
i statsvetenskaplig examen återigen: "Tills vidare tala emellertid knappast 
tillräckliga skäl för att göra vare sig sociologi eller än mindre praktisk filosofi 
obligatorisk i denna examen".249 Som en lösning tills vidare föreslogs: 

En viss förtrogenhet med sociologiens arbetsmetoder och med nutida svenska 
samhällsförhållanden utöver vad som kan vinnas inom ämnena nationalekonomi och 
statskunskap synes emellertid böra krävas av de studerande på ifrågavarande område, 
detta såväl ur synpunkten av att utredningar av i viss mån sociologisk typ kunna ifråga-
komma inom förvaltningen som även med tanke på examens allmänna bildnings värde. 
De sakkunniga vilja därför föreslå, att i de fall då examen ej innefattar praktisk filosofi i 
densamma skall ingå en propedeutisk kurs i sociologi.250 

Vi har även sett hur många företrädare för universitet och folkrörelser ansåg 
att sociologiämnet borde kunna avhjälpa den brist på forskning om det 
samtida samhället som flera riksdagsledamöter motionerat om. Ärendet 
hänvisades till de Socialutbildnings sakkunniga som påbörjade arbetet med 
att formulera ett förslag.251 När Socialvetenskapliga forskningskommittén 

248 SOU 1946:30, 8. 
249 Ibid., 40. 
250 Ibid., 44. 
251 P-M. till Socialutbildningssakkunniga (nr 17), yngre kommittéarkivet 90 4:1, RA. 
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tillsattes 1945 lämnades emellertid sociologifrågan över dit. Universitets
beredningen behandlade inte sociologin eftersom det skulle göras i en 
särskild utredning men skrev en kommentar: 

Universitetsberedningen förutsätter, att ämnet sociologi samtidigt med att dessa förslag 
förverkligas, erhåller en självständig ställning som examensämne med egna lärare och 
institutioner. Det stora behovet i vårt land av sociologisk forskning och undervisning 
torde ligga i öppen dag.252 

Också i den första utredningen om forskningsrådet nämns sociologin: 
En i många hänseenden grundläggande uppgift har vidare den moderna deskriptiva 
sociologien. Studier av olika samhällsgruppers organisation och handlingsvanor i skilda 
lägen böra kunna ge värdefulla anvisningar för lagstiftningens och samhällsinstitutioner
nas utformning; att dylika i så ringa utsträckning ännu ha förekommit hos oss utgör en 
brist i svensk samhällsvetenskap.253 

Inte i någon utredning syns något motstånd mot sociologi och 1946 
föreslog Socialvetenskapliga forskningskommittén att ämnet skulle inrättas 
vid universiteten. Förslaget innebar att biträdande lärarbefattningar i socio
logi skulle inrättas vid universiteten i Lund och Uppsala, sorterande under 
praktisk filosofi. Att på detta sätt organisatoriskt knyta sociologi till praktisk 
filosofi skilde sig från hur Socialutbildnings sakkunniga sett på saken när 
ärendet låg på deras bord. De hade nämligen hävdat att planering av socio
logiska fältundersökningar kräver förtrogenhet med övriga samhällsveten
skaper. Forskningsverksamheten borde därför tills vidare ledas av kunniga 
inom statistik, nationalekonomi eller statskunskap till dess att kompetenta 
forskare hunnit växa fram.254 

Socialvetenskapliga forskningskommittén framhöll i stället den sociolo
giska undervisning som bedrivits inom praktisk filosofi och den koppling 
som därigenom fanns mellan dessa ämnen. Man förde även fram ett 
alternativt förslag till att inrätta biträdande lärarbefattningar. Det gick ut på 
att omedelbart inrätta professurer i sociologi genom att dela professuren i 
praktisk filosofi i två och erbjuda nuvarande innehavare att välja ämne.255 

Kopplingen till praktisk filosofi skulle därigenom bli kanske ännu starkare. 
De flesta remissinstanser förordade det alternativa förslaget eftersom 

behovet av ämnet framstod så trängande. Professorn i Uppsala Torgny T. 
Segerstedt ville byta ämne, medan Åke Petzäll i Lund ville förbli filosof. 
Förslaget i regeringens proposition, vilket också kom att beslutas, blev 

252 SOU 1946:81, 1945 års universitetsberedning II. Akademiska lärarbefattningar samt anslag till den vetenskapliga 
utbildningen m.m., 73. 
253 Gösta Bagge i utredningsuppdraget, SOU 1944:19, 6. 
254 P.M. till Socialutbildningssakkunniga (nr 17), s 5, yngre kommittéarkivet 904:1, RA. 
255 SOU 1946:74, 84. 
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därför att inrätta en professur i Uppsala och en biträdande lärarbefattning i 
Lund.256 

* * * 

Vi har i detta kapitel sett hur intresset för sociologi och samhällsvetenskap 
fortsatte att växa under 1940-talet, efter en avmattning under de första 
krigsåren. Detta gällde såväl från statsmakternas sida som i andra samman
hang. 1930-talets åtgärder att inrätta en särskild examen för det samhälls
vetenskapliga området och att ge en filosofiprofessur en sociologisk inrikt-
ning upplevdes snart som otillräckliga. Samhällsvetenskapernas organisation 
diskuterades vidare och på flera sätt kom det samhällsvetenskapliga området 
att förstärkas. En utbyggnad av samhällsvetenskapen motiverades 
huvudsakligen med samhälleliga överväganden; statens utökade verksamhet 
hade medfört ett stort utbildningsbehov på det sociala och ekonomiska 
området. Men även demokratiska aspekter fördes fram. 

Vad gäller sociologi råder ingen tvekan i utredningarna om att ämnet var 
välkommet och efterfrågat. Redan tidigt på 1940-talet tänktes sociologi 
kunna avhjälpa bristen på akademisk forskning om samtidens samhälle. År 
1946 kunde äntligen Socialvetenskapliga forskningskommittén presentera ett 
konkret förslag: sociologi skulle inrättas som en ny universitetsdisciplin. 
Behovet var påtagligt och det upplevdes så starkt att den förmodat 
snabbaste vägen till etablering valdes; professurerna i praktisk filosofi 
delades och innehavarna erbjöds att välja. 

1930- och 1940-talen kan ses som betydelsefulla förberedelseår för ut
byggnaden av samhällsvetenskapen vid universiteten i Sverige, liksom för 
sociologiämnet. Thorsten Nybom poängterar att nya vetenskapsideologiska 
och forskningsorganisatoriska idéer föddes trots universitetens dåliga 
ekonomi och deras under det ökande studenttrycket allt sämre fungerande 
organisation.257 Idéerna kom sedan att byggas in i systemet under den expan
sionsperiod som följde efter kriget. Detta gäller i synnerhet samhällsveten
skapen. Redan det att statsvetenskaplig examen inrättades 1935 visar att 
behoven av förstärkning av utbildning och forskning på det sociala eller 
samhälleliga området upplevdes som avsevärda. De flesta andra åtgärder 
som diskuterades i universitetspolitiken realiserades inte i det rådande 
ekonomiskt bekymmersamma läget. En förklaring till att de nya idéerna 
snabbt blev framgångsrika kan ligga i det nätverk med betydande inflytande 
på många samhällsområden som förefaller ha etablerats kring samhälls
vetenskapliga frågor, bland annat frågan om sociologins etablering. 

256 Proposition 1947:272, 222. 
257 Nybom, Kunskap, politik, samhälle, 61—62. 
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Det förefaller främst vara en elit, vetenskapsmän, samhällsplanerare och 
radikala debattörer, som ansåg att samhällsvetenskap var viktigt och ange
läget. Detta styrks av idéhistorikern Karin Nordberg i hennes avhandling 
om radion som folkbildare.258 Innehållet i radions föreläsningsutbud föränd
rades under perioden 1925—1950. Under 1920-talet dominerades utbudet av 
humanistiska ämnen som historia och kulturhistoria. Under 1930-talet fick 
samhällsvetenskapliga och ekonomiska ämnen ett större utrymme och de 
två områdena hade ungefar lika stor andel. Nordberg förklarar detta med 
dels den ekonomiska krisen och arbetslösheten, dels att radion alltmer sågs 
som ett instrument för medborgerlig bildning. 

Vid en jämförelse med Folkbildningsförbundets statistik över föreläs
ningsverksamhet i svenska städer framkommer emellertid att samhällsveten
skap och ekonomi hade en betydligt starkare position i radion än i andra 
föreläsningar. Föreläsningsföreningarna var mer beroende än radion av 
stora åhörarantal och samhällsvetenskapliga ämnen lockade inte den all
männa publiken lika starkt som humanistiska.259 Detta tyder på att det 
framför allt var ett ovanifrån känt behov av utbildning och uppfostran av 
allmänheten som drev utvecklingen under 1930-talet. Intresset för sociala 
ämnen ökade emellertid snabbt, snabbare än folkbildningsorganisationerna 
kunde förse radiocirklarna med material och snart dominerades radions 
utbud av socialpolitiska ämnen.260 

258 Karin Nordberg, Folkhemmets röst: Radion som folkbildare 1925 - 1950 (Stockholm/Stehag, 1998). 
259 Nordberg, Folkhemmets röst; 235. Vad gäller psykologi såg läget emellertid annorlunda ut. Nordberg visar 
hur populärt psykologi var redan i första serien för lyssnargrupper 1934—35. Hon ser serierna om 
psykologi och socialpsykologi som resultatet av krav från kvinnohåll. Det fanns andra kretsar där ämnet 
hade negativa konnotationer och en klang av pseudovetenskap, 306. 
260 Nordberg, Folkhemmets röst, 307. 
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5. Sociologi blir självständig disciplin 

Ända sedan tidigt 1930-tal, kanske ännu tidigare, hade det funnits starka 
önskemål om att ämnet sociologi borde etableras vid universiteten, men det 
var alltså inte förrän 1947 som tanken blev verklighet. Sociologiska insti
tutioner inrättades vid universiteten i Uppsala och Lund, snart följda av 
högskolorna i Stockholm och Göteborg. Detta skedde samtidigt som en 
mängd andra initiativ togs på det samhällsvetenskapliga området. Flera pro
fessurer i nationalekonomi inrättades liksom en preceptur i ekonomisk 
historia.261 Professurerna i geografi och pedagogik delades. Dessutom för
stärktes det samhällsvetenskapliga området med biträdande lärarebefatt
ningar, docentstipendier och amanuenser.262 

I ett senare kapitel ska skilda uppfattningar om sociologins forsknings
område granskas närmare liksom frågor om teori och metod. Närmast ska 
det nyinrättade ämnet undersökas på ett mer konkret plan. Hur kom det att 
bedrivas, vilka personer var inblandade, vilken litteratur studerade man, 
vilka var de första avhandlingarna? Genom universitetens och högskolornas 
årsberättelser, studieplaner och kataloger kan vi följa verksamheten de första 
åren efter 1947. Även personliga hågkomster och berättelser har använts för 
att teckna de nya institutionsmiljöerna. Därefter ägnas ett särskilt avsnitt åt 
den enskilt mest betydelsefulla personen för det nyinrättade ämnet, 
professor Segerstedt i Uppsala. 

Uppsala 
När Torgny T. Segerstedt 1938 fick professuren i praktisk filosofi i Uppsala 
anordnade han seminarier i praktisk filosofi varannan vecka och seminarier i 
sociologi varannan. Till sin hjälp hade han främst docent Ingemar Hedenius. 
Den sociologi som behandlades var från början främst teoretisk men från 
1944 planerades, provades och diskuterades fältsociologiska undersökningar 
på de sociologiska seminarierna. Exempelvis genomfördes på uppdrag av 
Radiotjänst en undersökning som skulle utröna vilka människor det var som 
lyssnade på radions eftermiddagssändningar. Det sociologiska seminariet var 
hela tiden det mest välbesökta inom praktisk filosofi och övningarna med 

261 En preceptur var en ny befattning som kunde inrättas i ämnen som inte företräddes av någon 
professur. Preceptorn, som helst skulle vara professorskompetent, hade fullständig examensrätt i ämnet. 
262 Proposition 1947:272. 
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de praktisk-empiriska undersökningarna hade ett deltagarantal mellan 35 
och 50.263 

År 1947 övergick så Segerstedt till den nya professuren i sociologi och 
efterträddes på sin gamla tjänst av Hedenius. Den nya sociologiinstitutionen 
drog omedelbart igång sin verksamhet. Förutom professorn och en halvtids 
sekreterare bestod institutionen av förste assistenten Georg Karlsson och 
andre amanuensen Bengt Rundblad. Båda dessa kom sedermera att bli 
professorer i sociologi, Karlsson vid Umeå universitet och Rundblad vid 
Göteborgs universitet. Även Agne Lundquist och Birger Lindskog följde 
Segerstedt över från praktisk filosofi till sociologi.264 

Under det första året insamlades och bearbetades material för en 
undersökning av rättsmedvetandet hos svenska folket.265 Man planlade också 
en undersökning av Uppsalastudenternas fritidsverksamhet och efter ett bi
drag från Statens samhällsvetenskapliga forskningsråd började det materialet 
insamlas. En undersökning av folkrörelsernas sociala struktur påbörjades, 
också med bidrag från forskningsrådet, och en del mindre undersökningar 
verkställdes i Uppsala. Seminariet ägnades åt diskussion av forsknings
uppgifter och proseminariet, som var uppdelat i två grupper med ungefar 15 
personer i varje, diskuterade litteratur.266 

Året därpå fortsatte bearbetning och seminariediskussion av de på
började undersökningarna. Planeringen av den stora industrisociologiska 
undersökningen Människan i industrisamhället inleddes och proseminariet 
diskuterade den samt den svenska urbaniseringen (30—40 deltagare). Läsåret 
1949/50 utfördes fältarbetet i Huskvarna och Katrineholm för Människan i 
industrisamhället Materialet insamlades, kodades och överfördes på hålkort. 
På uppdrag av UNESCO inledde Bengt Rundblad en undersökning av livet 
i en skogsby i glesbygden. Åren 1950/51 fortsatte arbetet med dessa under
sökningar och en del andra undersökningar planlades och påbörjades. 
Seminariet diskuterade resultat från undersökningarna samt originalupp
satser. Deltagarantalet var omkring 20. Proseminariet hade ett deltagarantal 
på 40—50 personer och ämnen för diskussion var svenskt statistiskt material 
från sociologisk synpunkt samt sociologiska begrepp och metoder. 

En student som ville ta betyg i sociologi skulle, förutom att delta i 
seminarieundervisningen, tillgodogöra sig kunskaper enligt en studieplan. 

263 Uppsala universitets årsredogörelse 1938—1952. 
264 Sociologska institutionen 50 år. 
265 Torgny T. Segerstedt (in cooperation with Georg Karlsson and Bengt G. Rundblad), "A Research into 
the General Sense of Justice", Theoria 1949. 
266 Under hosten behandlades Thomas & Queen The City under ledning av T.T. Segerstedt respektive Katz 
& Schanck Social Psychology under ledning av Georg Karlsson. Under våren behandlades Miller & Dollard 
Sodai Learning and Imitation. 
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Förteckningen nedan innehåller studieplanen i sociologi 1948 för fil. kand., 
fil. ämbets- och pol. mag.-examen.267 

Godkänd 
L. D. Zeleny Practical Sodology (New York, 1937) 
G. P. Adams/ W.R. Dennes m.fl. Knowledge and Society (New York, 1938) 
R. Linton The Cultural background of Personality (New York, 1945) 

Sodalpsykologi: 
D. Katz/R.H. Schank Sodai Psychology ( New York, 1938) 
T. T. Segerstedt Ordens makt (Stockholm, 1944) 

Allmän teori: 
W. F. Ogburn/MF. Nimkoff Handbook of Sodology (L ondon, 1947) 
P. A. Sorokin Contemporary S odo logical Theories (New York, 1928) 

Metodik: 
G. A. Lundberg Sodai Research (N ew York, 1942) 

Spedalområden: 
E. H. Thörnberg Folkrörelser och samhällsliv i Sverige (Stockholm, 1943) 
S. A. Queen/ LF. Thomas The City (New York, 1940) 
B. Malinowski Crime and Custom in Savage Sodety (London, 1926) 
eller B. Malinowski A Sdentific Theory of Culture (Chapel Hill, 1944) 

En termins elementär undervisning. 

Med beröm godkänd 
Allmän teori: 

G. A. Lundberg Foundations of Sodo logy (New York, 1939) 
Eubank Concepts of Sodology 

Metodik: 
E. Durkheim Les regies de la méthode sodo logique 
T. C. McCormick Elementary Sodai Statistics (New York, 1941) el. motsvarande 
kunskaper i statistik 

Antropologi: 
E. D. Chappie/ C. S. Coon Prindples of Anthropology (New York, 1942) 

Attitydundersökningar m.m.: 
Bertha B. Friedman Foundations of The Measurement of Value (New York, 1946) 
G. Murphy/L.B. Murphy/Th. Newcombe Experimental Sodai Psychology, kap 
XIII "Social Attitudes and Their Measurement" 
N. Miller/J. Dollard Sodai Learning and Imitation (New Haven, 1941) 

Kriminologi: 
E. H. Sutherland Prindples of Criminology (P hiladelphia, senaste uppl.) 

Två specialarbeten valda i samråd med examinator. 
En termins seminarieövningar samt en mindre uppsats. 

Som vi ser innehåller ütteraturförteckningen två böcker skrivna på svenska, 
en på franska och resterande på engelska. Tre av dessa är utgivna i England 

267 Filosofiska fakultetens studiehandbok TI [Uppsala universitet], 1948. 
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och 15 i USA. Den amerikanska dominansen är överväldigande. Endast en 
författare är representerad med mer än ett verk, G. A. Lundberg. Detta är 
inte någon slump. George Lundberg var en svenskättad amerikansk sociolog 
med en strängt positivistisk inställning och han hade en central position 
bland de svenska sociologerna. De sociologiska böcker som angavs inom 
ramen för praktisk filosofi i föregående utgåva av studiehandboken, 1942, 
var förstås betydligt färre. Endast någon enstaka bok är densamma i 
Htteraturförteckningen 1948 som 1942.268 

Bengt Rundblad har beskrivit en inre och yttre krets av personer runt det 
sociologiska seminariet i Uppsala.269 Den inre kretsen bestod av personer 
med vilka sociologerna hade ett nära samarbete. Här ingick filosoferna Inge
mar Hedenius och Konrad Marc-Wogau, kulturgeografen Gerd Enequist, 
statistikern Herman Wold och konsthistorikern Gregor Paulsson. Samarbe
tet bestod av vissa gemensamma forskningsprojekt samt att man deltog i 
varandras seminarier. 

Till den yttre kretsen hörde personer verksamma inom juridik, etnografi 
samt nationalekonomi. Tillsammans med nationalekonomi anordnades ett 
högre samhällsvetenskapligt seminarium där gemensamma metodproblem 
diskuterades. Samarbetet med etnografi rörde främst doktoranden Birger 
Lindskogs arbete. Kontakten med företrädare för juridik skedde i samband 
med de första årens undersökningar om rättsmedvetandet. 

Den första avhandlingen i sociologi presenterades i Uppsala 1951. Då 
blev Georg Karlsson (f. 1917) landets förste filosofie doktor i sociologi på 
avhandlingen Adaptability and Commu nication in Marriage.270 Det var knappast 
någon slump att just Karlsson blev den förste att disputera. Den första 
avhandlingen var utvald för att visa upp det nya ämnet. Den kom dock att 
bli kraftigt omdebatterad. Dagspressen rapporterade om ett "stort rabalder" 
och en "disputationsskandal".271 

Efter kalabaliken vid Karlssons disputation dröjde det några år innan 
nästa doktorsavhandling ventilerades i Uppsala. Men 1954 disputerade 
Birger Lindskog (1914—1997) på African Leopard Men, e tt avhandlingsämne 
som låg i gränsområdet mellan flera universitetsdiscipliner.272 Lindskogs 
avhandling fick ett bättre bemötande än Karlssons i akademiska kretsar men 
allmänhetens intresse var betydligt lägre att döma av dagspress och 

268 Dürkheims Les reg/es... finns med i båda litteraturförteckningarna, så också P. Sorokin, Contemporary 
Sociological Theories och B. Malinowski, Crime and Custom in Primitive Society. Se Filosofiska fakultetens 
studiehandbok II [Uppsala un iversitet], 1942 och 1948. 
269 Intervju med Bengt Rundblad 960610. 
270 Georg Karlsson, Adaptability and Communication in Marriage: A. Swedish Predictive Study of Marital Satisfaction 
(Uppsala, 1951). Bengt Rundblads lic-studie Forestville: A Study of Rural Sodai Change (Göteborg, 1951) 
presenterades samma år. 
271 Kvällsposten (Malmö) 7/11 1951 resp. Stockholms-Tidningen 23/10 1951. 
272 Birger Lindskog, African Leopard Men (Uppsala, 1954). 
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tidskrifter.273 I nästa kapitel ska vi återkomma till dessa avhandlingar och 
deras mottagande. 

Lund 
Den under 1930-talet livaktiga miljön kring praktisk filosofi i Lund föränd
rades i slutet av decenniet då flera av de tongivande aktörerna flyttade. Åke 
Petzäll (1901-1957) kallades 1939 att efterträda Einar Tegen som professor 
i praktisk filosofi, nu med den av riksdagen beslutade sociologiska inrikt
ningen. Petzälls största sociologiska intresse var kriminologi. I universitets
katalogen framkommer att Petzäll gav en del undervisning i sociologi, men 
att de flesta sociologiska föreläsningar och seminarier leddes av Bertil 
Pfannenstill.274 Studiehandboken visar inte någon uppdelning i praktisk 
filosofisk respektive sociologisk gren på det sätt som gjordes i Uppsala. 
Fordringarna för statsvetenskaplig examen hade dock en större betoning på 
stats- och rättsteori samt sociologi än kraven för fil. kand., och kanske detta 
kunde ses som två skilda inriktningar.275 

År 1947 erbjöds Petzäll, liksom Segerstedt i Uppsala, att övergå till en 
professur i det nya ämnet. Petzäll valde emellertid att stanna inom praktisk 
filosofi.276 I stället blev det Pfannenstill (1909-1995) som förestod det nya 
ämnet under titeln biträdande lärare. Han hade dock inte samma möjligheter 
som professorer att få anslag och sociologiämnets status tycks ha varit låg i 
Lund under de första åren.277 

En institution för sociologi inrättades även i Lund. Första terminen hade 
institutionen inga lokaler och ingen forskning bedrevs.278 Sociologiens 
ställning som examensämne vid Lunds universitet var omdiskuterad och det 
engångsanslag på 10 000 kronor till inköp av litteratur som riksdagen be
viljat sociologin i både Uppsala och Lund utnyttjades inte till fullo beroende 
på att ingen plats till förvaring av böckerna fanns. 

Snart blev de formella förhållandena klarare. Ämnet blev ett självständigt 
examensämne. Pfannenstill förklarades docentkompetent i sociologi och 
kunde därmed verka inte bara som biträdande lärare, utan även som 

273 Den enda recension jag har hittat var "Leopardmännen och vi" i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
25/6 1954, skriven av Segerstedt. 
274 Se Lunds universitets katalog från 1938. 
275 Studiehandbok förde studerade inom humanistiska sektionen vid universitetet i Lund, 1943. 
276 Pfannenstill berättar i Den svenska sociologins födelse, 89, att Petzäll u rsprungligen tänkte byta ämne, men 
att han när det väl blev aktuellt inte tyckte sig orka med. 
277 Intervju med Rune Persson 961018 och Bengt Rundblad 960610. 
278 hunds universitets årsberättelse 1947—1955. Av ekonomiska skäl angavs endast institutionernas verksamhet, 
inte seminariernas, från 1932/33, varför den sociologiska verksamhet som bedrevs på seminariet i praktisk 
filosofi före 1947 är osynligt i årsberättelserna. 
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examinator och institutionsföreståndare.279 FiLkand. Carin Lindblom an
ställdes som andre amanuens, och institutionen fick lokaler; tre rum som 
användes som bibliotek och seminarierum samt expedition respektive före
ståndarens rum. Önskemål framfördes om ännu ett rum att användas som 
forskarrum. Återstoden av litteraturanslaget utnyttjades och institutionens 
bibliotek byggdes ut. De första åren utfördes ett par fältundersökningar i 
anslutning till seminarieövningarna. En leddes av Lindblom och gällde 
husmödrarnas inställning till gemensamhetsanordningar. Två leddes av 
Pfannenstill, den ena handlade om sociala missanpassningsföreteelser i en 
svensk industristad och den andra om trivseln på arbetsplatsen bland 
gruvarbetare i nordvästra Skåne. 

Läsåren 1949-50 tycks verksamheten ha skjutit fart rejält. Lokaliteterna 
utökades med två rum. De redan nämnda påbörjade undersökningarna fort
satte och fyra ytterligare undersökningar drogs igång. Institutionen gästades 
av tre utländska forskare varav en var det största namnet av dem alla, 
George Lundberg från University of Washington. Studentantalet ökade 
kraftigt och seminarier och föreläsningar hade ett deltagarantal på omkring 
40. Samma studentantal gällde de följande läsåren och institutionen fick 
ytterligare två rum. Anhållanden om utökad personalstyrka gjordes varje år 
utan resultat. Våren 1951 hade sociologin i Lund 43 studerande på alla 
nivåer, att jämföra med Uppsalas 59.280 Pfannenstill lade stor vikt vid att 
fältarbete skulle ingå i studierna, något som uppskattads bland 
studenterna.281 

I 1950 års Studiehandbok för de studerade inom humanistiska sektionen vid 
universitetet i 'Lund finns inte sociologi med, däremot i nästa upplaga 1954. 
Men en studieplan för sociologi antogs redan i oktober 1950 även om den 
uppenbarligen inte hann in i studiehandboken.282 I den finns sammantaget 
25 böcker angivna på ett- och tvåbetygsnivåerna. Av dessa var 14 utgivna i 
USA, fem i England, tre i Sverige samt en i vardera Tyskland, Frankrike och 
Danmark. Amerikanska verk dominerade således till antalet, dock inte lika 
mycket som i Uppsala. Ungefar en tredjedel av litteraturen överensstämde 
och två tredjedelar skilde mellan Uppsala och Lund. I båda listorna återfinns 
Lundberg, Ogburn/Nimkoff, Sorokin, Malinowski, Thörnberg, McCor-
mick, Murphy/Murphy/Newcombe och Durkheim. Bland det skiljaktiga 

279 Efter yttranden av T.T. Segerstedt och K. Rob. V. Wikman, sociologiprofessor vid Åbo akademi, 
kunde Pfannenstill byta ut sin docentur i praktisk filosofi mot en i sociologi i december 1947. Yttrandena 
finns som bilaga A och B till humanistiska sektionens protokoll 19/11 1947 (§ 110), Lunds universitets 
arkiv, Handskriftsavdelningen, Lunds universitetsbibliotek (LUB). 
280 Tegen & Rundblad, A Survey of Teaching and Research in Sociology and Social Psychology at Swedish Universities. 
281 Från seminarium till storinstitution, 11, 20 och 37. 
282 Meddelande att universitetskansler fastslagit bilagda studieplan i sociologi, humanistiska sektionens 
protokoll 17/11 1950 (§ 146, all. 91 ), Lunds universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
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kan nämnas att Max Weber finns med i Lunds litteratur men inte i Uppsala 
och att Segerstedts Ordens makt återfinns i Uppsala men inte i Lund.283 

Sociologins studieplan 1950 kan jämföras med praktisk filosofi 1949. I 
den äldre filosofiska finns sociologi och socialpsykologi med som ett mindre 
område. Här är litteraturen också betydligt äldre. Ingen bok som tryckts 
senare än 1940 har medtagits på någon nivå.284 

Den förste som disputerade i sociologi i Lund var Kurt Törnqvist (1919— 
1996) år 1954. Han hade varit amanuens på institutionen 1951 till 1953. 
Avhandlingen hette Studieintresse och stu diemotiv hos vuxna och behandlade det 
hastigt växande, men tämligen outforskade området vuxenundervisning.285 

Det var en redogörelse för en undersökning av drygt 3000 deltagare i skilda 
studiecirklar anordnade av Folkuniversitet. Kanslier och lärare hade distri
buerat frågeformulär som deltagarna fyllt i och lämnat in. Frågorna som 
ställdes gällde bland annat motiven till valet av ämnen, attityderna till studie
cirkelformen och Folkuniversitetet samt ålder, kön, civilstånd, yrke och 
tidigare skolgång. Undersökningen skulle vara "ett bidrag till vuxenunder
visningens sociologi".286 

I förordet tackar Törnkvist som sig bör sin lärare Bertil Pfannenstill och 
sociologiska högre seminariet i Lund. Dessutom tackar han professor 
Segerstedt som var ordförande i Folkuniversitetets styrelse vilken ur
sprungligen hade tagit initiativet till studien. "Kontakten med honom och 
hans syn på sociologisk forskning har för mig varit en uppmuntrande och 
stimulerande erfarenhet."287 Segerstedt finns alltså med i bakgrunden för 
sociologisk forskning bedriven i Lund. Detta gäller i ännu högre grad 
eftersom han även kom att bli inkopplad i samband med bedömningen av 
avhandlingen. Den blev nämligen hårt kritiserad, både vid disputationen och 
i recensioner. Den statistiska behandlingen ansågs undermålig. Detta 
framfördes bland annat vid disputationen av fakultetsopponenten Edmund 

283 I studiehandboken 1954, då Pfannenstill ännu står som examinator, har sociologins litteraturlista en 
ännu starkare dominans för amerikansk litteratur. Också flera svenska sociologer finns med på listan, dock 
fortfarande inte Segerstedt. Antalet böcker på listan har utökats, något som likaväl gäller Uppsalas 
litteraturförteckning 1956. Skillnaderna har inte minskat, snarare-skärpts. Studiehandbok förde studerade inom 
humanistiska sektionen vid universitetet i hund 1954 (Pfannenstill ännu examinator) och Studiehandbok förde 
studerade inom humanistiska sektionen vid universitetet i Uppsala 1956. 
284 Några tidar jämnt fördelade över tyska, franska, engelska och amerikanska författare. H. Freyer, 
Umleitung in die S omologie (1931); P. Sorokin, Soziologische Theorien im 19. und 20. Jahrhundert (1931); M. 
Ginsberg, The Psychology of Society (1933) och B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society (1932) finns 
med i fordringarna för både fil.kand. och statsvetenskaplig examen och tycks därmed centrala. Av dessa 
fanns Malinowski och Sorokin med i Uppsalas samtida sociologiska litteraturlista. 
285 Kurt Törnqvist, Studieintresse och studiemotiv hos vuxna: En soäologisk-pedagogisk undersökning av vuxnas 
fritidsstudier i små grupper inom Tolkuniversitetet (Uppsala, 1954). 
286 Ibid., 236. 
287 Ibid., 5. Bland andra referenser till skilda forskare återfinns hänvisningar till G. A. Lundbergs Sodai 
Research i samband med att utfrågningsmetoden diskuteras och till George C. Homans The Human Group 
när det gäller samvaron i studiecirkeln. 
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Dahlström och i ännu högre grad av den extraopponerande statistik-
professorn Carl-Erik Quensel.288 Quensel ville underkänna avhandlingen 
medan Dahlström tyckte att den ändå var värd betyget godkänd. 

Innan betygs sammanträdet hölls begärde humanistiska sektionen in ett 
särskilt yttrande över avhandlingen av Segerstedt. I detta framhöll Segerstedt 
att man måste vara tolerantare mot avhandlings författare i ett nytt ämne 
som sociologi än vad man kunde vara i äldre ämnen, där förebilder fanns 
tillgängliga.289 Quensel hävdade att lika höga krav måste ställas på sociologer 
som på andra när det gällde den metodiska statistiska bearbetningen av 
materialet. Annars hotade "en allvarlig sänkning av den vetenskapliga stan
darden" och samhällsvetenskapernas utveckling riskeras att föras ett steg 
tillbaka.290 1 omröstningen i betygsnämnden vann förslaget godkänd slutligen 
med tre röster mot två för icke godkänd. Det var inte bara inom akademin 
som avhandlingen rönte kritik, även pressens recensioner var negativa.291 

Det tycks inte ha varit helt enkelt att skapa sig ett gott akademiskt renommé 
inom det nya ämnet sociologi. 

År 1954 inrättades en preceptur i Lund som kom att omvandlas till en 
professur 1956. Pfannenstill sökte denna tjänst men fick den inte. I stället 
blev det en betydligt yngre docent från Stockholm som blev Lunds första 
professor i sociologi - Gösta Carlsson. Vi ska återkomma till denna tjänste
tillsättning i nästa kapitel. 

Göteborg 
Inrättandet av professurer i sociologi gällde initiait endast universiteten. På 
högskolorna fortsatte verksamheten under samma organisation som 
tidigare. I Göteborg fortsatte ämnet att ingå i praktisk filosofi till slutet av 
1950-talet. Gunnar Aspelin tillträdde filosofiprofessuren 1937 och inrättade 
även han två studielinjer i ämnet praktisk filosofi; en etiskt och religions
filosofiskt orienterad och en med tyngdpunkt på sociologi och statsteori.292 

288 Intervju med Rune Persson 961018. Se även humanistiska sektionens protokoll 10/5 1954 (§ 422), 
Lunds universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
289 Humanistiska sektionens protokoll 10/5 1954 (§ 422, bil. C), Lunds universitets arkiv, 
Handskriftsavdelningen, LUB. 
290 Humanistiska sektionens protokoll 10/5 1954 (§ 422, bil. D och E), Lunds universitets arkiv, 
Handskriftsavdelningen, LUB. 
291 Mia Berner Östes recension i Dagens Nyheter 26/5 1954 har rubriken "Fusk om folkbildning". Här 
kritiseras Törnqvist för cirkelresonemang och oproblematiserad användning av språkliga begrepp som 
exempelvis "trivsel". Hon skriver vidare: "Med sådana arbetsmetoder förtjänar Kurt Törnqvist inte att tas 
på allvar, och Folkuniversitetets frågeställningar och forskningsmedel hade förtjänat ett bättre öde." 
Liknande kritik framför Torsten Husén i "Sociolog i cirkelgång", i tidskriften Folklig kultur 1954:7. Han 
anser emellertid att avhandlingen, trots den låga vetenskapliga nivån, ändå innehåller en mängd 
beskrivande fakta som är värdefulla för framtida forskare. 
292 Göteborgs högskolas studiehandbok II. Stud ieplaner (1942), 169. Samma indelning återfinns i utgåvorna av 
studiehandböckerna 1947 och 1952. 
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År 1939 föreläste Aspelin över "Allmän sociologi" och seminariet behand
lade "Problem i modern sociologi". Vidare ledde Aspelin seminarieövningar 
över René Mauniers Inledning till so ciologien vårterminen 1947, över Theodor 
Geigers Intelligensen höstterminen 1947 samt föreläste om "Sociologiska 
problem och forskningsmetoder" höstterminen 1948.293 Därefter lämnade 
Aspelin högskolan för att återvända till Lund, där han fått professuren i 
teoretisk filosofi. 

År 1942 bildades en sociologisk förening vid högskolan med Aspelin 
som en av initiativtagarna. Övriga som undertecknade inbjudan var 
professorerna vid högskolan Gustaf Åkerman, John Elmgren och Curt 
Weibull, den sistnämnda tillika högskolans rektor, samt stadsfullmäktiges 
ordförande och ledamoten av högskolans styrelse Ernst Jungen och 
stadsplanechefen och arkitekten Uno Åhrén. Samtliga var alltså högst 
prominenta personer i Göteborgs samhällsliv. Syftet var, enligt stadgarna, 
att "väcka och vidmakthålla intresset för studiet av sociala förhållanden och 
att befrämja sociologiska undersökningar av vetenskapligt och praktiskt 
värde".294 Föreningen ville med uppmuntran och stöd följa upp de 
sociologiska undersökningar som initierats, en i stadsdelen Gamlestaden och 
en om Götaverkens arbetare. Invånarna intervjuades om hur de levde och 
trivdes i stadssamhället samt om vilka behov av gemensamma lokaler och 
friluftsområden de hade.295 År 1944 inrättades ett Socialinstitut, dock inte 
lika nära knutet till högskolan som dess motsvarighet i Stockholm.296 

De filosofiska studieplanerna under Aspelin på 1940-talet skiljer sig 
tydligt från Uppsalas.297 Här återfinns exempelvis flera tyska verk, Ferdinand 
Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft,, Robert Michels, Zur Soziologie des 
Parieimsens in der mod ernen Demokratien och (för statsvetenskaplig examen) 
Leopold von Wiese, Das Dorf als soziales Gebilde . Även några franska verk 
förutom Durkheim ingick. 

Litteraturförteckningen kom att se helt annorlunda ut 1952. Aspelin 
lämnade sin professur 1949 och återbesättandet av tjänsten blev en proce
dur kantad av stridigheter. Under tiden stod Sven Wermlund (1917—1965), 
docent från Uppsala i praktisk filosofi med socialpsykologi som specialitet, 
för examinationen i praktisk filosofi. Även sedan den nye professorn i 
filosofi, Ivar Segelberg, installerats fortsatte Wermlund att vara examinator i 

293 Göteborgs högskolas katalog 1936-49. 
294 Stadgarna citerade i Hansen, Sociologiska institutionen i Göteborg 1959-1999,11-13. Endast inbjudan och 
stadgar finns bevarade, skriver Hansen. 
295 Rudberg, Uno Åhrén, 134—135. 
296 Lindberg & Nilsson, Göteborgs universitets historia. L, 173. 
297 Göteborgs högskolas studiehandbok II1 942 och 1947. 
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praktisk filosofi, så småningom som biträdande lärare.298 Hans inflytande 
syns i litteraturförteckningen. Samtliga tyska och franska verk har strukits. I 
stället tillkom dels Wermlunds egna socialpsykologiska böcker, Människan 
som sam hällsvarelse o ch Samvetets uppkomst, d els några småskrifter av Georg 
Karlsson och flera amerikanska verk.299 

Att Göteborgs högskola saknade en sociologisk institution torde ha på
verkat intresset för sociologi bland de studerande. År 1951 uppgavs endast 
10 studenter vara specialiserade på sociologi.300 Samtidigt hade det gjorts 
ansträngningar att få sociologi inrättat från både Göteborgs stads och 
högskolans sida sedan slutet av 1940-talet.301 Det dröjde emellertid ända till 
1959 innan de framförda kraven gav resultat. Då fick Göteborg sin första 
sociologiprofessur och den kom att besättas med Edmund Dahlström från 
Stockholm. 

Stockholm 
När Einar Tegen lämnade Lund 1937 var det för att tillträda en helt ny 
professur i praktisk filosofi vid Stockholms högskola. Den Stockholmska 
akademiska miljön har vi mött i ett tidigare sammanhang. Idéhistorikern 
Ingemar Nilsson beskriver Stockholmsmiljön som "långt bättre lämpad för 
sociologisk diskussion än Lundamiljön" beroende på närheten till utred
ningsinstitut och andra institutioner av betydelse.302 Förutom Socialinstitutet 
och övrig verksamhet i "socialvetenskapliga huset" fanns också exempelvis 
Socialstyrelsen och Kiiminologiska institutet. När Tegen kom dit etable
rades genast ett samarbete med Herbert Tingsten och Gunnar Myrdal. 
Tillsammans ledde de ett tvärvetenskapligt "seminarium för filosofi och 
socialvetenskap". Detta "mammutseminarium", som Tingsten kallade det, 
rönte ett stort intresse. Det fungerade som ett forum för politiskt och 
metodologiskt radikala samhällsvetare vid högskolan. Verksamheten pågick 
1937—1943 och presentatörer och deltagare kom inte bara från Stockholm 
utan även från Uppsala, Lund och Göteborg.303 

När Fritz Croner flyttat upp till Stockholm 1939 anordnade Tegen och 
Croner en sociologisk seminarieserie. Croner ville gärna upprepa succén 

298 Göteborgs högskolas katalog 1949—1955. Det är bara höstterminen 1951, då Segelberg precis tillträtt, som 
Wermlund inte står som examinator. 
299 Göteborgs högskolas studiehandbok II 1942,1947,1952. 
300 Tegen & Rundblad, A. Survey of Teaching and Research in Sociology and Sodai Psychology at Swedish Universities. 
301 Hansen, Sodologiska institutionen i Göteborg 1959-1999, 16-17. 
302 Nilsson, "Einar Tegen och tidig svensk sociologi", 59. 
303 Förutom seminarieledarna nämns som deltagare filosoferna/ sociologerna Svend Riemer, Åke Petzäll, 
Bertil Pfannenstill, Anders Wedberg, Elof Åkesson, Ingemar Hedenius, Fritz Croner, historikern Erik 
Lönnroth och rättspsykiatern Olof Kinberg, se Einar Tegen, "Filosofi och sociologi", i Stockholms högskola 
under Sven Tunbergs rektorat (Stockholm, 1949), 191. 
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med sociologiska seminariet i Lund. Av ovannämnda personer deltog flera 
även i denna andra serie, men Croner själv tyckte att dessa seminarier 
allmänt uppfattades som hans privata nöje, utan större allmänt intresse.304 

Detta kan emellertid knappast ha berott på bristande intresse för sociologi. 
Tegen inrättade tre studiealternativ i studieplanen för praktisk filosofi; ett 

värdeteoretiskt, ett rätts- och statsteoretiskt samt ett sociologiskt. Snart var 
den sociologiska varianten den mest eftersökta av studenterna. I 
Humanistiska fakultetens studiehandbok framkommer att kunskapsfordringarna 
under Tegen inte var lika preciserade som på de andra lärosätena. Böcker att 
läsa anges med många alternativ. Här finns såväl engelsk och amerikansk 
som tysk och fransk litteratur med.305 

År 1949 blev sociologi examensämne med Tegen som examinator för 
licentiat- och doktorsexamina och docent Gunnar Boalt (1910—2000) som 
examinator på de lägre nivåerna. Studieplanerna såg nu helt annorlunda ut. 
Metodundervisningen hade utökats, bland annat inleddes studierna med en 
kurs i statistik. År 1952 var Boalt ensam ansvarig då Tegen pensionerats och 
tendensen att betrakta metodologin som grundläggande förstärktes ytter
ligare.306 

Något som är påfallande vid en jämförelse av universitetens studieplaner 
är att litteraturen i Stockholm hade ett bredare samhällsvetenskapligt 
innehåll. Detta gällde såväl Tegens litteraturval som Boalts. Det svenska 
samhällets utveckling var ett förhållandevis omfattande studieområde med 
flera verk av svenska samhällsvetare inom ekonomisk historia, statsveten
skap och socialpolitik. Den trend som kom till uttryck under 1930-talet, att 
miljön i Stockholm främjade en tvärvetenskaplig ansats, tycktes fortfarande 
råda. 

304 Croner, Ett liv i vår tid, 266-270. 
305 Se Stockholms högskolas Humanistiska fakultetens studiehandbok 1941 o ch 1945. Några verk som anses 
grundläggande är W. F. Ogburn, Sodai Change (London, 1923), M. Ginsberg, Studies in Sociolog} (London, 
1932), P. Sorokin, Contemporary S odo logical Theories (New York & London, 1928), R. M. Mac Iver, Sodety. A 
Textbook of S odo log)/ (New York, 1937). I det sociologiska studiealternativet återfinns, förutom en mängd av 
de amerikanska verken, Marx, Simmel, Tönnies och Weber bland litteraturförslagen. Thörnbergs Från det 
moderna samhället (1935), Alva & Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan (1934) och Pontus Fahlbecks 
Klasserna och samhället (1920) nämns för kursiv läsning. 
306 G. A. Lundberg, Sodai Research finns med som en obligatorisk och grundläggande bok liksom Ogburn 
& Nimkoff, Handbook of Sodology och Tegens bok Amerikanskpsjkologi tillsammans med något amerikanskt 
socialpsykologiskt verk. Studenterna ska även läsa ett av sociologins klassiska verk. Den utländska 
litteraturen domineras av amerikanska verk. På trebetygsnivån, där studenten förstås främst förväntas 
skriva uppsats och välja litteratur på egen hand, anges ändå några nödvändiga verk. Det är Lundbergs 
Foundations of Sodolog)! samt ett av tre angivna amerikanska socialpsykologiska arbeten. Tegen hade ännu 
1949 ett visst inflytande på litteraturen kan man förmoda. I 1952 års studiehandbok har Tegens bok om 
amerikansk psykologi emellertid hamnat som kursiv och hela området med klassiska sociologiska arbeten 
flyttats från ettbetygsnivån till tvåbetygsnivån, se Stockholms högskolas Humanistiska fakultetens 
studiehandbok 1949 och 1952. 
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Det nya ämnets popularitet var mycket stor. Våren 1951 studerade 105 
personer sociologi i Stockholm!307 Carl-Gunnar Janson, andre amanuens i 
sociologi, beskriver hur han och andra "unga självmedvetna företrädare för 
den nya sociologiska vetenskapen" samlades kring Tegen i slutet av 1940-
talet.308 Här diskuterades ofta vetenskaplig metod och kunskapsteori. "De 
unga lejonen visste sitt värde, hur det skulle vara, och hur man skulle göra. 
De framförde djärva åsikter om behovet av kontrollgrupper och om att man 
kunde mäta också inom socialpsykologin, t ex attityder".309 

Torsten Husén berättar i sina memoarer om en "krets av forskarkam-
rater", pedagoger, psykologer och sociologer, vid högskolan. Han framhåller 
att professorerna Tegen och David Katz knappast hade mycket att bidra 
med till de idéer som kretsen intresserade sig för men att de unga samhälls
vetarna hade stor hjälp av varandra. Också Boalt framhåller denna grupp 
där bland andra han själv, Gösta Carlsson och Edmund Dahlström ingick.310 

År 1949 inbjöds George Lundberg att tillbringa en termin i Skandina
vien, två månader i Stockholm följt av två månader i Oslo. Besöket betydde 
mycket för den Stockholmska sociologin. Boalt berättar hur Lundbergs 
Foundations of So ciolog}/ var som en bibel för de yngre samhällsvetarna vid 
högskolan och hur han gjorde ett djupt intryck.311 Influenserna från Lund
berg bidrog till inriktningen på Stockholms sociologin. Denna inriktning har 
Joachim Israel beskrivit i kritiska ordalag: "Där rådde en extremt ensidig 
positivistisk inriktning med en direkt teorifientlig inställning. Man skulle 
publicera massor av siffror, oberoende av vad dessa gällde."312 

Sociologi blev alltså examensämne vid Stockholms högskola 1949 med 
Gunnar Boalt som biträdande lärare. År 1953 utlystes en professur och 1954 
tillträddes den av Boalt. Tegen pensionerade sig från de flesta arbetsupp
gifter 1951 och kom så småningom att efterträdas av Harald Ofstad. 

Flera sociologiska avhandlingar ventilerades i Stockholm, både i praktisk 
filosofi under Tegen och i sociologi från 1952. Gunnar Boalt och Gösta 

307 Tegen & Rundblad, A. Survey of Teaching and Research in Sociology and Sodai Psychology at Swedish Universities. 
308 I Tegens seminarium på fredagskvällarna nämns som deltagare Gunnar Boalt, Gösta Carlsson, Filip 
Stenson, Edmund Dahlström, Roland von Euler, Stig Kanger, Skå-Gustav Jonsson, Anna-Lisa Kälvesten, 
Joachim Israel och Michael Wächter. Einar Tegen beskrivs som en vänlig farbror, generös, vidsynt och 
"kanske lite för oengagerad för att lägga sig i", Carl-Gunnar Janson, "Stockholmssociologin cirka 1950: 
Lite om tillkomsten av ämnet sociologi, från 1947 och något år in på 50-talet" i Soäologin i Stockholm 1954-
1994, red. Richard Swedberg & Irene Wennemo (Stockholm, 1995), 97. 
309 Janson, "Stockholmssociologin cirka 1950", 98. En kulturrelativistisk och reformistisk utgångspunkt 
var gemensam för de flesta, m enar Janson, tillsammans med en metodisk individualism och inspiration 
från Georg Lundberg. 
310 Torsten Husén, En obotlig akademiker: En professors memoarer (Stockholm, 1981), 61-64 och Gunnar Boalt, 
"Minnen och meningar", i Soäologin i Stockholm 1954—1994, red. Richard Swedberg & Irene Wennemo 
(Stockholm, 1995), 44. 
311 Boalt, "Minnen och meningar", 44. 
312 Joachim Israel, "Från positivism till kritisk teori", i Om svensk sociologi: Historia, problem och perspektiv, red. 
Katrin Fridjónsdóttir. (Stockholm, 1987), 112. 
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Carlsson hade båda haft en sociologisk inriktning på sina avhandlingar i 
praktisk filosofi.313 Detsamma gäller Edmund Dahlström, som disputerade 
1951 med Trivsel i Söderort.314 Året därpå ventilerades två avhandlingar i 
sociologi i Stockholm: Börje Hanssens Österlen o ch Gunnar Westerlunds 
Group Leadership,315 

Dahlströms och Westerlunds avhandlingar kan sägas falla inom ström
fåran för den Stockholmska sociologin, som den höll på att etablera sig, 
medan Hanssens var avvikande. I nästa kapitel ska vi återkomma till de 
omfattande debatter som Hanssen och hans avhandling ledde till. 

Närheten till centrala politiska och administrativa institutioner gav socio
login i Stockholm en fördel. Behovet var till exempel stort av utredare i skil
da sammanhang och där kunde sociologer anlitas. De studenter som kunde 
tänkas läsa sociologi var också mycket stort. Även Uppsala hade genom det 
icke oöverstigliga avståndet tillgång till denna marknad. För Lundasociolo
gin var läget något mer besvärligt, åtminstone till en början. Rune Persson, 
student i sociologi i Lund från slutet av 1940-talet och sedermera lärare, 
forskare och prefekt på institutionen, har kommenterat Stockholmssociolo
gins dominans: "Jag vet inte hur många gånger vi svor över att just Stock
holm uppmärksammades."316 Uppsala hade emellertid under de första åren 
ett ouppnåeligt försprång genom att där fanns landets enda professor i 
sociologi. 

Segerstedt - en professor med makt 
När Segerstedt 1947 antog erbjudandet att byta ämne för sin professur från 
praktisk filosofi till sociologi hamnade han i en position som Sveriges ende 
sociologiprofessor. Denna ställning kom han att ha i sju år, det vill säga 
fram till dess att det tillsattes en professor i ämnet i Stockholm 1954. Att 
detta gav ett unikt inflytande säger sig självt. Segerstedt anlitades i alla 
viktiga ärenden angående ämnet. Han var ledamot av Socialvetenskapliga 
forskningskommittén vars förslag bland annat ledde till sociologins inrättan
de. I kommittén stod han för såväl sakkunskap som formuleringsförslag i 

313 Gunnar Boalt, Skolutbildning och s kolresultatför barn ur olika samhällsgrupper i Stockholm (Stockholm, 1947); 
Gösta Carlsson, Dimensions of Behaviour A Study in the Logic of Psychology and Soäology (Lund, 1949). Ingemar 
Nilsson konstaterar att samtliga avhandlingar i praktisk filosofi under Tegens tid i Stockholm hade en 
inriktning på sociologi och psykologi, se "Einar Tegen och tidig svensk sociologi" 69. 
314 Edmund Dahlström, Trivsel i Söderort: Sociologisk undersökning i Hägerstensåsen och Hökmossen 1949 —1950 
(Stockholm, 1951). 
315 Börje Hanssen, Österlen: Un studie över social-antropologiska sammanhang under 1600- oc h 1700-talen i sydöstra 
Skåne (Stockholm, 1952). Gunnar Westerlund, Group Leadership: A Yield Experiment (Stockholm, 1952). 
Westerlunds avhandling publicerades också under titeln Behaviour in a Work Situation with Functunal 
Supervision and with Group Leaders. 
316 Rune Persson, "Järnsulfat inget ämne på Athén", i Från seminarium till storinstitution: Sodolog. i Lund 1947— 
1997, red. Kjell E. Eriksson et al. (Lund, 1997), 24. 

- 9 6 -



sociologifrågan. Efter att ha tillträtt professuren i sociologi var Segerstedt 
självskriven som sakkunnig vid tillsättningarna av de följande professurerna. 
Han anlitades också vid flera andra nordiska tjänstetillsättningsärenden.317 

Till detta kom att Segerstedt var ledamot i samhällsvetenskapliga forsknings
rådet från dess inrättande 1948, från 1959 ordförande. Han hade således ett 
finger med även i fördelningen av anslagen till samhällsvetenskapliga forsk
ningsprojekt. Om någon person ska tillskrivas en särskild betydelse i etab-
leringsprocessen för sociologiämnet i Sverige så är det Segerstedt. 

Torgny T:son Segerstedt (1908-1999) växte upp i Göteborg som son till 
Torgny och Augusta Segerstedt. Torgny Segerstedt den äldre hade varit 
professor i religionshistoria och blev sedan chefredaktör för Göteborgs 
Handels- och Sjö farts-Tidning och så småningom känd för sitt motstånd mot 
nazism och andra totalitära strömningar. Efter uppväxten i denna liberala 
och samhällsengagerade miljö flyttade Torgny till Lund 1927 för filosofiska 
studier. Efter fil. kand. 1929 och fil. lic. 1931 tillbringade han en tid vid 
Sorbonne i Paris följt av London för att 1934 disputera i praktisk filosofi i 
Lund. Studierna varvades med värnpliktstjänstgöring och vikariat i den 
Göteborgska tidningsvärlden. 

År 1938 fick Segerstedt professuren i praktisk filosofi i Uppsala, den som 
stått vakant sedan Axel Hägerström pensionerades 1933. Segerstedt var 
osedvanligt ung vid tillträdet, 30 år, men hade redan hunnit med en om
fattande produktion. Doktorsavhandlingen hette Value and Tkeality in Bradley's 
Philosophy (1934). På den följde snabbt: The Problem of Knowledge in Scottish 
Philosophy (1935), Moral sense-skolan oc h des s inflyt ande på svensk filosofi (1937) 
och Verklighet och vä rde: Inledning till en soä alpsykologisk värdeteori (1938).318 Sär
skilt i det sistnämnda verket blir det tydligt att den unge filosofen intresse
rade sig för betydelsen av sociala faktorer. Detta torde ha kommit väl till 
pass då professuren i praktisk filosofi tillsattes 1938. Enligt riksdagsbeslutet 
skulle den ha en huvudsakligen sociologisk inriktning. Detta löstes av Seger
stedt, liksom även på andra håll, med att det fanns skilda studiealternativ; på 
tvåbetygsnivån kunde man välja praktisk filosofisk eller sociologisk linje. 

Segerstedt var, med sin bakgrund som filosof, intresserad av teori. 
Samtidigt var det viktigt att sociologi verkligen blev något annorlunda än 
praktisk filosofi och ett empiriskt undersökande ämne.319 Under den första 
tiden förefaller det ha varit viktigast att betona sociologins empiriska 
möjligheter. Segerstedt lyfte emellertid ofta fram kravet att teoretiska över

317 T.ex. vid tillsättningen av professuren i sociologi vid Köpenhamns universitet, en långdragen historia 
som sträckte sig över åren 1948 — 1955. 
318 Torgny T. Segerstedt, Value and Reality in Bradley's Philosophy (Lund, 1934), The Problem of Knowledge in 
Scottish Philosophy (Lund, 1935), Moral sense-skolan och dess inflytande på svensk filosofi (Lund, 1937) och 
Verklighet och värde: Inledning till en socialpsykologisk vä rdeteori (Lund, 1938). 
319 Bengtsson och Molanders intervju med Segerstedt i Den svenska sociologins födelse, 40. 
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väganden skulle vägleda empirin. Han utvecklade också en egen teori som 
han ansåg kunde ligga till grund för den nya svenska sociologin. 

Verklighet och värde har tillsammans med Ordens makt: En studie i språkets 
psykologi (1944), och i viss mån även doktorsavhandlingen, angivits som 
grunden till denna teori.320 Även intresset för demokratins frågor var 
betydelsefullt.321 Segerstedts teori utgjorde utgångspunkt för den stora 
undersökningen Människan i industrisamhället, so m genomfördes under åren 
1948-55. Här kom teorin att prövas i konkret empirisk forskning. 

Segerstedts sociologiska teori handlar om hur den sociala verkligheten 
formar individen genom språkligt förmedlade normer. Detta diskuteras ur 
skilda aspekter i ett antal skrifter under 1940- och 1950-talen.322 Sociologins 
huvuduppgift är att studera, bestämma och analysera uniformt beteende, 
skriver Segerstedt 1948 i Social Control as Sociological Concept. Även avvikande 
beteende kan vara av intresse, till exempel inom kriminologin, men även där 
är det det likartade beteendet, inte det individuella, som studeras. Beteenden 
kan antingen vara öppet agerande eller verbala reaktioner på olika stimuli. 
Sociologin utgår också från antagandet att sociala beteenden har sociala 
förklaringar.323 

I en artikel 1955 i den nystartade nordiska tidskriften Acta Sociologica 
sammanfattar Segerstedt sin teori under beteckningen "The Uppsala School 
of Sociology". Sociologi är en empirisk vetenskap, skriver Segerstedt. Detta 
innebär att sociologin skall formulera generella påståenden genom att 
studera ett antal enskilda företeelser. Men detta är otillräckligt: empirisk 
vetenskap måste bedrivas utifrån hypoteser. Vanligen formuleras hypo
teserna när forskaren fått en ytlig överblick över undersökningsobjektet och 
kan se vad som kan vara intressant och viktigt i materialet.324 

För att underlätta för hypotesformuleringen bör man precisera de termer 
man använder. Ett sådant beslut om grundläggande terminologi kallas 

320 Bo Andersson, "Från filosof till sociolog", i Universitet i utveckling: Uppsala universitet under Torgny T. 
Segerstedts rektorat 1955-1978 (Uppsala, 1978), 11; Bo Ralph, Torgny Segerstedt, Inträdestal i Svenska 
Akademien (Stockholm, 1999), 11. Jan Bengtsson tycker i Den fenomenologiska rörelsen i Sverige, 113, att 
Verklighet och värde ligger nära fenomenologiska tankegångar. Han finner det därför paradoxalt att 
Segerstedt som sociolog företrädde en kvantitativ och positivistisk Lundberg-influerad inriktning. 
Andersson tolkar i stället det behavioristiska språkbruket i Ordens makt: En studie i språkets psykologi 
(Stockholm, 1944) som att Segerstedt vill gå ett steg vidare i förhållande till Verklighet och värde. Nu söker 
han förklara hur det kommer sig att språket har sin sociala påverkan, "Från filosof till sociolog", 11. 
321 Rolf Thörnqvist diskuterar Segerstedts teori i sammanhang av hans studier av demokratins villkor i "Ett 
modernt forskningsfält växer fram: Om svensk sociologi på 30-50-talen", i Sodologi i tiden: Bakgrund,\ 
utvecklingframtid. Sociologisk forskning 1997:1—2, red. Lars Hansen et al. (Göteborg, 1997). 
322 T.ex. "Customs and Codes", Theoria 1942, Ordens makt och Sodai Control as Sodological Concept. Uppsala 
universitets årsskrift 1948:5 (Uppsala, 1948). Se även Gruppen som kommunikationssystem. Uppsala universitets 
årsskrift 1955:12 (Uppsala, 1955) och "The Uppsala School of Sociology", Acta Sociologica 1955:1. 
323 Sodai Control as Sodological Concept, 3—4. 
324 Segerstedt, "The Uppsala School of Sociology", Acta Sodologica 1955:1. 86—87. Segerstedt hänvisar till 
C.G. Hempels Fundamentals of Concept Formation in Empirical Sdence (1952). 
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teoretisk definition. Att det inte finns någon godtagen teoretisk definition av 
terminologin beror, enligt Segerstedt, på att sociologin är en ung vetenskap. 
Men han noterar att flera äldre humanistiska och sociala vetenskaper lider av 
samma svaghet, inte minst de historiskt orienterade ämnena. Man bör sträva 
efter strikta teoretiska definitioner bland annat därför att de möjliggör 
jämförelser mellan skilda sociologiska skolor eller enskilda undersökningar. 
Att avgöra vilken definition som är bäst kan emellertid bara göras utifrån 
pragmatiska överväganden kopplade till forskningsresultaten.325 

I teoriavsnittet i Människan i industrisamhället preciserar Segerstedt en 
mängd begrepp som används i undersökningen. Upprepade beteenden i 
vissa situationer hos olika människor kallas en social vana. För sociala vanor 
gäller att det finns en disposition, en benägenhet att i vissa liknande 
situationer handla på ett visst sätt. Dispositionerna är en förhands- eller 
beredskapsinställning gentemot någonting. En människa har en mängd 
dispositioner av olika slag och summan av dessa kallas för en människas 
personlighet. Dispositionerna byggs upp genom miljöns press, och detta 
sker via normer. Med normer menas språkliga uttryck med en imperativ 
funktion, exempelvis befallningar, förenings statuter, rättsregler. Normer har 
en källa som formulerar och uttalar normerna och dessutom ser till att de 
efterlevs. Normkällan kan vara exempelvis statliga institutioner, en organi
sation eller fadern i en familj. Bakom alla normer finns det en källa, och alla 
normer som går tillbaka på samma källa kallas ett normsystem. Det är 
normerna som grundlägger dispositionselementet i den sociala vanan, och 
dessa har ingen giltighet utanför den omgivande sociala verkligheten. 

En sodai grupp definieras så att "alla som utsatts för påverkan i den 
betydelsen, att normen eller normsystemet grundlagt en disposition till ett 
visst beteende, tillhöra samma grupp".326 För människor i en grupp har 
objekt i verkligheten samma mening, de har samma verklighets syn. De som 
tillhör samma grupp tillhör också samma symbolmiljö. Detta betyder inte 
bara att de har samma disposition att handla på ett visst sätt inför ett visst 
objekt utan också att de tolkar symboler för objektet, framför allt ord, på 
samma sätt. Inte bara vanor växlar från grupp till grupp utan också 
uppfattningar av verkligheten. Samtidigt är personlighet och beteenden 
individuella: "I första hand är det personligheten och dess värderingar, som 
kommer till uttryck i förnimmelser eller perceptioner. Men å andra sidan är 
personligheten och dess attityder en social produkt."327 Den sociala 
strukturen står i samband med personlighetsstrukturen. Den disposition för 
ett likartat beteende som finns hos individerna i en social grupp kan också 

325 Segerstedt, "The Uppsala School of Sociology", 87. 
326 Torgny T. Segerstedt & Agne Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet (Stockholm, 1952), 18. 
327 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 20. 
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uttryckas i att de förväntas spela en viss social roll En rollförväntan finns hos 
gruppens medlemmar. 

Segerstedts teori ger alltså språket den centrala rollen i sociala relationer. 
Människan formas av sin miljö, hennes beteenden och motiv är inlärda och 
denna inlärning sker främst genom språklig påverkan. Segerstedt koncentre
rade sig på normernas språkliga innehåll i betydligt större utsträckning än 
deras sanktioner.328 Likformigt beteende förklaras med inlärda sociala 
normer. Det är denna socialisation som stod i centrum för Segerstedts och 
hans elevers intresse.329 

Denna Segerstedts uppfattning bör uppfattas som en slags mall för 
svensk sociologisk forskning i en väldigt konkret mening. Alla efterkom
mande sociologer måste på ett eller annat sätt förhålla sig till Segerstedts 
modell. 

År 1955 övergick Segerstedt till ett nytt ämbete som Uppsala universitets 
rektor. Därigenom kom han att huvudsakligen ägna sig åt nya områden även 
om han inte fullständigt lämnade sociologin. Med utgångspunkt i skilda 
berättelser om Segerstedt och hans verksamhet framträder bilden av en 
vänlig, saklig och blygsam person med plikten i centrum och samtidigt 
försedd med stark vilja och tydliga uppfattningar. Bo Andersson beskriver 
hans öppenhet för nya internationella idéer, men konstaterar samtidigt att 
"[n]ågon eklektiker var han verkligen inte".330 Han hade en väl utvecklad 
ledarförmåga och ägnade sig åt åtskilliga verksamhetsområden både inom 
och utom den akademiska världen. I jubileumsskriften till hans avgång som 
rektor 1978 framträder flera av dem redan i rubrikerna: Torgny T. 
Segerstedt som universitetshistoriker, som forskningsadministratör, som 
universitetspolitiker, som universitetsrektor.331 Här är det dock främst hans 
verksamhet inom och för sociologiämnet som uppmärksammas. 

* * * 

I detta kapitel har verksamheten inom det nybildade ämnets första aka
demiska institutioner och miljöer presenterats. I Uppsala och Stockholm var 
sociologi ett populärt ämne bland studenter och det är uppenbart att 
företrädarna upplevde en slags pionjäranda. I Lund var emellertid starten 
lite trögare, kanske huvudsakligen beroende på avsaknaden av den status en 
professor i ledningen gav. Kurslitteraturen skilde sig till en början mellan de 
olika lärosätena, beroende på föreståndarnas skilda intressen. Så småningom 

328 Allardt, Soäologin i Sverige, 39. 
329 Segerstedt, "The Uppsala School of Sociology", 89. Segerstedts teori har på senare tid diskuter ats bl.a. 
av Thörnqvist i "Ett modernt forskningsfält växer fram" samt i flera av bidragen i Om svensk soc iologi.. 
330 Andersson, "Från filosof till sociolog", 14-15. 
331 Universitet i utveckling, innehållsförteckningen. 
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kom likheterna att bli större, då en generation av sociologer etablerats med 
en likartad utbildning och inriktning. Detta var emellertid inte någon 
automatisk process. I nästa kapitel kommer det tvärtom att visas att en 
gemensam uppfattning om sociologins centrala arbeten, i den mån en sådan 
etablerades, var resultatet av en kamp om ämnets inriktning. Torgny T. 
Segerstedt, som den förste och under en period ende professorn i sociologi i 
landet, hade den mest inflytelserika positionen. Hans sociologiuppfattning 
dominerade framför allt Uppsalasociologin, men fick också inflytande över 
andra sociologers verksamhet. Det är denna ämneskamp som nu skall 
undersökas närmare. 
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6. Kampen om ämnet 

Vad är då sociologi egentligen? Vad innebär sociologisk forskning? Detta 
var viktiga frågor vid tiden för sociologins inrättande, liksom senare. Det 
förekom verksamheter som kunde tänkas ligga nära sociologi. Andra akade
miska discipliner - psykologi, folklivsforskning, modern historia - hade 
vissa områden gemensamma med sociologin. Var gick gränsen? Och vad 
skilde sociologisk forskning från undersökningar utförda inom det nyligen 
inrättade Gallup-institutet? Eller från de stora statliga utredningarna, 
exempelvis 1935 års befolkningskommission och 1933 års bostadssociala 
utredning? Som vi tidigare har sett fanns det, både i en äldre svensk debatt 
och internationellt, en mängd skilda uppfattningar om hur vetenskapen 
sociologi skulle uppfattas. 

Torgny T. Segerstedt hade tidigt en uppfattning om hur sociologi skulle 
bedrivas och fick stort inflytande på ämnets formande. Denna uppfattning 
hävdades med stor skärpa. Varför användes en sådan oförsonlig och pole
misk ton? Och vilka var motståndarna? Dessa är svårare att urskilja, vilket 
torde hänga samman med att Segerstedts uppfattning kom att bli den 
segrande. Samtidigt är det en förenkling att hävda att Segerstedts uppfatt
ning rakt av blev svensk sociologis. Den kom nämligen att förändras och i 
viss mån skärpas under inverkan av andra aktörer. Somliga ifrågasatte de 
ideal för sociologin som ställts upp. Andra kom att, delvis i polemik mot 
dessa meningsmotståndare, trycka ännu hårdare på dessa ideal. Det är 
emellertid inte en alltför stor generalisering att hävda att det vid utgången av 
min undersökningsperiod fanns en någorlunda väl definierad uppfattning 
som var helt dominerande i det ledande skiktet inom svensk sociologi. 
Meningsmotståndarna kom i lägre eller högre grad att utdefinieras och 
därmed hamna i skymundan. Dessa motsättningar lyfts fram i detta kapitel. 

Som antytts i inledningen har jag valt att låta diskussionerna om ämnets 
gränser stå i fokus.332 Det var viktigt att avgränsa sociologin mot 

332 Jag har alltså tagit hjälp av Thomas F. Gieryns resonemang om "Boundary-Work" i "Boundary-Work 
and the Demarcation of Science from Non-science: Strains and Interests in Professional Ideologies of 
Scientists", Ï American SoäologicalReview 1983:48, 781—795. Med "Boundary-Work" syftar han på veten-
skapsidkares verksamhet att definiera och avgränsa sin vetenskap. Steven Shapin använder även termerna 
"bounding" och "boundary-speech" med liknande betydelse i "Discipline and Bounding: the History and 
Sociology of Science as Seen Through the Externalism-Internalism Debate", History ofScience 1992. 
Henrika Kuklick har studerat amerikansk sociologi ur gränsdragningssynpunkt i "Boundary Maintenance 
in American Sociology: Limitations to Academic 'Professionalization"', Journal of the History of the Behavioral 
Sciences 1980, 201-219. 
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näraliggande verksamheter, såväl mot andra discipliner som mot äldre 
uppfattningar och offentlig utredningsverksamhet. Strävan att nå en lyckad 
avgränsning av ämnet medförde att gränsdragnings stridigheter blev väldigt 
betydelsefulla. När gränserna diskuterades, det kunde gälla vid disputationer 
eller tjänstetillsättningar, tycktes hela ämnets legitimitet och framtid stå på 
spel. 

Här ska nu de diskussioner undersökas som fördes om svensk sociologis 
inriktning, diskussioner som utvecklades till rena strider. Skådeplatserna för 
dessa strider utgjordes av de för den akademiska världen så centrala 
betygssättningarna och tjänstetiüsättningarna. Men kampen fördes också i 
tidningar och tidskrifter och var därigenom öppen för allas beskådan. Det 
handlade om att formulera ämnet och fastställa dess gränser såväl inåt som 
utåt. 

Men det var även av betydelse hur debatten fördes, vilket språkbruk som 
användes. Jag vill visa hur skilda uppfattningar presenterades som två linjer 
eller traditioner, där den ena var förkastlig och den andra eftersträvansvärd. 
Till den förkastliga linjen knöts alla möjliga negativa aspekter, medan den 
eftersträvansvärda sammanfördes med positiva företeelser av olika slag. Att 
ställa upp företeelser som motsatspar kan kallas för ett dikotomiserande 
framställningssätt. Denna retorik fick en egen förstärkande verkan på de
batten, en slags inbyggd logik, i polemisk riktning. I detta kapitel behandlas 
diskussioner och konflikter utifrån tesen om den dikotomiserande reto
rikens logik. 

Två traditioner 
I Socialvetenskapliga forskningskommitténs betänkande lades förslaget att 
inrätta sociologi vid universiteten, det förslag som snart kom att realiseras. 
Forskningskommittén framförde också sin uppfattning om hur sociologi 
borde se ut och bedrivas. Denna text kom att få en väsentlig betydelse som 
ett slags riktmärke under ämnets första år i Sverige. 

Vad skriver då Socialvetenskapliga forskningskommittén? Jo, sociologisk 
forskning i dess mest vidsträckta mening har funnits länge. I mer modern, 
begränsad mening har den dock bedrivits främst under det senaste 
århundradet: 

Vill man helt schematiskt karaktärisera denna forskning, torde man kunna säga, att den 
till e n del haft en starkt spekulativ, till e n annan del en utpräglat empirisk inriktning. 
Bland representanterna för den spekulativa sociologien återfinnas en rad kända franska 
och tyska vetenskapsmän. Den empiriska sociologien har däremot framförallt nått en rik 
utveckling i Förenta staterna. 
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Någon tvekan torde icke råda om att, när man i Sverige t alat om behovet av att införa 
sociologien som en vetenskaplig disciplin, man härmed avsett en empirisk vetenskap 
med uppgift att utforska de moderna samhällsförhållandena.333 

Internationell sociologi beskrivs alltså som delad i två traditioner, en 
empirisk respektive en spekulativ. Den empiriska är i huvudsak amerikansk 
medan den spekulativa är fransk och tysk. Den sociologi som Sverige 
behöver sägs vara av den empiriska, amerikanska typen. 

Detta är ingen självklar beskrivning. Den internationella sociologin skulle 
kunna beskrivas som dominerad av fyra eller fem nationellt präglade 
riktningar, en amerikansk, en tysk, en fransk, en engelsk och kanske en rysk 
eller en italiensk.334 Men man väljer att tala om två traditioner där den ena 
tveklöst är vad Sverige behöver. Denna bild av två traditioner, en önskvärd 
och en förkastlig, må ha varit förenklad men den var retoriskt sett effektiv. 
Bara det faktum att bilden tecknades på detta sätt medförde en viss 
tankestyrande verkan. Den önskvärda traditionen beskrivs ytterligare: 

Sociologien i denna mening torde, för att använda en kortfattad och gängse definition, 
kunna bestämmas som läran om de sociala gruppernas organisation, aktivitet och 
inbördes beroende. Sociologiens uppgift är att kartlägga det sociala fältets struktur och 
beskriva de olika krafter som äro verksamma inom detta falt. Vid en dylik kartläggning 
och beskrivning rör man sig framförallt med en kvantitativ metod: det gäller att finna de 
kvantitativa enheter, med vilkas hjälp man kan mäta och jämföra sociala fenomen och 
skeenden. För detta ändamål har olika attitydskalor liksom andra mätinstrument och tests 
konstruerats inom sociologien, framförallt den amerikanska.335 

Här ser vi återigen en hänvisning till amerikansk sociologi, denna gång med 
avseende på lämpliga metoder. Det framkommer också att dessa metoder 
framför allt ska vara kvantitativa. Vidare preciseras ämnesområdet genom 
att man beskriver hur sociologi inte ska uppfattas: 

När tonvikten på detta sätt läggs på sociologien som en vetenskap om det moderna sam
hället, innebär det ingen underskattning av den etnografisk-kulturhistoriskt orienterade 
socialforskningen. En sådan komparativ forskning kan på ett värdefullt vis belysa 
moderna problemställningar och dessutom få betydelse för en teoretiskt begrepps-
utredande diskussion.336 

Vad som kallas en etnografisk-kulturhistoriskt orienterad socialforskning 
har alltså ett visst värde, men det är inte så som svensk sociologi ska 
bedrivas. Vad detta innebar mer konkret kommer att diskuteras ingående 
nedan. I utredningen lyfter man även fram socialpsykologin som visserligen 
värdefull, men inte detsamma som sociologi: 

333 SOU 1946:74, 80. 
334 Det gör exempelvis Connell i "Why Is Classical Theory Classical?", 1515. Också Gulbenkiankommittén 
kommenterar hur samhällsvetenskapernas institutionaliseringsprocesser främst utspelade sig i dessa länder, 
se Wallerstein et al., Öppna samhällsvetenskaperna, 21—22. 
335 SOU 1946:74, 80. 
336 Ibid., 81. 
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Inte heller ligger i denna bestämning något förbiseende av socialpsykologien, vilken torde 
kunna beskrivas som den vetenskap som undersöker det individuella själslivet i den mån 
detta influeras av sociala eller kollektiva faktorer. I motsats härtill sysslar sociologien med 
det kollektiva beteendet. Även om man sålunda definitionsmässigt sett kan uppdraga en 
skiljelinje me llan sociologi och socialpsykologi, är det dock tydligt att många berörings
punkter dem emellan föreligga. Ett studium av hur den enskilde påverkas av den sociala 
miljön leder naturligtvis lätt över till e tt studium av de sociala gruppbildningarna som 
sådana.337 

Socialvetenskapliga forskningskommittén lämnar socialpsykologin därhän 
med hänvisning till att den bör utredas ihop med psykologin, vilket låg 
utanför uppdraget. 

Denna text fungerade under ämnets tidiga år som en slags 
programförklaring, framför allt för Uppsalasociologerna. En av ledamöterna 
i Socialvetenskapliga forskningskommittén var ju Segerstedt och det var han 
som formulerade utredningstexten beträffande sociologin.338 Det är uppen
bart att texten speglar hans sociologiuppfattning. Segerstedt lät också ofta 
hänvisa till kommitténs betänkande i ärenden där ämnets inriktning disku
terades.339 Den uppfattning som här kom till uttryck var dock inte den enda. 
Det fanns andra uppfattningar, både äldre och samtida, som hade mer eller 
mindre stort inflytande i diskussionerna. Innan dessa behandlas vill jag 
emellertid lite närmare ta upp den amerikanska sociologi som ställdes upp 
som förebild. 

Svensk sociologi efter amerikansk modell 
Intresset för amerikansk sociologi och samhällsvetenskap under sociologins 
etableringsfas har kommit till uttryck på många sätt. Intresset fanns redan 
under mellankrigstiden och förstärktes alltmer. De allra flesta av dem som 
aspirerade på att kallas sociologer tillbringade någon tid i USA. Det gäller 
såväl Einar Tegen och Bertil Pfannenstill i den tidigare generationen som 
bland andra Georg Karlsson, Bengt Rundblad och Edmund Dahlström i 
den något yngre generationen. 

Benägenheten att tillbringa en längre utbildningsperiod vid något 
utländskt universitet var mycket hög under sociologins tidiga period. Några 
mer avancerade utbildningsmöjligheter fanns inte i Sverige och sannolik
heten att karriären skulle påskyndas efter en utlandsvistelse var mycket stor. 

337 Ibid, 81. 
338 Detta framgår av kommittématerialet till SOU 1946:47, yngre kommittéarkivet 904: 1 och 2, RA. 
339 I sakkunnigyttrandet inför inrättandet av professuren i sociologi i Stockholm citerar Segerstedt 
Socialvetenskapliga forskningskommitténs betänkande som utgångspunkt för sina bedömningar av de 
sökande, se Segerstedts utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 102, bil, s 1—2), Stockholms högskolas 
arkiv, RA. De sakkunnigas utlåtanden finns som en bilaga, men varje utlåtande är paginerat var för sig. 
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Det var också tämligen enkelt att välja ort, eller åtminstone land för 
utlandsvistelsen på 1940- och 1950-talen.340 

Det har tidigare påpekats att sociologi och andra samhällsvetenskaper 
blomstrade i USA under mellankrigstiden. Det dynamiska och kreativa 
klimatet förstärktes av de europeiska intellektuella som i allt stridare 
strömmar lämnade Europa. Sociologiämnets tidigaste utveckling, bland 
annat uppkomsten av Chicagosociologin, hade skett i nära anslutning till 
reformistiska rörelser. Under 1920-talet spreds en strävan att förvetenskap
liga sociologin och skilja ut den mot sitt reformistiska förflutna. Detta 
sammanföll med förändringar i institutionella förutsättningar. Det fördes en 
livlig debatt om fallstudiemetoden, deltagande observation och komparativa 
metoder, men omkring 1930 var det statistisk metod som gällde överlag. 
Tanken att en vetenskaplig sociologi måste begränsa sig till att studera 
observerbart beteende hade också slagit rot. Att sociologen skulle vara 
objektiv och neutral var en självklarhet.341 

Den uppfattning som etablerats brukar kallas positivistisk eller 
scientistisk och den innehöll ett komplex av idéer om samhällsvetenskap. 
Viljan att göra samhällsvetenskapen lik naturvetenskapen ingår, liksom 
teman som empirism, objektivitet, observerbarhet, operationalism, behavio
rism, värdeneutralitet, mätning och kvantifiering. Men även om strävan efter 
vetenskaplighet kan sägas vara allmänt spridd hade amerikanska sociologer 
olika uppfattningar om vad denna vetenskaplighet skulle innebära.342 

De svenska sociologer som besökte USA studerade vid skilda socio
logiska institutioner. Det var emellertid en specifik amerikansk sociologi 
som uppfattades som modern och framåtsyftande och som fördes fram som 
främsta förebild för den svenska efterkrigssociologin. Den förknippades 
med professor George Lundberg vid University of Washington i Seattle. 
Han återfinns som den enskilt mest förekommande referensen i svenska 
sociologers arbeten direkt efter kriget och böcker av honom ingick i 

340 Benägenheten till längre utlandsvistelser har sedermera sjunkit och efter sociologins "kris" från andra 
hälften av 1960-talet fanns inte längre något självklart värdland för utlandsstudier. Se Allardt m.fL, S odo login 
i Sverige, 53. 
341 Robert C. Bannister ser denna "scientism" som en del i en större strömning i amerikanskt tänkande där 
ord som effektivitet och social kontroll ersatte den äldre humanitära och moralistiska retoriken. Han 
konstaterar också att scientismen utgick från en snäv och ofta rigid definition av vetenskap. Se Sociology and 
Srientism, 3—5. Jennifer Platt har problematiserat historieskrivningen om den amerikanska sociologin utifrån 
en fokusering på konkreta forskningsmetoder. Hon finner att det inom den scientistiska strömningen, den 
"instrumentella positivismen", fanns flera skilda forskningsinriktningar. D e huvudsakliga förändringarna 
vad gäller metoder under perioden 1920—1960 är uppkomsten av den moderna surveyundersökningen 
samt att fallstudien ersattes av deltagande observation. Se A History oj Sociological Research Methods, 73. 
342 Platt, A History of S odo logical Research Methods, 105. 
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studiekurserna i Uppsala, Lund och Stockholm.343 Vi har också sett att 
Lundberg tillbringade några månader vid Stockholms högskola 1949. 

Georg Lundberg (1895—1966) stod för en renodlad positivistisk eller 
scientistisk sociologi. Han var övertygad om att sociologins framtid var en 
vetenskaplighet i likhet med naturvetenskaperna. Naturvetenskapliga 
metoder skulle användas också i sociologi, Lundberg och gruppen omkring 
honom talade om "Social Physics", social fysik.344 År 1943 valdes han till 
ordförande för American Sociological Association, ASA, och 1945 blev han 
chef för sociologiska institutionen vid Washington University i Seatde. Det 
var hans teoretiska och metodologiska arbeten, inte de fåtaliga empiriska, 
som rönte uppmärksamhet både i USA och i Sverige.345 

Den starka influensen från amerikansk sociologi var inget unikt för den 
svenska utvecklingen. Även finsk och norsk sociologi var kraftigt ameri
kanskt influerade efter andra världskriget. Historikern Fredrik W. Thue har 
studerat Institutt för samfunnsforskning som grundades i Oslo 1950 och 
dess idémässiga rötter.346 Thue återkommer ofta till tanken att exporten av 
amerikansk empiristisk samhällsvetenskap bör ses som en intellektuell 
Marshallhjälp. Den hade en latent politisk funktion i det att den stimulerade 
ett pragmatiskt, kompromissorienterat förhållningssätt till samhällskon-
flikter. Därmed tänktes den motverka spridningen av en vänstersocialistisk 
eller kommunistisk ideologi.347 För Europas stater framstod vid andra 
världskrigets slut USA som mönstret i den ideologiska konjunktur som 
vuxit fram under kriget i reaktion mot de totalitära strömningarna. USA 

343 Se avhandlingarna från första halvan av 1950-talet. Gunnar Boalt berättar att Lundbergs Foundations of 
Sodology var som en bibel för hans krets vid högskolan, i "Minnen och meningar", 44. Se även Carl-Gunnar 
Jansson i samma bok, 98.1 antologin Om svensk sociologi nämns Lundbergs inflytande av Segerstedt, 
Pfannenstill och Georg Karlsson. Karlsson tolkade där intresset för honom med orden: ".. .hans positi
vism var attraktiv för filosofer som skulle lära sig att bedriva empirisk vetenskap", se "Min syn på socio
login", i Om svensk sociolog: Historia, problem och perspektiv, red. Katrin Fridjónsdóttir (Stockholm, 1987), 48. 
344 Denna uppfattning delade man med Wienkretsen med Hempel mfl som kända namn. Jennifer Platt 
påpekar att behaviorismens idéer utvecklades samtidigt, men oberoende av, Wienkretsens logiska 
positivism, A History of S odo logeai Research Methods, 71. Mer om Lundberg se 77 ff och 212—223. Se även 
William R. Catton, Jr, "Lundberg, George", i International Encyclopedia of the Social Stiences 9 (New York, 
1968). Några centrala verk av Lundberg it Sodai Research (1929, 2:a uppl. 1942), Foundations of Sodology 
(1939), Can Sdence Save Us? (1947). 
345 Platt, A History of S odo logical Research Methods, 91. 
346 Thue, Empirisme og demokrati. För finsk del se Erik Allardt, "Sociology in Finland", Current Sodology 
1977:25, 34. Jennifer Platt skriver i A history of sodological research methods, 2, att amerikansk sociologi fick en 
dominerande position i hela västvärlden både kvantitativt och kvalitativt under hennes undersöknings
period. Ingen annan nationell sociologi hade ens i närheten av en liknande ställning. Så småningom 
utvecklades dock även andra nationella sociologier men dessa växte alla fram i relat ion till och måste 
förstås mot bakgrund av den amerikanska sociologin. 
347 Thue i Empirisme og demokrati, 143 ff. och 161. Under 1960- och 1970-talet kom detta nära samröre 
mellan positivism och amerikansk liberal ideologi att ifrågasättas och kritiseras. Vi har emellertid sett att 
det under 1930-talet fanns en tydlig koppling mellan de nya scientistiska idéerna om samhällsvetenskap 
och en politisk socialistisk radikalism. Positivismens eller scientismens politiska natur tycks alltså inte vara 
naturlig eller självklar. 
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stod för en sammankoppling mellan fred, demokrati och en reformistisk, 
icke-totalitär form för samhällelig planläggning, exemplifierad av Poppers 
"piecemeal social engineering".348 

Svenska sociologer besökte gärna USA men det var också många ameri
kanska forskare som inviterades till de svenska universitets- och högskole
institutionerna. Här kunde man dra nytta av de goda kontakter som Institutt 
för samfunnsforskning upparbetade. Gästforskare vid institutet i Oslo 
kunde passa på att besöka Stockholm eller Uppsala. George Lundbergs 
skandinaviska termin hösten 1949 var ett sådant samarbete. Två månader 
tillbringades i Stockholm och två vid institutet i Oslo. Märkligt nog blev 
utfallet av Lundbergs besök helt olika i Sverige och i Norge. I Stockholm 
blev han för många, med Tegens ord, "något av en lärofader".349 I Oslo, 
däremot, mottogs han och hans sociologi betydligt mindre uppskattande. 
Fredrik Thues gör bedömningen att Lundberg, med en lite blek personlig 
utstrålning, kom från en kulturmiljö som var alltför främmande för de 
norska samhällsforskarna. Som republikan och puritanskt influerad isola
tionist stod han mycket långt från de ideal som ledsagade den "intellektuella 
Marshallhjälpens" samhällsvetenskap.350 Med detta i åtanke kan det tyckas 
förvånande att Lundberg blev så uppskattad i Sverige. 

Men Lundbergs idéer passade väl in i planerna för en svensk sociologi. 
Den positivistiska teori Lundberg omfattade kunde svara både mot kravet 
att sociologin skulle vara empirisk till sin karaktär och mot kravet att det 
måste ligga en teori bakom den empiriska forskningen. Att han var av 
svensk härkomst och talade svenska hade kanske inte någon direkt och 
väsentlig betydelse, men gav positiva konnotationer. 

I den svenska sociologins begynnelsetid fick Lundberg en roll som 
symbolisk markör. Han representerade amerikansk sociologi i det stora hela, 
samtidigt som "amerikansk sociologi" kunde användas i betydelsen 
empirisk-positivistisk sociologi enligt Lundberg. Den enastående ställning 
Lundberg hade i Sverige som symbolgestalt för amerikansk sociologi 
motsvarades dock inte riktigt av hans inflytande i USA.351 Han hade 
visserligen en betydelsefull position och hans idéer mottogs seriöst inom 
sociologin, men han var kontroversiell och hade många kritiker. Men även i 

348 Ibid., 143. 
349 Tegen, "Levernesbeskrivning", 165. 
350 Fredrik W. Thue, "Den atlantiske förbindelse: ISF i det amerikansk-europeiske forskningssamarbeid 
1945—1953", i Kunnsk ap og refleksjon: 50 års samfunnsforskning red. Fredrik Eng elstad (Oslo, 2000). Se även 
Platt, A. History of Sociological Research Methods, 217—218. 
351 Lundberg lär själv ha varit förvånad över det starka gensvar han fick i Sverige, ett gensvar som han inte 
upplevde i USA, berättar Bertil Pfannenstill i "Från praktisk filosofi till sociologi", 28—29. 
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USA kunde han användas som symbolisk markör, genom sin renodlade och 
något extrema positivism.352 

En specialdisciplin bland andra 
Socialvetenskapliga forskningskommittén framhöll, som vi sett, två 
traditioner inom internationell sociologi, en empirisk och en spekulativ. År 
1946 presenterades det nya ämnet i en artikel av Bengt Rundblad från 
Uppsala. Rundblad talade om två traditioner också inom svensk sociologi, 
men nu gällde det en annan företeelse: 

[T]vå olika sociologibegrepp kämpar om herraväldet i svenskt medvetande, nämligen 
dels att sociologin är socialvetenskapernas syntes, dels att sociologin är en specialveten
skap vid sidan av övriga socialvetenskaper. Den förra uppfattningen har starka rötter i 
svenskt tankeliv, medan den senare behärskar den unga falang sociologer, som nu håller 
på att växa fram i vårt land.353 

Rundblad syftar alltså på hur sociologiämnet uppfattas, som en slags 
övergripande syntetiserande vetenskap eller som en specialdisciplin i likhet 
med andra socialvetenskapliga discipliner som nationalekonomi eller 
statskunskap. Här ser vi honom använda den dikotomiserande retoriken. 
Han hävdar att det mellan dessa två synsätt pågår en kamp. Rundblad (f. 
1925) tillhörde förstås själv den framväxande unga falangen som student på 
väg in i licentiatarbete med sociologisk inriktning, liksom hans lärare och 
kollegor Torgny T. Segerstedt och Georg Karlsson. 

Rundblad påstående, att den syntetiserande uppfattningen har starka 
rötter i svenskt tankeliv, är välgrundat. Gustaf Steffen såg sociologin som 
den allmänna samhällsvetenskapen. Han tänkte sig sociologi som både en 
vetenskapsteori för samhällsvetenskaperna och en syntetiserande och 
sammanfattande vetenskap. Även E. H. Thörnberg kan tänkas uppfatta 
sociologin på ett liknande sätt med sin vida och inkluderande beskrivning.354 

Vi har också sett Tingsten likställa sociologi med en fusion av samhälls
vetenskaperna.355 

En kommitté inom humanistiska sektionen i Uppsala, tillsatt 1938 med 
anledning av förslaget att slå ihop de båda filosofiprofessurerna, skriver att 
sociologin är en principvetenskap för socialvetenskaperna som behandlar 

352 Jennifer Platt, A History of Sociological Research Methods, 65. Hennes tolkning av debatterna kring 
Lundberggruppen är att det inte rådde någon konsensus omkring en framväxande scientistisk ortodoxi 
(98). Lundberg stod inte för det enda uttrycket för en scientistisk åskådning. W. F. Ogburn, exempelvis, 
tillhörde inte Lundberggruppen trots att hans intellektuella inställning var mycket likartad. Däremot hade 
Ogburn och Lundberg en del kontakt (222). 
353 Bengt Rundblad, "Sociologiprofessur önskas", Svensk linje 1946. 
354 Thörnberg, "Om sociologiens historia och uppgift". 
355 Tingsten, "Statsvetenskapliga arbetsuppgifter", 214. 
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samhällets, dess institutioners och de sociala fenomenens uppkomst och 
allmänna natur: 

[...] sociologien, studiet av de mellanmänskliga förhållandena, deras villkor och 
konsekvenser, i sista hand studiet av de sociala fenomenens uppkomst och natur. Den 
vill sålunda vara en socialvetenskapernas principvetenskap. Den är en vetenskap i 
vardande. Det finns inom densamma olika skolor och metoder, och dess föremål är icke 
fullt enhetligt utan omfattar både beskrivande fältundersökningar av samhällets olika 
sidor, frågan om samhällets och dess institutioners allmänna natur, sådana de komma till 
synes i lagar, moralprinciper och sedvänjor samt förhållandet mellan människan och de 
sociala institutionerna (familjen, egendomen, staten). Denna vetenskap ingår i viss mån i 
den praktiska filosofien redan i dess ursprungliga omfattning t.ex. hos Aristoteles.356 

Bertil Pfannenstill i Lund beskriver sociologin som socialvetenskapernas 
enhet och socialvetenskapernas självreflektion. Sociologin begagnar sig av 
det material som andra socialvetenskaper dragit fram, men samordnar det 
med andra aspekter av det sociala livet. Sociologin står för en 
socialvetenskaplig och samhällelig syntes, den försöker få med och sam
ordna så många aspekter som möjligt av det mänskliga och sociala livet: 
"Sociologien studerar samhället i dess helhet, försöker ge en totalbild av 
samhällets struktur och funktioner [.. .]"357 

Vi har tidigare sett hur det i början av 1940-talet uppmärksammades att 
forskning om det moderna svenska samhället saknades. Befintliga veten
skaper behandlade enskilda frågor ur det moderna samhällslivet men ingen 
disciplin utforskade folkrörelserna, trots deras centrala ställning. Inte heller 
hade någon vetenskaplig disciplin som syfte att ge en samlad bild av samtida 
samhällsförhållanden. Vi såg att många tänkte sig att ämnet sociologi borde 
kunna avhjälpa denna brist. Detta kan tolkas som att sociologi uppfattades i 
linje med ovanstående uppfattningar, som en sammanställande vetenskap 
om det moderna samhället i dess helhet. Folkrörelserna var ett område som 
borde ingå, men det som saknades var en övergripande vetenskap om det 
samtida samhället. 

Dessa exempel visar att idén om sociologi som en syntetiserande veten
skap var spridd, precis som Bengt Rundblad kommenterat. Men han och 
den "unga falang" som greppade efter initiativet i sociologisamtalet i mitten 
av 1940-talet företrädde en annan åsikt. Sociologi skulle inte vara en 
sammanställande, syntetiserande vetenskap och inte heller en principveten
skap eller en samhällsvetenskapens vetenskapsteori. Den skulle vara en 

356 Förslag till yttrande av professorerna Karitz, Anderberg och Paulsson, humanistiska sektionens 
protokoll 19/1 1938 (bil. till § 3), filosofiska fakultetens arkiv, Uppsala universitets arkiv, 
Handskriftsavdelningen, Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Detta förslag till skrivelse blev emellertid 
nedröstat av sektionen till förmån för ett annat förslag i vilket inte sociologin diskuteras alls. Båda 
yttrandeförslagen har dock samma centrala innehåll, ett avvisande av universitetsberedningens förslag att 
slå samman de två filosofiprofessurerna. 
357 Bertil Pfannenstill, "Sociologien — socialvetenskapernas enhet", Svensk Tidskrifi 1941, 534. Se även 
"Sociologien som vetenskap", Statsvetenskaplig tidskrift 1945, 458, och Soäologiensgrundförutsättningar, 327. 
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specialdisciplin bredvid andra. Det som var sociologins specialområde var 
"det sociala" i det moderna samhället. Med denna inriktning betvivlade 
Socialvetenskapliga forskningskommittén sociologins möjligheter att bidra 
med studier av folkrörelserna i deras helhet: 

Det är visserligen uppenbart, att den sociologiska forskningen kan kasta ljus över många 
hittills obeaktade sidor av samhällslivet och att just u ndersökningar, som inriktas på de 
sociala gruppbildningarna, böra kunna lämna värdefulla bidrag till en karaktäristik av 
bland annat folkrörelserna. Däremot synes det mera tvivelaktigt, om man av den 
sociologiska forskningen kan förvänta framställningar rörande folkrörelserna i deras 
helhet, avsedda att skildra deras utveckling och ställning i samhället överhuvud.358 

Det står klart att "de ungas" uppfattning var att sociologin inte skulle vara 
en principvetenskap utan en specialvetenskap bredvid andra. Men i övrigt 
måste man fråga sig om skillnaderna egentligen var så stora mellan äldre och 
nyare sociologi. Även äldre uppfattningar, som vi sett exempel på ovan, 
placerade "det sociala" i centrum för sociologins ämnesområde. Här vill jag 
hävda att frågan måste förstås i ljuset av den dikotomiserande retorikens 
logik. Syftet var att framhålla att den "moderna" sociologin skilde sig från 
äldre sociologi som den diskuterats i Sverige. Jag menar att skillnaderna, 
som kanske egentligen inte var så stora, framhävdes genom en effektiv 
kontrasterande retorik. Det var det sociala i det samtida, moderna samhället 
som skulle utforskas. Studierna skulle därmed inte vara etnografiska eller 
kulturhistoriska, det vill säga de skulle inte behandla andra kulturers eller 
äldre tiders sociala liv. Samtidigt framhölls att ny svensk sociologi var 
vetenskapligt empirisk och av amerikansk typ, inte spekulativ och 
kontinental. Mer eller mindre uttalat sammankopplades äldre sociologi med 
idéer om objekt, metod och geografiskt betingade influenser som avvisades 
av den nya sociologin. 

Några gränsdragningar 
Att hävda att sociologi var en specialdisciplin bland andra innebar ett försök 
att presentera ämnet som något nytt och annorlunda än vad som tidigare 
benämnts sociologi. Även försök att skilja ut sociologin gentemot andra 
discipliner framträder tydligt i diskussionerna kring sociologins inrättande. 
Särskilt vissa gränser förefaller ha varit viktiga att etablera och värna, de mot 
etnologi, etnografi och historia. Att just dessa gränser var omstridda kan 
hänga samman med att de var oklara i äldre europeisk sociologi. Kampen 
om dessa gränser kan alltså ses som ännu ett sätt att visa var den nya 
sociologin stod i ljuset av de två traditionerna. I enlighet med min tes tycks 
det polemiska klimat som etablerats, och det motsatsförhållande som ansågs 

358SOU 1946:74, 77. 
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råda mellan traditionerna, skärpa gränsernas betydelse och de konsekvenser 
de fick. 

År 1945 utkom en bok av den finländske professorn i praktisk filosofi 
Rafael Karsten med titeln Huvuddragen av sociologiens historia. Boken behandlar 
samhällsuppfattning och sociala teorier hos såväl "naturfolken" som den 
europeiska kulturen från grekerna och framåt.359 Boken anmäldes i svensk 
press av såväl Segerstedt som Georg Karlsson. 

Segerstedts kritiska anmälan i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning har 
rubriken "Kuriös historia". Enligt Segerstedt handlar Karstens bok mer om 
samhällsteoriernas historia i allmänhet än om sociologins historia. Bokens 
kapitel om samtida sociologiska riktningar behandlar verk från 1900-talets 
första decennium, ingenting därefter. Modern amerikansk sociologi finns 
knappast alls med. Segerstedt passar också på tillfället att allmänt 
kommentera finländsk sociologi. Den har främst Edvard Westermarck att 
tacka, genom hans höga internationella anseende. Men, skriver Segerstedt: 
"Den westermarckska sociologien hade en stark etnologisk anstrykning och 
mycket av vad han och hans skola producerat borde rätteligen inte kallas 
sociologi utan etnologi. När man här i landet talar om behovet av en lärostol 
i sociologi, så finner jag att det är angeläget att understryka, att det i främsta 
rummet inte är sociologi i den westermarckska betydelsen man tänker på."360 

Ännu mer kritisk än Segerstedt var Georg Karlsson i sin anmälan i 
studenttidningen 'Ergo. Endast en mindre del av boken kan över huvud taget 
sägas handla om sociologi. I bokens förord sägs det vara bristen på läro
böcker i sociologi som har motiverat utgivandet. "Men hur kan professorn 
tro," frågar sig Karlsson, "att han avhjälper den bristen genom att skriva en 
sociologiens historia?" Karlsson undrar också vem som har ansvaret för "att 
allmänna medel slösas bort på något så värdelöst".361 

Det intressanta i det här sammanhanget är Segerstedts kommentar om 
att finländsk sociologi egentligen bör kallas etnologi, och att det inte är 
denna typ av sociologi Sverige ska ha. Den finländska sociologin hade 
hunnit få en starkare ställning bland annat genom den världsberömde före
gångaren Edvard Westermarck.362 Flera professurer fanns redan: Uno Harva 
vid (det finskspråkiga) Åbo universitet sedan 1926, Gunnar Landtman vid 
(det svenskspråkiga) Helsingfors universitet sedan 1927 och K. Rob. V. 
Wikman vid (det svenskspråkiga) Åbo akademi sedan 1942. Rafael Karsten 

359 Rafael Karsten, Huvuddragen av soäologiens historia (Helsingfors, 1945). 
3ó° Torgny T. Segerstedt, "Kuriös historia", Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 19/12 1945. 
361 Georg Karlsson, "Sociologi?", Ergo 1946:4, 60. 
362 Under en stor del av sin karriär delade Westermarck sin tid mellan en professur i sociologi vid London 
School of Economics och en i filosofi vid Åbo akademi. Westermarck räknas vanligen som både sociolog 
och antropolog och bland hans elever i London återfinns bland andra Bronislaw Malinowski och Morris 
Ginsberg. Tidigare hade han varit professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet där han hade 
efterträtts av Rafael Karsten. 
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var Westermarcks efterträdare på professuren i praktisk filosofi i 
Helsingfors och räknade sig även som sociolog. 

För svensk sociologis vidkommande kom i synnerhet Åboprofessorn 
Karl Robert Villehag (Ville) Wikman (1886-1975) att få en central position. 
I maj 1942 besökte han Stockholm för att knyta kontakter med svenska 
forskare. I Svenska Dagbladet kunde man läsa om besöket under rubriken 
"Sociologi får ej bli spekulation". Den som Wikman träffat var etnologen 
Sigurd Erixon. Den finländska sociologiska forskningen hade sedan länge 
arbetat med etnologiskt material, berättar Wikman. "Vad vi sociologer fått 
lära av dem [etnologerna] är att man icke kan skapa en sociologisk veten
skap på grundval av ren spekulation utan att man måste ha ett empiriskt 
material, direkt taget ur den sociala verkligheten för att verifiera teorien."363 

Wikman ser alltså ett värde i etnologin, den kan hjälpa sociologin att vara 
empirisk och inte spekulativ. I Dagens Nyheter 1947 publicerades en artikel av 
Wikman under rubriken "Vad menas med sociologi?". Att definiera 
sociologi är ingen lätt fråga, skriver Wikman. Han tror inte det är möjligt att 
göra det "till allas belåtenhet". Inte heller tror han att det är någon bra 
utgångspunkt att försöka definiera vad "samhället" är eller att bestämma 
sociologi som forskning enligt någon speciell "sociologisk" metod. När man 
ska ange vad sociologi är i den praktiska verkligheten måste man i stället 
undersöka vad sociologer gör och har gjort. Han räknar upp ett antal socio
loger från de senaste femtio åren: Durkheim, Worms, Pareto, Westermarck, 
Malinowski, Weber, Simmel, Tönnies, Giddings, Sumner, Thomas och 
Ogburn. Samtliga dessa har kallat sig sociologer och de har haft en 
akademisk ställning. Den forskning de bedrivit har benämnts, och måste 
fortfarande benämnas, sociologi. 

Vad har då denna forskning rört sig om? Jo, den har handlat om både 
enskilda samhällen och samhället i allmänhet, om sociala företeelser i både 
nutid och äldre tid, hos både "kulturfolk" och "primitiva" folk, i både 
primära och sekundära gruppbildningar. Tankegångar och metoder har 
förfinats, medger Wikman, men varnar för att "spekulera oss till hur den 
vetenskap bör vara funtad som vi själva helst skulle vilja ge namnet 
'sociologi' [...] vi får lov att ta sociologin som den är med alla dess gamla 
och nya läror."364 

Det är skilda uppfattningar som ställs mot varandra i dessa texter. 
Segerstedt hävdar att svensk sociologi inte ska vara etnologisk som den 
finländska. Karlsson visar med all önskvärd tydlighet sin uppfattning att 
äldre tiders sociologi inte har något att tillföra samtidens sociologi. Social
vetenskapliga forskningskommittén framhåller att modern svensk sociologi 

363 K. Rob. V. Wikman, "Sociologi får ej bli spekulation", Svenska Dagbladet 10/5 1942. 
364 Wikman, "Vad menas med sociologi?", Dagens Nyheter 18/3 1947. 

-113-



tydligt skiljer sig från den "etnografisk-kulturhistoriskt orienterade social
forskningen". I mångt och mycket kunde finländsk sociologi, som den kom 
till uttryck i Wikmans artiklar, associeras med allt detta. Och på många sätt 
sammanföll detta med den kontinentala tradition som svensk sociologi 
skulle avgränsa sig mot. 

Åsiktsskillnaderna gällde dels det sociologiska ämnesområdets 
avgränsning i tid och rum, dels vad som skulle räknas som sociologi av äldre 
sociologers verksamhet. Här står Segerstedt, Karlsson och Socialvetenskap
liga forskningskommittén för ett snävare och mer normativt synsätt vilket 
tydligt kommer till uttryck i recensionerna av Karstens bok. De svenska 
sociologerna ville finna en definition på sociologi som gjorde den till en 
användbar vetenskap för det moderna samhället. Och med den nya 
ämnesbeskrivningen kom en stor del av den sociologi som bedrivits tidigare, 
såväl i Sverige som internationellt, att hamna utanför definitionen. Wikman 
har inställningen att sociologin i stället bör förstås utifrån hur den faktiskt 
bedrivits. Sociologi är vad sociologer gör och har gjort. Detta är ett mer 
pragmatiskt än normativt synsätt. 

Detta innebär inte bara att synen på sociologin var olika, det kan också 
ses som ett uttryck för en mer allmän skillnad i vetenskapssyn. 
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har diskuterat de skilda innebörderna i 
begreppen "Wissenschaft" respektive "science". Det tyska vetenskapsbe
greppet kom att innebära det som inrymdes i det officiella universitets
systemet, det vill säga det som bedrevs av akademiskt anställda vetenskaps
män. I detta begrepp inryms naturvetenskap likaväl som humaniora. Det 
engelska vetenskapsbegreppet syftar på hur den bedrivs. Vetenskap är inte 
uteslutande en akademisk angelägenhet, allt som motsvarar en viss veten
skaplig standard bör räknas som vetenskap. Hur denna standard såg ut var 
dock länge omdebatterat men det var det vetenskapliga tillvägagångssättet 
som stod i centrum.365 

Wikmans uppfattning ansluter sig till det tyska vetenskapsbegreppet 
"Wissenchaft" då han ser sociologi som det som akademiskt anställda socio
loger bedrivit. Segerstedts uppfattning liknar mer det engelska begreppet 
"science" genom att metoden står i centrum. Äldre tiders sociologer, hur 
akademiska de än var, kunde inte kvalificera sig in under den samtida 
definitionen av sociologi. Samtidigt ville Segerstedt göra sociologin till en 
akademisk vetenskap och därigenom skapa ett område där professionella 
sociologer, det vill säga akademiskt utbildade, hade ett slags kunskaps
monopol. Den kunskap som akademiskt utbildade sociologer tänktes ha 
monopol på var just kännedom om den vetenskapliga metoden. 

365 Sven-Eric Liedman "Om mandariner och icke-mandariner: Hur "Wissenschaft" och "science" fick 
olika betydelse", Häften för kritiska studier 1984:2, 43. 
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Att svensk sociologi inte skulle ha en etnografisk eller kulturhistorisk 
orientering kan förstås som att det var samtidens västerländska samhälle 
som skulle studeras, inte sociala förhållanden i främmande kulturer eller i 
äldre tid. En sådan uppfattning skiljer sig från exempelvis Westermarcks, 
men även från Steffens och Thörnbergs. De omfattade knappast uppfatt
ningen att äldre tiders och andra kulturers sociala liv inte skulle tillhöra 
sociologins ämnesområde. 

Vad gäller avgränsningen mot det etnologiska faltet var det inte bara 
Wikman som hade invändningar. Redan 1943 kommenterade Bertil 
Pfannenstill närheten mellan etnologi och sociologi: "för sin metodologi har 
[sociologin] mest att lära av den moderna form av etnologi, som går under 
namnet kulturantropologi. Den historiska helhetssyn, som utmärker denna 
vetenskap, bör också tillämpas av sociologien, men naturligtvis med 
tonvikten lagd på det moderna samhället."366 

Socialvetenskapliga forskningskommitténs tanke att sociologin inte skulle 
vara etnografisk eller kulturhistorisk möttes av kritik från flera håll. Ett 
exempel utgörs av ett gemensamt yttrande till Stockholms högskolas 
lärarråd från Einar Tegen och Sigurd Erixon. Erixon var professor i nordisk 
och jämförande folklivsforskning, tillika föreståndare för Institutet för 
folklivsforskning som var knutet till både Nordiska museet och Stockholms 
högskola. I yttrandet protesterar Tegen och Erixon mot att det etnografiskt-
kulturhistoriska faltet utesluts från det socialvetenskapliga ämnesområdet. 
"Det är uppenbart, att socialvetenskapernas företrädare genom en dylik 
begränsning avskära sig från en forskning, som icke blott ifråga om 
målsättning och metoder står deras vetenskaper synnerligen nära, utan också 
beträffande materialet i viktiga avseenden ligger inom deras egen sfår."367 

Även tidigare perioder bör kunna behandlas inom sociologiämnet utan att 
det inkräktar på den historiska forskningens domäner. För sociologins del 
handlar det om att analysera "tidliga tvärsnitt" ur historien, medan historisk 
metod följer utvecklings skeenden och förändringsprocesser över tid. Sådana 
tvärsnitt ger förståelse för senare sociala företeelser, menar Tegen och 
Erixon, och "kan icke uteslutas ur sociologien". De anser att en viss 
differentiering av de sociologiska professurer som Socialvetenskapliga forsk
ningskommittén föreslagit vore vettigt. Någon av dem skulle kunna besättas 
med en nordisk etnolog eller med en kulturantropolog med sociologisk 
inriktning. Här borde kanske just en finländsk forskare vara särskilt 
lämplig.368 

366 Pfannenstill, "Sociologiens grundförutsättningar", 333-334. 
367 Yttrande av Sigurd Erixon & Einar Tegen, lärarrådets protokoll 7 december 1946 (§ 42) , Stockholms 
högskola, RA. 
368 Ibid. 
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Även den snäva avgränsningen vad gäller metod får kritik. Tegen och 
Erixon protesterar mot att amerikansk samhällsforskning framställs som 
renodlat kvantitativ: "Att inpressa den blomstrande sociologiska veten
skapen i U.S.A. i en metodologisk definition torde vara lika ogörligt som att 
ur samhällsvetenskaperna utesluta den sociologiska etnologien, som har 
gamla rötter i europeisk vetenskap."369 

Den snäva avgränsningen kritiserades även av filosofiska fakulteten i 
Lund: 

För sin del instämmer fakulteten i att en empirisk fältsociologi är nödvändig, men den 
anser sig också böra framhålla, att ämnet icke metodiskt får bindas till vissa ideal 
hämtade från andra länders forskning och att under alla omständigheter en intim kontakt 
måste bevaras med etnografisk, historisk och geografisk kulturforskning.370 

Den då sittande universitetsberedningen förde också fram invändningar: 
Beredningen finner emellertid, att kommittén något ensidigt identifierat modern 
sociologi med den statistiskt orienterade faltsociologi, som representeras av vissa ledande 
amerikanska vetenskapsmän. Den jämförande socialforskningen är av lika stor betydelse 
för en sociologi, som vill giva en helhetsbild av det mänskliga samhällslivets fenomen.371 

Dessa diskussioner kan förstås som led i arbetet att bestämma sociologins 
gränser mot andra discipliner, här i synnerhet etnologi, etnografi och 
kulturhistoria. Men det var inte givet hur dessa gränser skulle dras. Den 
finländska sociologin visar att närheten kunde vara betydligt större än vad 
Socialvetenskapliga forskningskommittén med Segerstedt i spetsen tyckte 
var lämpligt. Troligen var det diakrona perspektivet, som folklivs
forskningen anammade genom sitt intresse för kulturarv och traditioner, 
repellerande på sociologerna vars verksamhet främst syftade till synkrona 
analyser. Det var en annan typ av sociologi man såg framför sig för Sveriges 
del. Den förebild Segerstedt med flera ville ställa upp var en amerikansk 
sociologi som var betydligt mer inriktad på statistiska undersökningar och 
synkrona analyser än det antropologiska insamlande som dominerat i 
Finland. 

Här kan det vara på sin plats att konstatera att finländsk sociologi befann 
sig i en brytningstid vid andra världskriget. Segerstedts och Karlssons kritik 
av Karstens bok hade anhängare även i Finland. Den Westermarckska 
sociologin hade inte längre något inflytande och efter andra världskriget 
kom en ny generation av sociologer att besätta de akademiska positionerna. 
Utvecklingen i Finland, liksom i Norge och Danmark, uppvisar många 

369 ibid. 
370 Proposition 1947:272, 219. 
371 Ibid, 220. Även LO uttryckte kritiska synpunkter på sociologins föreslagna inriktning. Man skriver, 
efter att ha konstaterat att marxismen hör till den kontinentala, mer teoretiska sociologin: 
"Landsorganisationen ifrågasätter, huruvida inte en viss ensidighet i skolningen av de svenska sociologerna 
skulle kunna undvikas genom inkallandet av två gästföreläsare, nämligen en representant för vardera 
huvudriktningen inom den sociologiska vetenskapen.", Proposition 1947:272, 221. 
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likheter med den svenska vad gäller den sociologiska inriktningen under de 
första decennierna efter andra världskriget.372 Men detta skymmer inte det 
faktum att Wikman stod för en sociologiuppfattning som tydligt skilde sig 
från Segerstedts. Vi ska få se att detta fick betydelsefulla konsekvenser i 
striderna om vad som skulle räknas som en "riktig" svensk sociologi. 

Den första disputationen 
Disputationer och tjänstetillsättningar är ofta centrala då det gäller frågor 
om ämnesinriktning. En disciplins allra första disputation har sannolikt en 
särskild betydelse. Det är symboliskt viktigt hur den första avhandlingen i 
ett ämne ser ut. Den nya disciplinen ges ett tillfälle att visa upp sig och vad 
den kan åstadkomma inför en vetenskapligt granskande publik. Och mycket 
riktigt blev den första disputationen i ämnet sociologi i Sverige en dramatisk 
tiüställning. Inte bara landets sakta framväxande sociologkår var intresserad, 
även dagspressens uppmärksamhet var stor. Det visade sig också att före
trädare för andra ämnen hade skarp kritik att framföra. 

Den första svenska disputationen i sociologi avhölls i oktober 1951 i 
Uppsala med en avhandling av Georg Karlsson. Karlsson hade arbetat som 
förste assistent och lärare på Uppsalainstitutionen sedan den inrättats. Han 
hade avlagt både grundexamen och licentiatexamen i praktisk filosofi på den 
sociologiska linjen och hade undervisat vid institutionen i flera år. Segerstedt 
hade alltså som professor följt Karlssons arbete en längre tid och Karlsson 
kan gott kallas Segerstedts närmaste lärjunge. 

Karlssons avhandling hade familjesociologisk karaktär eftersom den 
handlade om äktenskaplig tillfredsställelse. Titeln var Adaptability and 
Communication in Marr iage. A Swedish Pre dictive Study of Marital Satisfaction och 
delar av studien hade utarbetats i samarbete med amerikanska familje
sociologer.373 För studiens räkning hade 201 par i Uppsala intervjuats om 
hur de trivdes i sina äktenskap. Karlssons ambition var inte i första hand att 
kartlägga nivån på den svenska äktenskapliga trivseln. Framför allt ville han 
finna betingelser som var bestämmande för goda äktenskap. Vilka samband 
fanns det mellan äktenskaplig tillfredsställelse och andra faktorer? Som titeln 
antyder var det anpassningsförmåga och kommunikation som skulle relate
ras till tillfredsställelsen. Dessutom ägnades stort utrymme i avhandlingen åt 
att diskutera olika undersökningsmetoder. 

372 Allardt, "Sociology in Finland" och Allardt, "Scandinavian Sociology and its European Roots and 
Elements", 125. Se även Allardt, "Perspektiv och perspektivförskjutningar i nordisk sociologi". 
373 Georg Karlsson, Adaptability and Communication in Marriage. För en mer ingående behandling av 
disputationen och reaktionerna se Anna Larsson, "Äktenskap, kunskap, vetenskap: Om den första 
avhandlingen i sociologi", i Samhällets linneaner. Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, red. 
Bengt Erik Eriksson & Roger Qvarsell (Stockholm, 2000). 
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Ämnet trivsel i äktenskapet var lite kontroversiellt. Var det riktigt 
lämpligt att folk skulle tvingas besvara så privata och kanske känsliga frågor 
inför vetenskapens representanter? De som genomförde intervjuerna var 
unga studenter i sociologi och ingen föranmälan skedde. Studenterna 
knackade på hos de utvalda undersökningsobjekten och bad att få ställa 
några frågor; mannen och kvinnan intervjuades samtidigt i varsitt rum.374 De 
allra flesta ställde utan vidare upp. 

Vid disputationen var allmänhetens intresse ytterst stort. Universitetets 
största sal var överfylld, många fick vända i dörren. Men, som Dagens 
Nyheters korrespondent lät meddela, många blev nog besvikna då den fem 
och en halv timme långa disputationen knappt ens nämnde "svärmoderns, 
radiogrammofonens och bilens betydelse för den äktenskapliga trivseln".375 

Istället diskuterades den sociologiska metodiken. 
Fakultetsopponent var Gunnar Boalt från Stockholm. Det största 

intresset tilldrog sig dock psykologiprofessorn Rudolf Anderberg som 
avlade en två timmar lång och upphetsad extraopposition. Han kritiserade 
bland annat Karlsson för att vara alltför beroende av sina amerikanska 
samarbetsmän och för att den utvalda gruppen par inte var representativ. 
Han ansåg det också olämpligt att unga studenter intervjuade äldre personer 
om t.ex. deras sexuella relationer före och under äktenskapet och att dessa 
studenter också var otillräckligt utbildade. Sanningshalten i de intervjuades 
svar var osäker, så också de resultat som presenterats. De korrelationer som 
Karlsson räknat fram var självklara utifrån det sätt han tagit ut frågorna. 
Avhandlingens resultat var helt enkelt otillförlitliga eller åtminstone 
obevisade.376 

Några veckor senare hölls det sammanträde i filosofisk fakultets 
humanistiska sektion där Georg Karlssons avhandling skulle betygsättas. 
Betygssättning skedde genom en omröstning där sektionens samtliga 
professorer hade att ta ställning till ett förslag från en betygsnämnd. I detta 
fall bestod betygsnämnden av Segerstedt, Anderberg, statistikern Herman 
Wold, litteraturhistorikern Victor Svanberg och filosofen Konrad Marc-
Wogau. Alla i betygsnämnden utom Anderberg ställde sig bakom ämnes-
företrädaren Segerstedts betygsförslag. Anderbergs förslag på ett lägre betyg 
fick ett visst stöd i omröstningen och resultatet blev att Karlsson inte 

374 Frågorna var många och ingående, några exempel är "Brukar ni vanligen diskutera med er man/hustru 
hur inkomster skall användas?, barnens uppfostran och utbildning?, era gemensamma vänner?, religiösa 
och moraliska frågor?, ert arbete?, vad ni ska göra på fritiden?, ert förhållande till föräldrar och 
svärföräldrar?, ert sexuella samliv?, de känslor ni hyser för varandra?, födelsekontroll?, andra saker?", "Har 
ni någonsin allvarligt funderat på skilsmässa?", "Vilken är graden av er sexuella tillfredsställelse med er 
man/hustru?". 
375 "Svärmors roll för trivseln försvann helt", Dagens Nyheter 21/10 1951. 
376 Humanistiska sektionens protokoll 30/10 1951, filosofiska fakultetens arkiv, Uppsala universitets arkiv, 
Handskriftsavdelningen, UUB. 
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tillerkändes docentbetyg på avhandlingen, vilket i princip innebar att 
akademiska tjänster tills vidare var stängda för honom. 

Det var inte vanligt att "utomstående" gick emot ämnesföreträdaren. 
Psykologiprofessorn Anderberg tyckte sig ha goda skäl för sin uppfattning 
och med sig hade han sin tidigare elev, pedagogen Wilhelm Sjöstrand, samt 
två språkvetare, Gunnar Gunnarsson och Björn Collinder. Professorn i 
slaviska språk, Gunnarsson, erkände sin okunnighet på ämnesområdet: 
"Själv icke sakkunnig inom vare sig psykologi eller statistik, de vetenskaps
grenar, som avhandlingen närmast anknyter till, kan jag icke ingå på någon 
saklig prövning av hur dessa vetenskapsgrenar och deras metoder blivit 
behandlade i avhandlingen."377 Detta hindrade honom inte från att, mot 
Segerstedts och majoriteten av betygsnämndens förslag, rösta på betyget C, 
underkänd. 

Hur ska vi förstå denna händelse? Som nytt ämne vid universiteten 
saknade sociologi en given status både internt och externt. Hans L. 
Zetterberg, då assistent vid sociologiska institutionen, gjorde omedelbart 
denna tolkning: "Den känsloladdning med vilken debatten fördes antyder 
att sociologin ännu inte uppfattas och känner sig uppfattad som ett ämne 
med självklart berättigande vid universitetet."378 Uppmärksamheten var stor 
på vad det nya ämnet hade att presentera och förväntningarna var höga. De 
resultat som Georg Karlssons avhandling visade upp var, att döma av flera 
tidningsrecensioner, alltför fattiga för att motsvara förväntningarna. Kanske 
också själva avhandlingsämnet och det sätt på vilket undersökningen 
utfördes väckte motvilja. Att vetenskapen, representerad av unga studenter, 
forcerade sig in i människors hem utan föregående varning och ställde 
frågor om intima och känsliga ämnen kan ha förefallit olämpligt. Att så 
många snällt ställde upp visar på vetenskapens höga status. Det är väl inte 
helt otroligt att en eller annan av de intervjuade uppfattade de främmande 
utfrågarna som myndighetspersoner av något slag och att de inte hade något 
val annat än att svara på frågorna. 

Att Anderberg och Sjöstrand var kritiska kan hänga samman med att de 
representerade ämnen som låg tämligen nära sociologi. Kanske såg de 
sociologiämnet som ett hot mot deras forskningsområde. Karlsson använde 
exempelvis personlighetstest, en metod hämtad från psykologin. Den tidiga 
sociologin var också mycket tydligt socialpsykologiskt orienterad, en inrikt
ning som inte låg alltför långt från psykologin. De alldeles farska sociolog
erna ville gärna framhålla sig som metodexperter vilket kanske framstod 
som övermaga. 

377 ibid. 
378 Sociologiska Institutionens Årsöversikt 1951—52, 9. 
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Det mest märkliga i betygs sättningen av Georg Karlssons avhandling var 
ändå språkvetarnas agerande. Trots erkänt dålig sakkunskap ansåg somliga 
sig kunna rösta för underbetyg eller till och med underkänt. Vad kan ha 
legat bakom ett sådant ställningstagande? 

Inom svensk språkvetenskap hade nya lingvistiska teorier länge haft svårt 
att göra sig gällande.379 Vid Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala jubi
leum 1943 anordnades en föreläsningsserie där språkforskare föreläste över 
språkvetenskapliga principfrågor. Också den språkfilosofiskt intresserade 
Torgny T. Segerstedt deltog som föreläsare. Den enda föreläsare som be
handlade moderna internationella språkteorier var Segerstedt, teorier som 
den tongivande uppsaliensiska språkvetenskapen var ointresserad av.380 

Denna händelse hade knappast någon direkt betydelse för händelserna 
1951, men den visar hur den vetenskapsuppfattning som sociologin repre
senterade utgjorde en tydligt kontrast till en konservativ språkvetenskap. 

Agerandet från två av Uppsala universitets språkvetenskapliga professo
rer medförde en animerad debatt om svårigheterna att inom samma fakultet 
härbärgera så skilda vetenskapssyner. Denna händelse gav liv åt den gamla 
diskussionen om en delning av filosofiska fakultetens humanistiska sektion. 
Det skulle emellertid ännu dröja mer än tio år innan en sådan kom att äga 
rum. 

Ingemar Hedenius skrev två långa artiklar i Dagens Nyheter där han krävde 
en delning av humanistiska sektionen. Skillnaderna mellan språkvetar-
gruppen och den samhällsvetenskaplig-filosofiska gruppen var alltför stora, 
menade han.381 Det var alltså språkvetarnas agerande som attackerades. Att 
Anderberg och Sjöstrand var kritiska till sociologin gavs av Hedenius en 
positiv tolkning. Det visar att samhällsvetare var vana vid skilda forsknings
perspektiv och öppna metoddiskussioner. 

Här kommer en överordnad skillnad i vetenskapsuppfattning till ut tryck. 
Språkvetarna, som tillhörde en äldre humanistisk tradition, framstod som 
helt ovetenskapliga med det nya angloamerikanska vetenskapsbegrepp som 
vann mark i Sverige. Bland samhällsvetare under de första decennierna efter 
andra världskriget gavs vetenskapsuppfattningen en specifik metodologisk 
tolkning. Samtidigt som vetenskaplighet blev avhängigt metodologi, kom 
metodbegreppet att snävas in. Tendensen var att endast kvantitativa meto
der ansågs godtagbara och till och med de enda vetenskapligt riktiga. I 

379 Frithiof Rundgren, "Språkvetenskaplig forskning", Universitet i utveckling: Uppsala universitet under Torgny T. 
Segerstedts rektorat 1955 - 1978 (Uppsala, 1978), 98. 
380 Med Rundgrens ord: "Det är det konservativa Uppsala som här sätter sig till motvärn.", se 
"Språkvetenskaplig forskning", 99. 
381 Ingemar Hedenius, "En betygsättande församling", Dagens Nyheter 20/11 1951 och "En nödvändig 
universitetsreform", 22/11 1951. 
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denna process blev humanistiska perspektiv i någon mån akterseglade och 
utdefinierade. 

Avhandlingar vid gränsen 
Den första generationen sociologer, till vilken Segerstedt, Pfannenstill, 
Gunnar Boalt och Gösta Carlsson hörde, hade disputerat i praktisk filosofi. 
Även Edmund Dahlström disputerade i praktisk filosofi. Året var 1951 och 
avhandlingen hette Trivsel i Söderort: Soäologisk undersökning i Hägerstensåsen och 
Hökmossen 1949—1950. Ämnet var således sociologiskt, och eftersom socio
logi var ett examensämne sedan 1949 vid Stockholms högskola hade det va
rit möjligt för Dahlström att disputera i sociologi för Tegen. Att det i stället 
blev praktisk filosofi tycks mest ha varit en slump och hade, såvitt jag kan 
bedöma, inte någon avgörande betydelse för Dahlströms framtida karriär 
som sociolog. 

Den första avhandlingen inom den nya disciplinen sociologi presente
rades alltså 1951 i Uppsala. Vi har sett att den ifrågasattes av representanter 
för andra discipliner. Den låg emellertid i linje med Segerstedts vision om en 
önskvärd sociologi. De metoder som kommit till användning var strängt 
kvantitativa och operationalistiska i enlighet med George Lundbergs 
program. Den tillgodosåg också Segerstedts krav på teoretisk medvetenhet 
genom den omfattande diskussionen och analysen av begrepp och metoder. 

Fram till och med 1955 hann sex personer disputera i ämnet. Efter 
Karlsson i Uppsala 1951 följde Börje Hanssen och Gunnar Westerlund i 
Stockholm 1952, Birger Lindskog i Uppsala och Kurt Törnqvist i Lund 
1954 samt Agne Lundquist i Uppsala 1955. En av dessa blev särskilt omdis
kuterad och ska därför granskas närmare. Det gäller Börje Hanssens av
handlingsarbete för Tegen vid Stockholms högskola. Det stämde inte alls 
med vare sig Segerstedts eller de ledande Stockholmssociologernas uppfatt
ning om hur sociologi borde se ut och bedrivas. Det var endast med nöd 
och näppe som Hanssens avhandling godkändes som sociologisk över 
huvud taget. 

Börje Hanssen (1917—1979) h ade under flera år på 1940-talet deltagit i 
konsthistorikern Gregor Pauls sons stora projekt Svensk stad.382 Han hade 
tagit licentiaten med högsta betyg för Eli Heckscher i ekonomisk historia. 
Sedan hade han försökt att bli doktorand i både ekonomisk historia för 
Ernst Söderlund och folklivs forskning för Sigurd Erixon men inte godtagits. 
Einar Tegen uppfattade honom däremot som en fors karbegåvning och 
antog honom som doktorand: "Hanssen passade in — ingens tans och 

382 Svensk j-äo/publicerades i tre band 1950-1953. 
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överallt, det var gränsforskning han bedrev: ekonomisk historia, 
folküvsforskning och sociologi med 'socialantropologisk' inriktning."383 

År 1952 disputerade han i sociologi. Avhandlingen var en stor studie om 
Österlen och Simrishamn, från 1600-talet till nutid, med betoning på 1700-
talets senare del. Den var alltså i en mening historisk, något som Hanssen 
finner motiverat: "Det förefaller kunna vara av ett visst intresse för den 
unga sociologiska vetenskapen, att en historisk situation inom vår egen kul
turkrets tas upp till behandling. Även om utforskandet av den nutida 
människan bör förbli huvudsak, kan det ändå vara påkallat, menade han, att 
rikta uppmärksamheten på den historiska dimensionens betydelse." Det är 
en brist att svensk sociologi är så ointresserad av historien men det finns en 
förklaring: "I vårt land beror sociologiens delvis rent aktuella målsättning 
helt enkelt på att dess representanter kommit från ämnesområden, där man 
inte har tillämpat historiska metoder."384 

För övrigt vill Hanssen karaktärisera sin studie som socialantropologisk 
och vill med det anknyta till utvecklingen i USA "där antropologer under 
senare år ha utfört flera betydelsefulla undersökningar av västerländska -
och sålunda ej längre enbart 'primitiva' — samhällen".385 Han passar också på 
att sticka ut hakan en aning. Avhandlingen inleds med raderna: 

När jag kallar denna undersökning social-antropologisk, innebär det att jag önskar betona 
vikten av att man låter människan bilda utgångspunkt för den samhällsvetenskapliga 
grundforskningen. De sociala sammanhangen få ej betraktas som hade de en självständig 
existens, oberoende av de enskilda individerna. En sådan uppfattning går gärna hand i 
hand med en schematiserande byråkratism. Vetenskapligt brukar den utmynna i en ren
odlad kvantitetsmetodik, där medlen — de statistiska metoderna — få skymma bort ända
målet - en fördjupad insikt i människans aktivitet och villkor som samhällsvarelse. Om 
man i stället medvetet låter människan utgöra forskningens centralobjekt, ligger det när
mare till hands att behålla helheten i sikte, att ej låta sin syn förvändas av materialiserade 
begrepp — eller metafysisk substantivism — och att låta metoderna skifta efter problem
ställningens och situationens art.386 

Detta kan förstås som en pik mot den kvantitativt orienterade sociologi som 
dominerade i Stockholm. Hanssen tycks inte ha trivts med denna inriktning, 
trots att hans avhandling förvisso innehåller mängder av siffror.387 Han ville 
beskriva och förstå en social situation i ett visst samhälle, något som han 
hävdade kräver en användning av såväl kvantitativa som mer förstående 

383 Tegen, "Levernesbeskrivning", 78—79. 
384 Hanssen, Österlen, 10. 
385 Ibid., 9. 
386 Ibid., 9. 
387 Carl-Gunnar Janson har beskrivit en "humanistisk opposition" mot Stockholmssociologins 
dominerande inriktning. Till denna för han Börje Hanssen, Fritz Croner och Karl Malmsten. Se 
"Stockholmssociologin cirka 1950", 99. 
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metoder. Inspirationen kom från Max Weber, Bronislaw Malinowski och 
Kurt Lewin.388 

Hanssens avhandling låg tämligen långt ifrån den omhuldade Lundberg
ska positivismen. Fakultetsopponent var geografen Sven Dahl som framför
de kritik på flera punkter. I hans yttrande i betygsnämnden (där han visser
ligen uppger att han inte under disputationen framfört all den kritik han nu 
vill åberopa) påpekas att Hans sen inte diskuterat källvärdet i de "berättande 
källor" han använt. Han använder "tillkrånglade uttryckssätt" och visar en 
"ovilja eller oförmåga att förstå andra vetenskapsmän och deras arbetssätt". 
Men studien har ett värde från lokalhistorisk synpunkt och Hans sen har en 
"förmåga att ibland anlägga friska och fruktbara synpunkter".389 

Den hårdaste kritiken levererades av ämneskollegorna Gösta Carlsson, 
som extraopponerade, och Gunnar Boalt, som satt i betygsnämnden. Det 
var metoderna som för Carlsson och Boalt var undermåliga, de var inte till
räckligt vetenskapliga enligt George Lundbergs kriterier.390 

Trots den hårda kritiken blev avhandlingen godkänd i betygsnämnden 
och det beslutades att särskilda sakkunniga skulle utses för att avgöra 
eventuell docentkompetens. Sakkunnig blev professor Segerstedt. Till sin 
hjälp fick han, eftersom ämnet ansågs svårbedömt i sin ämnesöverskridande 
karaktär, två extra sakkunniga, ekonomhistorikern Artur Attman och Åbo
professorn K. Rob. V. Wikman. Segerstedt anser i sitt yttrande att det som 
måste vara avgörande för docentkompetens är "om han [Hanssen] på ett 
tillfredsställande sätt framställt, diskuterat och illustrerat sina metodiska ut
gångspunkter". Detta gäller i särskilt hög grad eftersom Hanssen "i av
handlingen framträder med mycket stora anspråk på att vara en metodisk 
nydanare". Enligt Segerstedt är Hanssen oklar, inkonsekvent och har inte 
avgränsat materialet på ett meningsfullt sätt. Han använder "egendomliga 
termer" och "odefinierade uttryck" och är kritisk mot de "moderna, 
kvantitativa metoderna i dagens sociologi". Hanssens avhandling är långt 
ifrån "metodiskt oklanderligt genomförd", vilket Segerstedt kräver för 
docentkompetens.391 Inte heller Attman förordar docentkompetens på 

388 Hanssen, Österlen, 10. 
389 Sven Dahls yttrande, humanistiska fakulteten protokoll 20/5 1952 (bil. 35), Stockholms högskolas 
arkiv, RA. 
390 Einar Tegen berättar att Gunnar Boalt, som var biträdande lärare i soci ologi, först hade bett att slippa 
sitta i betygsnämnden eftersom han ogillade Hanssens forskningsinriktning så starkt att han inte trodde sig 
kunna vara opartisk. När avhandlingen väl utkommit begärde han att få bli återinsatt i betygsnämnden då 
avhandlingen var "värre än vad han tänkt sig". Detta är Einar Tegens beskrivning av kritiken mot en 
forskare som han handlett, men även sett ur efterhandsperspektiv tycks dogmatismen vid detta tillfälle ha 
tagit överhanden. Se Tegen, "Levernesbeskrivning", 80. 
391 Segerstedts yttrande, humanistiska fakultetens protokoll 15/9 1953 (§ 21, bil. 42), Stockholms 
högskolas arkiv, RA. 
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grund av avhandlingens metodiska brister från ekonomisk-historisk 
synpunkt.392 

Wikman ställde sig tvärtom mycket positiv till Hanssens forskning och 
ansåg honom vara den främste svenska faltsociologen. Hanssens arbete är 
modernt socialantropologiskt och bidrar på ett "högst förtjänstfullt och 
fruktbringande" sätt till denna gren av sociologin, skriver Wikman. Hanssen 
har självständigt utarbetat en allmän statistisk-ekologisk metod som är an
vändbar för många forskningssyften, vilket betecknas som "en stor och var
aktig vetenskaplig vinning". Han ger en ny och differentierad bild av under
sökningsobjektet och har genom sina "genialiskt kombinerade synpunkter" 
gett ett bidrag som är värdefullt också för fortsatt socialforskning. Den 
största bristen är att han inte diskuterat metoden i generella termer, men 
förtjänsterna överskrider vida bristerna. Wikman förordar starkt docent
kompetens. Dessutom, skriver Wikman: "Att den socialantropologiska 
forskningen icke tidigare finnes företrädd i nutida svensk sociologi bör 
anses vara ett tungt vägande skäl att sätta dr Hanssen i tillfälle att såsom 
lärare och forskare fortsätta den vetenskapliga karriär, som han 
[påbörjat]".393 

Wikman tyckte att den typ av forskning som Hanssen bedrivit var 
spännande och väl genomförd. Segerstedt och kollegorna vid Stockholms 
högskola tyckte tvärtom. I en skrivelse till fakulteten vill Hanssen försvara 
sig mot kritiken med att han "hyser den största aktning för den kvantitativa 
beteendeforskningens metoder".394 Man måste emellertid "låta metoderna 
skifta efter problemställningens och situationens art", som han skriver i 
avhandlingen.395 Framför allt förespråkar Hanssen en generös definition av 
sociologins ämnesområde. 

I omröstningen i fakulteten (där Boalt och Carlsson inte fick rösta efter
som de kunde vara jäviga som medsökande till sociologiprofessuren i Stock
holm) avgjordes dock att Hanssen skulle få sin docentkompetens. Då ingrep 
universitetskanslern och begärde en närmare motivering till varför fakulte
ten gått emot majoriteten av de sakkunniga. Fakulteten svarade, efter många 
turer, med att föreslå en specificering av docentkompetensen till "sociologi, 
särskilt historisk sociologi". Hanssen var inte nöjd: "Mina socialpsykologiskt 
inriktade kollegor behöver inte vidkännas någon inskränkning i rubriken till 
sina docentbefattningar, medan jag som förordar en allsidig och vidsträckt 
definition av ämnet inte skulle företräda sociologien alls eller endast en 

392 Attmans yttrande, humanistiska fakultetens protokoll 15/9 1953 (§ 21, bil. 4 4), Stockholms högskolas 
arkiv, RA. 
393 Wikmans yttrande, humanistiska fakultetens protokoll 15/9 1953 (§ 21, bil. 4 3), Stockholms högskolas 
arkiv, RA. 
394 Styrelsens protokoll 12/2 1954 (§ 9, bil. 11 ), Stockholms högskolas arkiv, RA. 
395 Hanssen, Österlen, 9. 
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mindre sektor därav."396 Så småningom kom Hanssen att vända sig till etno
login där hans arbeten uppskattades betydligt högre än inom sociologin.397 

Man kan förmoda att det var många faktorer som spelade in när Börje 
Hanssen inte accepterades av sina sociologiska kollegor, kanske inte bara 
forskningsinriktningen. Som jämförelse kan nämnas en avhandling i Upp
sala som presenterades något år senare. Det var Birger Lindskogs African 
leopard men som i likhet med Hanssens avhandling låg i sociologins gränsland 
mot andra discipliner, denna gång etnografi. Den fick emellertid ett helt 
annat och mycket mer positivt mottagande. 

Birger Lindskog hade avlagt licentiatexamen i praktisk filosofi 1946. 
Hans doktors studie behandlade västafrikanska så kallade leopardmän, ett 
hemligt sällskap som fanns omnämnt i engelsk och kolonial press samt i 
domstolsprotokoll och lagstiftning. Sällskapet ansågs ägna sig åt mord efter 
en viss leopardritual. Lindskog hade studerat rapporterna om leopardmän; 
officiella rapporter, tidningsartiklar, domstolsprotokoll, reseskildringar, 
museiföremål, antropologiska och etnologiska studier. Studien var en kritisk 
analys av berättelserna om leopardmännen och frågan gällde främst vilken 
typ av grupp leopardmännen egentligen utgjorde. Var det här fråga om en 
reell social grupp? Eller var det en fiktiv grupp, konstruerad av andra, "an 
authority or a tradition", därför att det i skilda samhällen fanns behov av 
syndabockar, "scapegoats", för annars oförklarliga händelser?398 

Lindskogs resultat var att det förvisso förekommit denna typ av mord. 
Men ingenting tydde på att förövarna identifierade sig med någon speciell 
grupp eller sekt. Lindskogs slutsats var att de engelska kolonialmyndig
heternas rädsla för en organisering bland de infödda låg bakom utvecklandet 
av tron på leopardsamfund. Leopardmord och uppror tolkades som aktivi
teter styrda av en leopardsekt. Eller, som det hette i somliga berättelser, en 
alligatorsekt. Genom att myndigheterna då stiftade en lag som förbjöd med
lemskap i denna typ av samfund förstärktes tron på antagandet att det 
verkligen fanns en eller flera sådana grupper. Detta antagande tjänade också 
som förklaringsgrund till skilda egendomliga händelser. 

396 Styrelsens protokoll 12/2 1954 (§ 9, bil. 11), Stockholms högskolas arkiv, RA. 
397 Karl-Olov Arnstberg hävdar i Utforskaren att Hanssen inflytande över den kommande etnologin rent av 
blev större än Sigurd Erixons: "Med sitt samhällsvetenskapliga perspektiv och språk lanserade Börje 
Hanssen farligare vapen än man tidigare haft tillgång till på den etnologiska arenan. Som jag tror, försatte 
han de humanistiska etnologerna i underläge på deras eget studiefält." (57—58) Men innan Hanssen 
lämnade sociologin innehade han en docenttjänst vid högskolan under 1950-talet, detta trots sina kollegors 
motvilja. Edmund Dahlström har berättat hur det kunde komma sig: "Boalt hade ordnat en docenttjänst åt 
mig, dvs. den skulle utlysas, jag skulle söka och han skulle förorda mig. Jag var mitt uppe i ett fältarbete 
och schabblade med ansökan. Den ende sökande blev Hanssen - och han fick tjänsten. Boalt blev så 
ursinnig att han inte pratade med mig på flera år. Där satt han med Hanssen som han inte kunde 
samarbeta med. Men Hanssen fick på så sätt en forskningsbas under en sexårsperiod." Intervju med 
Edmund Dahlström i Den svenska sociologins födelse, red. Bengtsson & Molander, 152. 
398 Lindskog, African Leopard Men, 1. 
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Avhandlingsämnet låg i ett gränsområde mellan flera universitets
discipliner. Intresset för grupper samt det sociala samspelets betydelse för 
människors föreställningar hörde till sociologins studieområde. Analysen av 
sambandet mellan lagstiftning och exempelvis pressdebatt kunde intressera 
rättsvetenskapen. Afrikastudier bedrevs inom allmän och jämförande 
etnografi.399 Lindskog tycks ha lyckats i balansgången mellan kraven från de 
olika disciplinerna, för hans avhandling mottogs positivt i alla läger. Den 
fick ett högt betyg och Lindskog blev docent.400 

Docenturens benämning var socialantropologi. Som ämnesföreträdare 
för sociologin formulerade Segerstedt ett yttrande till Lindskogs docent
ansökan: "Docenturens benämning, social antropologi, innebär att ett nytt 
ämne introduceras vid våra universitet [...] Socialantropologiens syste
matiska ställning ligger mellan sociologien och allmän och jämförande 
etnografi." Det sistnämnda är främst inriktat på föremål, skriver Segerstedt, 
medan socialantropologin är mer inriktad på social struktur och artefakter-
nas funktion i det sociala livet. Vidare skriver han: 

Från den moderna sociologien skiljer sig socialantropologien därigenom att den strävar 
efter att se samhällen i dess helhet och jämföra olika samhällstrukturer inbördes. 
Härigenom kommer socialantropologen huvudsakligen att intressera sig för s.k. primitiva 
samhällen under det att sociologen huvudsakligen utforskar det moderna samhället. Det 
framstår för mig som önskvärt att sociologien här i landet huvudsakligen koncentrerar 
sig på det moderna samhället och därvid utvecklar sin speciella kvantitativa metodik. Det 
råder emellertid intet tvivel om att sociologen i metodiskt och teoretiskt avseende har 
mycket att lära från socialantropologien. I U.S.A. ha även socialantropologer på ett 
intressant sätt börjat tillämpa sina metoder på det moderna samhället.401 

Lindskogs forskningsinriktning skulle kunna kallas jämförande sociologi, 
skriver Segerstedt, men förordar "den internationellt gängse terminologien", 
alltså socialantropologi. Han tillstyrker "livligt" Lindskogs docentansökan. 

Det är många faktorer som spelar in när avhandlingar ska bedömas, men 
en av dessa kan vara skilda uppfattningar om forskningsinriktning. Konflikt
er inom ämnet eller mellan ämnen kan komma till uttryck och bli synliga. 
Andra kritiska tillfallen är tjänstetiUsättningar, i synnerhet de mest prestige
fyllda professor s tillsättningarna vilka nu ska granskas. 

399 Det fanns ingen professur i detta ämne vid Uppsala universitet, men ämnet bedrevs under ledning av 
docent och biträdande lärare Sture Lagercrantz. 
400 Humanistiska sektionens protokoll 28/5 1954 (§ 5) och 11/6 1954 (§ 8), filosofiska fakultetens arkiv, 
Uppsala universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, UUB. 
401 Humanistiska sektionens protokoll 11/6 1954 (§ 8), filosofiska fakultetens arkiv, Uppsala universitets 
arkiv, Handskriftsavdelningen, UUB. 
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Professors tillsättningarna 
TjänstetiHsättningar i allmänhet och professorstillsättningar i synnerhet har 
ofta varit centrala skådeplatser för stridigheter inom disciplinerna.402 När 
Segerstedt blev professor i sociologi delades hans professur i praktisk filo
sofi och han erbjöds att välja, men vid mitten av 1950-talet inrättades 
sociologiprofessurer även i Stockholm och Lund. Dessa utlystes och kunde 
sökas på vanligt sätt. 

Vid Stockholms högskola udystes professuren 1954 och samma år 
inrättades i Lund en preceptur i sociologi som några år senare omvandlades 
till professur. Tjänsterna söktes av sju respektive sex personer.403 Gunnar 
Boalt fick professuren i Stockholm och Gösta Carlsson precepturen (senare 
professuren) i Lund. 

Torgny Segerstedt och Åboprofessorn K. Rob. V. Wikman var sakkun
niga vid båda tillsättningarna. Som tredje sakkunnig till Stockholmsprofes
suren valdes Torsten Husén, professor i pedagogik och pedagogisk psykolo
gi vid Stockholms högskola.404 När precepturen i Lund utlystes hade Boalt 
tillträtt sin nya tjänst och fick då tjänstgöra som den tredje sakkunnige. I 
Lund var först Osloprofessorn Sverre Holm tänkt som sakkunnig bredvid 
Segerstedt och Boalt. Men efter förslag från dekanus i filosofiska fakulteten, 
folklivs forskaren Sigfrid Svensson, valdes Wikman i stället. Dekanus moti
vering löd: "Då två av de sökandes produktion har en stark etno-sociologisk 
inriktning skulle de sakkunnigas sammansättning ej bli tillräckligt mångsidig, 
därest professor Wikman utelämnades."405 Eftersom det i stor utsträckning 
är samma personer som bedömer och bedöms behandlar jag båda tjänstetill
sättningarna samtidigt. 

402 För några exempel inom andra discipliner se Svante Nordin, Från Hägerström till Hedemus och Thomas 
Kaiserfelt, Vetenskap och karriär. Svenska fysiker som lektorer; akademiker och industriforskare under 1900-talets 
första hälfi (Lund, 1997). Ett exempel på motsvarande händelser inom sociologiämnet i Danmark, se Bjarne 
Andersson & Andrzej Dabrowski, "Sociologiens akademiska, administrative og kommercielle felter 1950— 
1970", i Dansk sociologis historié: Et politisentfaggennem brud og kontinuitet, red. Finn Hansson & Kurt Aagaard 
Nielsen (Köpenham, 1996). 
403 De sökande var i Stockholm Gunnar Boalt, Gösta Carlsson, Edmund Dahlström, Börje Hanssen och 
Karl Malmsten från Stockholms sociologin, Georg Karlsson från Uppsala samt norrmannen Peter A. 
Munch. I Lund sökte sex personer tjänsten: Bertil Pfannenstill, Gösta Carlsson, Börje Hanssen, Georg 
Karlsson, Hans L. Zetterberg och Albert Eskeröd. De två sistnämnda återtog emellertid sina ansökningar 
innan de sakkunniga trätt till verket. Hans L. Zetterberg var vid tillfallet anställd som "Assistant Professor" 
vid Columbia University i New York. Albert Eskeröd var folklivsforskare i Stockholm vid Sigurd Erixons 
institut. 
404 Tegen skriver att det först var på tal att Sverre Holm, professor i sociologi vid universitetet i Oslo, 
skulle vara den tredje sakkunnige för Stockholmsprofessuren. Men Holm hade vid ett tidigare 
tillsättningsärende [Köpenhamn] stöttat Segerstedt i att hålla Georg Karlsson framför Gunnar Boalt. 
Högskolan ville inte riskera att "de egna" forskarna förbigicks så man valde i stället Torsten Husén, som 
kunde tänkas förespråka någon av de sökande från Stockholm, se Tegen, "Levernesbeskrivning". 
405 Humanistiska sektionens protokoll 18/11 1954 (§ 154), Lunds universitets arkiv, 
Handskriftsavdelningen, LUB. 
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Både Segerstedt och Husén utgick från Socialvetenskapliga forsknings
kommitténs formuleringar i sina sakkunnigutlåtanden. De var också någor
lunda överens om hur de sökande skulle bedömas. På samma sätt var Seger
stedt och Boalt eniga om hur sökandena till Lundatjänsten skulle bedömas. 
Men Wikmans bedömning skilde sig i flera fall rejält från de övrigas. 

Segerstedt och Husén hade samma rangordning mellan de sökande till 
Stockholmsprofessuren. Boalt placerades av bägge i första förslagsrummet. 
Hans arbeten får överlag goda omdömen och Segerstedt framhåller det som 
ett plus att Boalt var naturvetare (biolog) i grunden. Han sägs visa sinne för 
"aktuella och betydelsefulla problem" då han ägnat sig åt skolfrågor och 
arbetslivet.406 Segerstedt ogillar dock det putslustiga uttryckssätt som Boalt 
har i flera av sina skrifter, han finner det respektlöst. 

Wikman placerade Boalt först på tredje plats i konkurrensen. Han ser 
förtjänster på det statistiska planet och meriter i grundforskning inom 
pedagogisk sociologi och industrisociologi. Organisationsförmågan, lärar
gärningen och framställningskonsten får också beröm. Men Boalts veten
skapliga produktion är inte alltför stor och han uppvisar, enligt Wikman, en 
"påtaglig inkrökthet".407 Wikman placerade i stället Gösta Carlsson (f. 1919) 
på första plats. Han finner honom alltigenom vetenskaplig, enhetlig och 
stående på ett mycket högt plan. Carlsson hade inte genomfört någon 
faltforskning men en väl genomförd grundforskning och omfattande 
teoretisk-metodiska studier. 

Wikman hade att bedöma Carlsson också vid tjänsten i Lund men var då 
mindre positiv och placerade honom i andra förslagsrummet. Han hade 
upptäckt svagheter i hans senaste produktion: "[...] doc. Carlssons suveräna 
behärskning av metoden lockar honom att ytligt överfara stora empiriska 
forskningsfält, vilka han endast bristfälligt behärskar."408 Det framkommer 
att Carlsson i en uppsats inarbetat socialantropologiska synpunkter som 
Wikman finner ytligt och okunnigt gjort. 

Segerstedt avger i princip samma utlåtande om Carlsson för båda 
tjänsterna och ställer sig överlag positiv, särskilt till bredden i Carlssons 
verksamhet. En viss anledning till kritik föranleds dock av att Carlsson 
enligt Segerstedt är mer intresserad av metod och statistik än av teori.409 

406 Segerstedts utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 10 2, s 6), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
407 Wikmans utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 10 2, s 10—19), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
408 Wikmans udåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. C, s 219), Lunds 
universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. De sakkunnigas udåtanden är paginerade tillsammans: 
Gunnar Boalts utlåtande (bil. A), ss 1—93, Torgny T. Segerstedts udåtande (bil. B), ss 94—158 och K. Rob. 
V. Wikmans utlåtande (bil. C), ss 159—226. 
409 Segerstedts utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 102, s 24), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
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Husén menar att Carlsson utmärks av metodologisk skärpa och klarhet. Han 
har en bred orientering och vid beläsenhet inom området, men har inte 
genomfört någon empirisk insamling av material. Husén tycker att Carlssons 
kritiska försiktighet är nästan alltför stor men finner honom synnerligen väl 
kompetent.410 

Inför Lundatjänsten bedömdes Carlsson också av sin vän och kollega 
Boalt. Efter genomgången av hans specimen sammanfattar Boalt: 

Carlssons arbeten spänner över ett ganska vidsträckt område, bl.a. metodologi, 
socialpsykologi, industrisociologi, ekologi, skolans och familjens sociologi. Alla hans 
arbeten efter doktorsavhandlingen ger samma bild av bred beläsenhet, klar målsättning, 
rimliga hypoteser, ofta i form av matematiska modeller, avancerad metod såväl sampligs-
statistiskt [sic!] som skaltekniskt, och försiktiga slutsatser. Som en svaghet skulle man 
möjligen kunna anföra, att dessa fördelar dragit med sig hos Carlsson en viss obenägen
het (hittills åtminstone) att engagera sig hårt och länge för en forskningsuppgift. Hans 
pedagogiska erfarenhet och skicklighet är belagd i många sammanhang. Jag finner, att 
han synnerligen väl styrkt sin kompetens till den sökta precepturen.411 

Genom Segerstedts och Boalts förstaplaceringar och Wikmans andraplace-
ring kom Carlsson att få preceptorstjänsten i Lund. Låt oss nu se på 
bedömningen av de övriga som sökte de aktuella tjänsterna. 

Vi har tidigare sett hur Georg Karlssons avhandling inte fick så kallat 
docentbetyg. Han bedömdes emellertid av samtliga sakkunniga som kompe
tent för både professuren i Stockholm och preceptorsbefattningen i Lund. 
Tack vare det, samt med hänvisning till hans produktion efter avhandlingen, 
fick han 1954 docenttitel vid Uppsala universitet.412 Han var emellertid inte 
aktuell i toppstriderna för de svenska professurerna på 1950-talet. 

Edmund Dahlström (f. 1922), som sökte professuren i Stockholm, 
kompetensförklarades av Segerstedt och Husén. Hans arbeten är välgjorda 
men, skriver Segerstedt, saknar vetenskaplig fantasi. Dahlström bör lyfta 

410 Huséns utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 10 2, s 19-31), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
411 Boalts utlåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. A, s 19), Lunds universitets 
arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
412 Humanistiska sektionens protokoll 20/5 1954 (§ 5), filosofiska fakultetens arkiv, Uppsala universitets 
arkiv, Handskriftsavdelningen, UUB. Karlsson hade även sökt en professur i Köpenhamn där han 
kompetens förklarats. Tillsättningen av den visar att det även i Danmark fanns en spänning mellan en 
europeisk sociologi och den amerikanska varianten. Endast två av ursprungligen sju sökande förklarades 
kompetenta, Georg Karlsson och norrmannen Kaare Svalastoga. Bedömningskommittén bestod av sex 
personer, däribland Segerstedt och Sverre Holm från Oslo. En som sökte men inte blev 
kompetensförklarad var K.A. Wieth-Knudsen. Han räknade sig själv som Danmarks äldste sociolog och 
protesterade mot utnämningen: "[...] ingen av de to Ansogere som blev fundet vasrdige til at deltage i 
Konkurrencen om det nyoprettede Professorat i Sociologi er Sociologer, saaledes som Begrebet Sociologi 
utvetydigt er fastlagt iflg. et Aarhundreds europaeisk Forskning af den videnskabelige Sociologi." Wieth-
Knudsen ansåg alltså att varken Karlsson eller Svalastoga var sociologer, vilket hängde samman med att de 
enbart ägnat sig åt amerikansk gruppforskning. Den kommitté som hade att tillsätta professuren hade en 
annan uppfattning och utsåg Svalastoga. Se Andersson/Dabrowski, "Sociologiens akademiske, 
administrative og kommercielle felter 1950—1970", 129—165, citatet s 144. 
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blicken från "den statistiska dygdens smala väg".413 Husén tycker att 
Dahlström är en bra sociologisk fältforskare men att hans arbeten uppvisar 
en bristande integrering av sociologisk teoribildning.414 Wikman anför 
liknande synpunkter när han hävdar att Dahlströms arbeten är väl 
genomförda som utredningsuppdrag och visar goda deskriptiva resultat. 
Men de uppfyller inte några högre vetenskapliga anspråk och höjer sig "icke 
avsevärt över normalstandarden i utredningslitteraturen på det sociala 
området".415 Till skillnad från Segerstedt och Husén anser Wikman att dessa 
brister gör att Dahlström inte kan förklaras kompetent till professuren. Alla 
tre framhåller alltså att sociologisk forskning måste vara något annat och 
ytterligare än socialt utredningsarbete. 

Boalt, Carlsson, Karlsson och Dahlström kan alla sägas ha en socialpsy
kologisk grundsyn, något som även Segerstedt och Husén, men inte Wik
man, hade. De övriga sökande hade en annan grundsyn. En av dessa var 
Börje Hanssen och vi har redan sett hur olika han bedömdes av Segerstedt 
och Wikman när det gällde hans docentkompetens. Denna skiljaktiga be
dömning bestod även vid utlåtandena inför tjänstetillsättningarna. Wikman 
kompetensförklarade Hanssen och framhöll honom som en flitig, mångsidig 
och genial sociologisk fältforskare, om än inte alltid helt klar. Hanssen 
placerades av Wikman på delad fjärde plats i Stockholm och på tredje plats i 
Lund. 

Segerstedt, Husén och Boalt inkompetensförklarade Hanssen. Det var 
förutom oklarheten framför allt hans bristande metodbehandling som fram
hölls. Segerstedts utlåtande i samband med Stockholmsprofessuren består 
av docentutlåtandet samt några kommentarer om avsaknaden av vetenskap
lig metod. I samband med tjänsten i Lund har Segerstedt skrivit om hela sitt 
utlåtande. Han är nu mer försiktig och håller öppet att Hanssen kanske ändå 
kunnat bidra till folkHvsforskning och social ekologi. Det är uppenbart att 
Segerstedt vill ta hänsyn till Wikmans entydigt positiva omdömen på ett 
område där Wikman var en auktoritet.416 Segerstedt är dock fortfarande 
irriterad över Hanssens antipati mot den kvantitativa metoden, inte minst 
som den framkommit i några uppsatser efter avhandlingen.417 Väsentliga 

413 Segerstedts utlåtande, i bilaga till s tyrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 1 02, s 26), Stockholms 
högskolas arkiv, RA. 
414 Huséns utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954, (§ 8, bil. 102, s 32-41), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
415 Wikmans utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 1 02, s 37), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
416 Segerstedts utlåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. B, s 124 och 158), 
Lunds universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
417 Segerstedt hänvisar till flera. Somliga tycks bifogade ansökan i manuskript, t.ex. en med titeln 
"Fältbegreppet" och en annan "Common Folks and Gentlefolks". Andra är publicerade i skilda tidskrifter 
som "Attitydforskning som moderiktning", SACO-tidningen 1954. 
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delar av Segerstedts utlåtanden om Hans sen kom därför att handla om att 
försvara metoden och visa att Hanssen inte hade förstått innebörden i det 
han kritiserade. 

Även Torsten Husén reagerade på uppsatserna - "Dessa arbeten präglas 
av mycket låg begreppslig precision och av diffusa resonemang" — och låter 
dem vara avgörande för att inkompetensförklara Hanssen.418 Gunnar Boalt 
uppfattar Hanssens arbeten som utomordentligt svårbegripliga. Visserligen 
tycks hans forskarpersonlighet "besitta både energi och uthållighet", men 
han har "ringa förmåga att ta upp nya problem eller radikalt lägga om 
arbetsmetoder".419 

En viss skiljaktighet mellan de sakkunniga förelåg också vid bedöm
ningen av norrmannen Peter A. Munch, professor i sociologi vid University 
of North Dakota. Wikman skriver att han från ursprunglig socialhistorisk 
utgångspunkt bedrivit omfattande sociologisk fältforskning. Han har reda 
och klarhet i sitt framställningssätt men skulle behöva större metodisk 
stringens. Trots det menar Wikman, som placerar honom i andra förslags
rummet efter Gösta Carlsson, att han skulle vara kompetent till en professur 
i vilket skandinaviskt land som helst. Även Segerstedt betraktar Munch som 
kompetent på grund av bredden i hans produktion, trots att han inte visat 
särskilt stort intresse för metod- och begreppsproblem. Han placeras på 
femte plats, sist bland de kompetens förklarade. 

Husén finner endast med tvekan Munch kompetent. Han har inte arbetat 
med något systematiskt intervjuande utan har främst använt "participant 
observer"-metoden, vilken visserligen har gammal hävd inom kulturantro
pologi, men som "i modern sociologi [måste] anses innebära en avsevärd 
svaghet".420 

Vid bedömningen av Karl Malmsten, som hade sökt Stockholmsprofes
suren, var de sakkunniga eniga. Malmsten (som inte ska förväxlas med nam
nen och möbelformgivaren Carl Malmsten), var född 1899 i Tyskland och 
hade disputerat 1931 på en avhandling med titeln Zur Soziologie der sozialen 
Fürsorge. Han inkompetensförklarades av samtliga sakkunniga och återtog så 
småningom sin ansökan. De tre sakkunniga var överens om att de flesta av 
hans arbeten inte kunde räknas som sociologiska. Många arbeten var dess
utom gamla, från 1930 eller tidigare. Segerstedt skriver att han inte vill 
befatta sig med den typ av gammaldags sociologisk begreppsbildning som 

418 Huséns utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 102, s 56), Stockholms högskolas arkiv, RA. 
419 Boalts utlåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. A, s 61), Lunds universitets 
arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. Innan ärendet skulle behandlas i humanistiska sektionen i Lund, 
lämnade Hanssen in erinringar mot sakkunnigudåtandena. Av den ca 20 sidor långa texten är de första 17 
ett genmäle till Boalt, humanistiska sektionens protokoll, 28/10 1955 (§ 122, bil. A), Lunds universitets 
arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
420 Huséns udåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 102, s 84), Stockholms högskolas arkiv, RA. 
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Malmsten använde. Husén framhåller att "Malmsten ansluter sig till den 
sociologiska gruppsjälsteorien, som hos fantasifulla forskare för länge sedan 
spelade en viktig roll." Han visar visserligen Malmsten lite större respekt än 
Segerstedt men konstaterar att han "inte ens elementärt behärskar den 
sociologiska fältundersökningens teknik" och därför inte är "ens 
tillnärmelsevis kompetent".421 Wikman kommenterar att Malmsten 

tillhör den yngre pionjärgeneration i svensk sociologi, som icke ägt de möjligheter till 
specialisering i fråga om riktning och metoder, som en senare generation har fått. I likhet 
med talrika forskare på det sociologiska området både i Europa och i Amerika har han 
från början haft utgångspunkter för sitt vetenskapliga intresse förlagt till det sociala 
välfardsarbetet, icke i sociologiens filosofiska grundproblem.422 

Hans avhandling står sig väl i jämförelse med andra från samma tid, tycker 
Wikman, men den har alltför liten "klarhet, skärpa och koncentration". Han 
har samlat in material men inte bearbetat det sociologiskt. Det faktum att 
hans forskning vägletts av ett intresse för sociala frågor, inte av inomveten
skapliga problem, anses dementerande.423 Arbetena är inte sociologiska till 
sin karaktär.424 

Nu återstår att behandla en av de sökande till Lundatjänsten, Bertil 
Pfannenstill. Eftersom han, som vi sett, byggde upp den sociologiska 
institutionen i Lund förtjänar hans fall extra uppmärksamhet. Det kan ju 
tyckas lite oväntat att han inte fick preceptors tjänsten. Wikman placerade 
honom visserligen i första förslagsrum, men både Segerstedt och Boalt 
inkompetens förklarade honom.425 Liksom i fallet Hans sen är det här till en 
del fråga om en utdefiniering av en oönskad forskningsinriktning. 

Pfannenstill såg sociologi som en syntetiserande samhällsvetenskap. I en 
artikel 1945 förklarar Pfannenstill att sociologin bör sträva efter att 

421 Huséns utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 10 2, s 70-71), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
422 Wikmans utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 1 02, s 57), Stockholms högskolas arkiv, 
RA.. 
423 Detta belyser en aspekt i en vetenskaps disciplineringsprocess som handlar om vilka som tillhör 
vetenskapens publik. Till en början är publiken ofta en bildad allmänhet, men efterhand sker forskningen 
alltmer för andra inom vetenskapens värld. Per Wisselgren har i Samhällets kartläggare visat att 
förbindelserna mellan socialvetenskap, socialpolitik och socialt arbete i Sverige ännu under 
mellankrigstiden var täta, 271. Här ser vi hur gränsdragningen och arbetsdelningen pågick fortfarande strax 
efter andra världskriget. Se även Ross, The Origins of American Soäal Science, 158—159. 
424 Wikmans utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§8, bil. 102 , s 57), Stockholms högskolas arkiv, RA. 
Carl-Gunnar Jansson beskriver Malmsten som "fel man på fel plats" och berättar att han "behandlades 
inte med tillbörlig respekt", se "Stockholmssociologin cirka 1950", 99. Se också Skoglund, Vita mössor under 
röda fanor; 177 ff. 
425 När ärendet skulle avgöras i humanistiska sektionen var det förstås omöjligt att frångå de sakkunnigas 
rangordning, men många ledamöter uttrycker en större välvilja mot Pfannenstill än vad Segerstedt och 
Boalt gjort. Pfannenstill placerades på andra plats efter den uppenbara segraren Gösta Carlsson. Av de 20 
röstande ledamöterna var det tre som inkompetensförklarade Pfannenstill, statistikern Quensel, 
statsvetaren Stjernqvist och professor i österländska språk Sven Dedering. Samma tre 
inkompetensförklarade även Hanssen, se humanistiska sektionens protokoll, 28/10 1955 (§ 123), Lunds 
universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
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undersöka den sociala helheten, "vare sig nu denna helhet helt enkelt kallas 
samhälle eller blott social grupp".426 Men vad är då "det sociala" som står i 
centrum för sociologins intresse? Pfannenstill vill införa begreppet etos 
(engelska ethos) för att täcka in svårfångade fenomen som sedvanor, bruk, 
beteendemönster. "Etos utgör sålunda just gruppkaraktären."427 Begreppet 
har använts av både tyska och amerikanska sociologer som Max Weber och 
Hans Freyer eller Ogburn och Nimkoff i handboken Soäology samt av 
Gunnar Myrdal i An American Dilemma. Detta gör att begreppet utan 
problem kan inordnas i sociologins egen utvecklingshistoria, något som 
Pfannenstill ser som betydelsefullt: "[...] man får ej göra sig urarva med sin 
vetenskaps förgångna".428 

Pfannenstill arbetade för att sociologi inte skulle vara enbart empirisk 
och deskriptiv utan även teoretisk.429 "Här i Sverige", skrev han 1945, "har 
på senaste tid framkommit starka yrkanden på att sociologien, om den ska 
få officiellt erkännande, måste vara en deskriptiv sociologi. [...] En sådan 
vetenskap skulle knappt kunna kallas vetenskap i egentlig bemärkelse, ty det 
är ju det teoretiska, det systematiska, som gör vetenskapen till vetenskap."430 

Han hävdade vidare att teori och materialinsamling var tätt sammanlänkade 
även i samtida amerikansk sociologi. Visst var sociologin just nu mest fram
stående i USA men den tyska sociologin kunde för den skull inte avfärdas 
som enbart filosofi. Den hade varit mest framstående i en tid då det empi
riska intresset var mycket lägre, det borde den inte klandras för. Dessutom 
hade den tyska formella sociologin haft stor betydelse för den senare em
piriska, exempelvis i USA. Inom sociologin måste man inse, skrev Pfannen
still, "att det ej föreligger några fardiga fakta, utan att det först är efter ett 
mödosamt metodiskt arbete, som vetenskapsmannen kan säga, vad som är 
fakta eller icke".431 

Pfannenstill poängterar också att sociologen måste sätta sig in i de under
söktas syn på sin situation. Den kan inte bestämmas av undersökaren. Det 
går inte att "objektivt" avgöra en grupps sociala situation, eftersom "varje 
grupp bedömer, bestämmer, definierar den sociala situationen utifrån sin 
egen synpunkt". Pfannenstill hävdar att begreppet etos kan hjälpa 

426 Pfannenstill, "Sociologien som vetenskap", 458. 
427 Ibid., 465. 
428 Ibid., 464-65. 
429 Exempelvis genom uppsatserna "Sociologiens grundförutsättningar" och "Sociologien som vetenskap". 
430 Pfannenstill, "Sociologien som vetenskap", 448. Långt senare kommenterar han denna uppdelning: 
"Man överskattade å ena sidan den amerikanska sociologins 'statistisk-empiriska' orientering, medan man å 
andra sidan underskattade den empiriska omfattningen av den kontinentala sociologin, som ytterligare 
nedvärderades med epitetet 'spekulativ'. Hur förslaget till sociologins metodologiska inriktning kunde vara 
förenligt med följdförslaget, att professorerna i praktisk filosofi i Uppsala och Lund skulle få möjligheten 
att välja mellan att bli innehavare av den nya professuren eller stanna kvar i praktisk filosofi, motiverades 
inte närmare.", "Från praktisk filosofi till sociologi", 22. 
431 Pfannenstill, "Sociologien som vetenskap", 450. 
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sociologen att handha detta problem då individens attityd och hållningssätt 
ingår i det.432 

De sakkunniga såg olika på Pfannenstills intresse för teoretiska frågor. 
Wikman hävdade att det var där han hade sin styrka och var en "energiskt 
inträngande och kongenial forskare". Han hade också bedrivit en hel del 
faltforskning men "dragits med stora svårigheter, när det gällt att begränsa 
och behärska konkreta sociala situationer, där hans operationella förutsätt
ningar ej tillåtit en större exaktifiering av metoden". En annan svaghet var 
att han sällan var "tillräckligt distinkt i uttryckssätten". Men Pfannenstill 
företrädde den mest allmänna sociologiska inriktningen varför hans erfaren
het gav honom ett litet försteg framför Gösta Carlsson som vetenskapligt 
ansågs jämbördig.433 

Boalt och Segerstedt ansåg däremot båda att Pfannenstill inte kunde an
ses kompetent. De teoretiska arbetena, menade Boalt, är "mycket oklara och 
uppvisar ofta missförstånd" och de empiriska arbetena är "av måttligt for
mat och utarbetade med en föga avancerad, emellanåt även felaktig, statis
tisk metod". Provföreläsningarna var formellt tillfredsställande och vittnade 
"om Pfannenstills beläsenhet men också om hans tendens att söka tvinga in 
författare och problem i en ram, som inte verkar lämpad för ändamålet".434 

Segerstedt är inte lika odelat negativ som Boalt. Han berömmer Pfannen
still för att ha byggt upp institutionen i Lund och för att vara en god lärare 
men anser att hans uppdrag som sakkunnig endast är att avgöra det veten
skapliga värdet av de sökandes produktion. Och då finner Segerstedt mycket 
lågt meritvärde i de filosofiskt-metodologiska skrifterna. "Hans filosofiska 
teorier sakna klarhet och inre sammanhang och de visa sig inte heller leda 
till några intressanta eller fruktbara empiriska problemställningar." Inte 
heller de empiriska studierna kan anses som merit nog för kompetens
förklaring eftersom Pfannenstill inte lyckas visa "något verkligt samband" 
mellan teori och empiri.435 

Både Boalt och Segerstedt använder sig av ett särskilt sätt att uttrycka sig 
i udåtandena. De skriver att Pfannenstill "tycks mena", "såvitt jag kan 
förstå", "jag är rätt osäker på vad han kan mena", "riktigt säker på att detta 
alltid är författarens tankegång är jag inte", och så vidare. Detta förväntas 

432 Pfannenstill, "Sociologien som vetenskap", 453 och 470. 
433 Wikmans utlåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. C, s 175—176 och 220— 
226), Lunds universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
434 Boalts udåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. A, s 92-93), Lunds 
universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
435 Segerstedts utlåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. B, s 156-157), Lunds 
universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
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knappast falla tillbaka på deras egen intelligens, utan är dementerande för 
Pfannenstill. Han framställs på detta sätt som obegriplig eller oklar.436 

De hävdar båda att Pfannenstills metodologiska resonemang var sämre 
under tidigt 1940-tal än senare. Segerstedt uppfattar detta som att Pfannen
still tidigare var än mer oklar och dåligt genomtänkt. Detta kan jämföras 
med hur han bedömde Gunnar Boalt, vid tillsättandet av professuren i 
Stockholm. Boalts avhandling från 1947 kallades "metodiskt naiv". Detta 
berodde emellertid inte på någon brist hos Boalt själv, utan dels på "att 
svensk socialvetenskap, vid den tiden, genom kriget, blivit påtagligt isolerad, 
dels på att den speciella sociologiska metoden utvecklats".437 Detta över
seende vederfors inte Pfannenstill, något som han själv reagerade mot. Han 
gick i svaromål mot sakkunnigutlåtandena och hävdade att han inte dogma
tiskt hållit fast vid sina ursprungliga hypoteser, utan förändrat dem i takt 
med sociologins egen utveckling: "Segerstedt, som har försökt se min socio
logiska teori som ett sammanhängande helt genom mina olika skrifter, har 
ofta ironiserat över en ståndpunktsförändring i stället för att se den som ett 
uttryck för en utveckling."438 

Min avsikt är inte att avgöra om bedömningen av Pfannenstill var rättvis 
eller inte. Det jag vill uppmärksamma är på vilket sätt och utifrån vad han 
bedömdes. Att han med tiden blev allt mer empiriskt inriktad var inte 
tillräckligt för att han skulle anses som kompetent till en preceptur i svensk 
sociologi. Dels uppfattades han som alltför litet empirisk, dels ansågs hans 
teoretiska resonemang vaga och oklara (ordet spekulativ används inte, men 
ligger nära till hands). Gösta Carlsson däremot, vars verksamhet beskrivs 
som främst teoretisk-metodisk, anses inte som alltför teoretisk trots att hans 
empiriska erfarenhet är tämligen begränsad. Segerstedt framhöll ofta att den 
teoretiska sidan av sociologin inte får försummas och han fann Carlsson 
nästan för lite int resserad av teori. Även i Socialvetenskapliga forsknings
kommitténs text framhålls behovet av teori men: "Vad det gäller att undvika 
är en spekulativ sociologi, som på grundval av ofullständigt undersökta fakta 
uppbygger vittgående och lösliga konstruktioner."439 Det tycks således ha 
varit av stor betydelse vilken teori man anslöt sig till. 

Wikman torde också ha påverkats av forskningsinriktningen hos de olika 
sökande, även om han hävdade att det är orimligt och orättvist att diskri

436 I detta finns likheter med samtalsklimatet inom svensk filosofi vid samma tid. Med Ingvar Johanssons 
ord: "Som mången vittnat om var det en förkastelsedom som uttalades när en analytisk filosof sade att han 
inte förstod en annan filosof." Se "Vad betydde maj 68 för svensk filosofi?", Tvärsnitt 1993:2, 72. 
437 Segerstedts udåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 102, s 4), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
438 Bertil Pfannenstill, Teoriproblem inom soäologien: Erinringarmed anledning av de sakkunnigas utlåtanden angående 
precepturen i soäologi vidLjtnds universitet 1955 (Lund, 1955), 5. För Pfannenstills egen uppfattning om den här 
tiden och kritiken mot honom, se intervjun i Den svenska sociologins födelse, red. Bengtsson & Molander. 
439 SOU 1946:74, 81. 
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minera någon på en sådan grund. Hans uppfattning var att det vore "till 
uppenbar skada för den sociologiska forskningen vid de svenska univer
siteten, om någon förhärskande riktning av vare sig det ena eller andra slaget 
finge om den ensidigt bestämma".440 Med tanke på att den svenska 
professorskåren i sociologi för tillfallet bestod av Segerstedt och Boalt, båda 
med socialpsykologisk inriktning, kanske Wikman hade en benägenhet att 
uppvärdera dem som företrädde en annan inriktning. 

* * * 

Det kan sammanfattningsvis sägas att Socialvetenskapliga forsknings
kommitténs och Segerstedts uppfattning vann kampen om ämnet, i 
synnerhet om Stockholmssociologerna räknas till samma strömning. Stock
holmssociologerna Gunnar Boalt och Gösta Carlsson tillträdde sociologi
professurerna i Stockholm respektive Lund i mitten av 1950-talet. Det fanns 
visserligen olikheter mellan inriktningen i Uppsala och Stockholm, men det 
framstår som mer en skillnad i grad än art.441 Samtliga svenska sociologi
professurer under 1950-talet innehades av företrädare för en i huvudsak 
kvantitativ sociologi med en socialpsykologisk grundsyn, inspirerad av 
George Lundbergs positivism. Denna trend förstärktes av att Edmund 
Dahlström fick Göteborgs första professur 1959 och Georg Karlsson den 
första i Umeå 1966. Pfannenstill, som visserligen visade stort intresse för 
amerikansk sociologi men ville behålla kontakten med den europeiska 
sociologiska traditionen, blev utan tjänst och fick lämna universitetet.442 

Hanssen, med sin mer socialantropologiska och historiska inriktning, läm
nade snart sociologin och vände sig mot etnologin. 

I mitten av 1950-talet var svensk sociologi tämligen enhetlig. Sannolikt 
har den aldrig vare sig tidigare eller senare varit så tydligt definierad men 
också så smal. Detta kan ses som ett framgångsrikt koncept i en etablerings-
strategi.443 Till en del berodde den lyckade strategin på användandet av den 
dikotomiserande retoriken. En viss innebörd och ett visst sätt att bedriva 
sociologi ansågs önskvärt. Genom att andra uppfattningar om förebilder, 
ämnesområde, teori eller metod sammanfattades som den motsatta 
traditionen förstärktes uppfattningen av förträfflighet hos den önskvärda 

440 Wikmaas utlåtande, humanistiska sektionens protokoll 28/10 1955 (§ 123, bil. C, s 220), Lunds 
universitets arkiv, Handskriftsavdelningen, LUB. 
441 I utvärderingen av svensk sociologi förlägger Allardt skillnaden i Uppsalasociologins betoning på 
språkets roll i sociala relationer till skillnad från Stockholmssociologins större socialpsykologiska betoning, 
se Sociologin i Sverige, 39. 
442 Han tog tjänst som lärare på en folkhögskola men återvände till ett lektorat på sociologiska 
institutionen i Lund 1963. 
443 Steven Shapin hävdar att en disciplin som misslyckas med att etablera sina gränser troligen inte får 
någon roll och position i det allmänna kulturella livet, se "Discipline and Bounding", 335. 
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sociologin. Jag menar alltså att språkbruket - sättet att uttrycka sig - gjorde 
att även aldrig så välgrundade enskilda invändningar sammankopplades med 
företeelser som ingen var intresserad av: ovetenskaplighet, tyskhet, bakåt-
strävande. 

Till stor del bör diskussionerna om sociologins ämnesområde och metod 
ses som en strävan att fastställa gränserna mot närliggande discipliner, att 
muta in ett område som skulle vara specifikt sociologins. I Socialveten
skapliga forskningskommitténs betänkande framhölls att svensk sociologi 
skulle vara en empirisk vetenskap om det moderna samhället. Området var 
därmed tidsmässigt och geografiskt definierat till nutid och västerlandet. 
Detta innebar en avgränsning dels mot etnografi och historia, dels mot 
etnologi. Sociologi skulle inte behandla bondebefolkningen eller någon 
annan grupp explicit utan de allmänna betingelserna för grupper i allmänhet. 
Sociologi skulle heller inte ha ett historiskt perspektiv. Folklivsforskningen 
hade ett diakront perspektiv i sin fokusering på kulturens vidarebefordring 
genom generationerna. Sociologin skulle ha ett synkront perspektiv, 
sociologiska undersökningar skulle ge en bild, ett tvärsnitt, av samtida 
sociala förhållanden. 

Även den tolkning som följde principen att sociologin skulle vara 
empirisk innebar ett urskiljande mot dessa discipliner. Här skilde sig de 
svenska sociologernas uppfattning från den finländske Wikmans vilken såg 
etnologerna som förebild då de hade en konkret social verklighet som grund 
för sina slutsatser. Men jag vill hävda att de svenska sociologerna för
knippade "empirisk vetenskap" med användning av kvantitativa metoder. I 
någon mening förstods empirisk som "icke-kvalitativ". 

Sociologins ämnesområde skulle alltså vara sociala förhållanden i det 
moderna samhället. Sociologi skulle vara en specialdisciplin bland andra, 
inte en principvetenskap eller en sammanfattande vetenskap. Den skulle 
vara empirisk, inte spekulativ. Detta innebar dels att den skulle vara 
kvantitativ, inte kvalitativ, dels av amerikansk typ, inte tysk eller fransk. De 
som ifrågasatte denna uppfattning hamnade i blåsväder och kom i stor 
utsträckning att definieras ut och förlora sin förankring i den akademiska 
sociologins värld. 

-137-



7. Industrisociologi i tiden 

Härmed är det dags att lämna de programmatiska deklarationerna och 
undersöka den sociologiska forskningspraktiken. Det är alltså frågan om hur 
det nya sociologiämnet kom att användas i samhället. Doktorsavhandling
arna från disciplinens första år visar på en bredd i ämnesvalet. Här fanns en 
studie av äktenskaplig tillfredsställelse, en lokalstudie i samhällsplanerings
syfte och en med historiskt perspektiv, en studie av arbetsledning, en av 
afrikanska leopardmän och en av studiecirkeldeltagare.444 Eller om man så 
vill: familjesociologi, stads sociologi, historisk sociologi, industrisociologi, 
socialantropologi och utbildnings sociologi. Kvantitativa metoder domi
nerade men inte totalt. Om vi tar med i beräkningen även andra studier som 
genomfördes under de första åren tycks spridningen mindre och det blir 
uppenbart att det fanns en stark övervikt för ett studieområde. Under den 
första tioårsperioden efter Uppsalainstitutionens inrättande 1947 domi
nerades den empiriska forskningen helt av området industrisociologi. Detta 
gällde i såväl Uppsala som Stockholm och Lund. Som en mer sentida 
industrisociolog, Lars Gunnarsson, kommenterat: "För en utomstående kan 
det till och med verka som om sociologi en tid var detsamma som 
indus trisociologi."445 

Varför ägnade sig sociologerna åt just studier av industrin? Det var flera 
faktorer som spelade in. Intresset fanns i flera läger. Industrins arbetsgivare-
och arbetstagareorganisationer ville få kunskap om förhållanden och 
attityder. Internationellt var samhällsvetenskapliga studier av arbetslivet ett 
stort fält under beteckningen Human relations. So ciologerna själva hade en 
mängd amerikanska studier som förebilder och området och de aktuella 
frågeställningarna lämpade sig väl för sociologiska undersökningar. I och 

444 Karlsson, Adaptability and Communication in Marriage; Dahlström, Trivsel i Söderort; Hanssen, Österlen; 
Westerlund, Group Leadership samt Törnqvist, Studieintresse och studiemotiv hos vuxna. 
445 Lars Gunnarsson, Attförändra arbetsprocessen: Volvo i Olofström och svensk industrisoäologi (Lund, 1980), 30. 
Begreppet kan förstås diskuteras. Inga Boethius vill i Svensk företagssociologisk bib liografi 1945—19 55: En 
selektiv och resonerande b ibliografi (Uppsala, 1958) helst beteckna forskningsfältet med termen 
företags sociologi. I detta kan då utöver industrin ingå militära arbetsgrupper, statliga arbetsplatser och 
försäkringsbolag. Också Gunnarsson diskuterar begreppet i Att förändra arbetsprocessen. Områ det 
industrisociologi sammanfaller till vissa delar med andra fält inom sociologin och delvis med fält inom 
psykologin och Gunnarsson försöker klargöra vad som utmärker den industrisociologiska traditionen såväl 
institutionellt som innehållsligt. För min del är fältets avgränsning inte relevant som utgångspunkt, därför 
att det inte fanns fixerat vid 1950-talets början. I stället vill jag utgå från de enskilda undersökningarna då 
en industrisociologisk tradition så småningom etablerades just utifrån vad som redan åstadkommits. 
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med näringslivets intresse i dessa frågor kunde dessutom finansiering 
ordnas, något som sociologerna var i stort behov av. 

I detta kapitel ska bakgrund, utförande och mottagande av de industri
sociologiska undersökningarna i början av 1950-talet undersökas. Det är 
framför allt en studie som sätts i fokus, den av Segerstedt ledda Människan i 
industrisamhället. D enna studie utgör ett konkret exempel på en sociologisk 
undersökning efter Segerstedts modell. Jag har därför valt att närgranska 
dess första del om arbetslivet. 

Planeringen av Människan i industrisamhället påbörjades 1948, redan året 
efter det nya ämnets inrättande, och det var den första större undersökning 
som Uppsalasociologerna tog sig an. Arbetet pågick fram till 1955, det vill 
säga åtta år. 2766 personer i två industriorter, Huskvarna och Katrineholm, 
utfrågades av 12 intervjuare. Arbetet redovisades i två volymer, författade av 
Segerstedt tillsammans med Agne Lundquist, om sammanlagt över 900 
sidor. Detta gör undersökningen till den mest omfattande under den här 
studerade perioden, och även under många år framåt. Den fick stor 
uppmärksamhet både under tiden arbetet pågick och när resultaten 
publicerades. Delar av den har också gjorts om under 1980-talet i makt
utredningens regi.446 Den kan således tillskrivas en viktig plats i svensk 
sociologis historia. 

Det är påfallande att den samtida samhällsdebatten påverkade valet av 
undersökningsobjekt och frågeställningar. I samtiden fördes en livlig debatt 
om hur det stod till med arbetstrivseln bland industrins arbetare. Det fanns 
en förhoppning att Människan i industrisamhället skulle ge denna trivseldebatt 
en fastare grundval.447 Även i mottagandet av undersökningen, i recensioner 
och tidningskommentarer, hänvisas ofta till trivseldebatten. Men Människan 
i industrisamhället var inte bara ett bidrag till denna debatt. Den kan även ses 
som en brett anlagd ansats att motsvara de förväntningar hos allmänheten 
som ställts på sociologin genom hela etableringsprocessen ända sedan 1930-
talet. Sociologin skulle ju undersöka det samtida svenska samhället som en 
helhet och förklara hur de moderna sociala sammanhangen egentligen såg ut 
och fungerade. Med denna tolkning var det en jätteuppgift Uppsalasocio
logerna gav sig på. 

Industriforskning, arbetsmarknad, trivsel 
Som bakgrund till de industrisociologiska undersökningarna bör situationen 
på den svenska arbetsmarknaden uppmärksammas, liksom den pågående 

446 Industrisamhälle i omvandling: Människor, arbete och soäalt liv i en svensk industristadfrån femtiotal till åttiotal\ red. 
Rune Åberg (Stockholm, 1990). 
447 Se anmälan till Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet. 
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debatten om arbetarens trivsel i industrisamhället. Industrins intresse i dessa 
frågor hängde samman med den internationella utvecklingen inom området 
vetenskapliga studier av arbetslivet. Det låg i tiden att, bland näringslivets 
ledare, ställa frågor om trivsel och den sociala miljöns betydelse. Man kan 
skriva in de sociologiska bidragen i en lång tradition av forskning om 
industrin som vanligen syftat till att åstadkomma mer effektiv och rationell 
produktion. 

Från slutet av 1800-talet diskuterades livligt, framför allt i USA, hur den 
industriella produktionen kunde göras effektivare. Fabriksarbetet blev allt 
mer mekaniserat vilket medförde en effektivitetshöjning. Också andra 
faktorer uppmärksammades som betydelsefulla: arbetsledning, företagens 
organisation och arbetskraftens utnyttjande. För att utröna hur industri
företag skulle ledas på bästa sätt och hur rätt person skulle placeras på rätt 
plats skulle vetenskapen anlitas. En slags arbetsvetenskap växte fram som 
var nära knuten både till en vetenskaplig tradition och en teknisk-industriell 
praktik.448 

Denna nya typ av arbetsledning döptes av föregångsmannen Frederick 
Taylor till Scientific Management och har senare benämnts "Taylorism". Det 
bästa sättet att utföra varje arbetsmoment skulle upptäckas genom 
systematiska metodstudier. Tanken var att arbetarens ansvar för hur arbetet 
utfördes skulle begränsas. Arbetsledningen borde i stället planera och leda 
arbetet och genom vetenskapliga studier förändra det till det bättre och 
effektivare. Den expanderande vetenskapen psykologi kom snart att finna 
frändskap i Taylors arbetsledningsidéer. Genom detta möte mellan en 
teknisk-industriell utvecklingstradition och en experimentalpsykologisk 
tradition "kom arbetsvetenskapen att bli ett gränsområde, där forskare och 
praktiker, tekniker och psykologer möttes".449 

I Sverige har vetenskapligt systematiska undersökningar av svensk 
industri förekommit under hela 1900-talet.450 De tidigaste utfördes som ett 
led i kampen mot emigrationen. Tankegången var att om Sverige kunde till
godogöra sig det goda som Amerika hade, bland annat de amerikanska 
industriella metoderna, skulle människor lockas att stanna i Sverige. Taylors 
idéer introducerades i Sverige på 1910-talet och mottogs med måttligt 
intresse inom industrin och i politiska kretsar. Intresset ökade emellertid 

448 Hans De Geer beskriver i sin avhandling 'Rationaliseringsrörelsen i Sverige: Effektivitetsidéer och sotialt ansvar 
under mellankrigstiden (Stockholm, 1978) hur dessa effektivitets- och rationaliseringsidéer formades i Sverige. 
Där behandlas utländska och inhemska föregångare samt verksamheter under namnen arbetsvetenskap, 
psykoteknik och arbetspsykologi, alla med syftet att åstadkomma en vetenskapligt grundad 
effektivitetshöjning inom industrin. 
449 De Geer, 'Rationaliseringsrörelsen i Sverige, 88. 
450 Några tidiga var Eilif Sylwan, Arbetsintensiteten i Sveriges tryckeriindustri (Stockholm, 1910) och Karl 
Vetandet, Arbetsintensiteten inom Sveriges mekaniska verkstadsindustri (Stockholm, 1916) som båda utfördes på 
uppdrag av Nationalföreningen mot emigrationen. 
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successivt. Från mitten av 1930-talet anordnades kurser för tidsstudieingen
jörer i Ingenjörsvetenskapsakademins regi och efterfrågan på deras tjänster 
steg hastigt. I slutet av 1930-talet var rationalisering en självklar strävan och 
behövde inte längre i sig själv motiveras. 

Liksom internationellt hade psykologerna i Sverige en stark position 
inom arbetsvetenskapen. En tidig förespråkare var psykologidocenten, 
senare professor i filosofi och pedagogik vid Göteborgs högskola, Gustav 
Axel Jaederholm. Rationaliseringsrörelsen dominerades till en början av 
intresset för psykoteknik, psykologiska urvalsmetoder och anlagstest för 
exempelvis personalplacering inom ett företag. Detta område attraherade 
bland annat staten. Psykologiska institutet i Uppsala, under ledning av pro
fessor Rudolf Anderberg, anlitades av såväl flottan som Statens Järnvägar till 
att utarbeta rekryteringsprov under tidigt 1930-tal. Fler organ inrättades 
under 1940-talet, exempelvis psykotekniska institut vid både Göteborgs och 
Stockholms högskolor i anslutning till disciplinen psykologi och pedagogik. 

Allt eftersom växte kritiken i USA och England mot Taylorismens 
ensidiga betoning på lönen som enda stimulansfaktor. Framför allt framkom 
kritiken i anslutning till de så kallade Hawthorne-experimenten eller 
Western Electric-experimenten. Dessa hade utförts av en forskargrupp som 
leddes av psykologen George Elton Mayo vid institutionen för industri
forskning vid Harvard. Vid företaget hade man försökt att komma tillrätta 
med vissa missförhållanden genom Tayloristisk metodik, men misslyckats. 
Efter att ha undersökt hur olika arbetsmiljöfaktorer påverkade arbetsresul
taten, kom Mayo och hans medforskare till slutsatsen att det var något annat 
som hade den största enskilda betydelsen, nämligen sammanhållningen i 
gruppen. Mayos forskningsinriktning kallades Human Relations o ch angav 
nya fält för undersökningar i industrin. I stället för yttre betingelser i arbets
miljön ställdes nu sociala förhållanden och grupptillhörighet i fokus. Resul
taten väckte stor uppmärksamhet och Hawthorne-experimenten disku
terades livligt. Forskning i Human Relations var ett område där samhälls- och 
beteendevetenskaper kunde angripa arbetslivets problem. 

I Sverige var det huvudsakligen efter andra världskrigets slut som 
arbetslivsforskning inriktad på Human Relations uppmärksammades. Intresset 
var stort hos såväl arbetsgivarna som de fackliga organisationerna. Socio
logins bidrag utfördes i denna anda och kan därför ses som en direkt 
fortsättning av denna industriforskningstradition.451 

451 Det var inte bara sociologin som fann möjligheter till forskningsobjekt inom industrin, också psykologi 
och ekonomi beforskade fältet. I själva verket är inte stu diernas hemhörighet alltid helt klar, gränserna är 
diffusa, vilket också Gunnarsson konstaterar, se Attförändra arbetsprocessen, 7. Det finns många studier som 
kan kallas samhällsvetenskapliga, men som jag inte behandlar. Motiveringen till denna avgränsning är att 
det inte är industriforskningen som står i centrum för mitt intresse, utan universitetssociologernas 
verksamhet. 
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Svensk industri befann sig i en expansiv fas. Eftersom Sverige stått 
utanför kriget hade man ett försteg framför de nationer som skulle 
återuppbygga sin krigsskadade industri. Expansionen ledde till en arbets
kraftsbrist och tillståndet kan beskrivas som en "arbetarens marknad". 
Saltsjöbadspolitiken hade vunnit allmän anslutning. Det innebar att 
relationerna på arbetsmarknaden reglerades genom avtal i stället för lag
stiftning, med samarbete hellre än konflikt och med staten som garant för 
näringslivets krav på expansionsutrymme och fackföreningsrörelsens krav 
på sociala reformer för arbetarna. Nyckelord var samarbete, planering, 
rationalisering och full sysselsättning.452 

Erfarenheten av krigsekonomins regleringar bidrog till den offensiva 
andan och planeringstron. Under åren efter kriget ville socialdemokraterna 
utvidga den statliga planeringen i effektivitets syfte; man sökte ett ökat 
inflytande över industrin. Detta motsatte sig borgerligheten och det fördes 
en omfattande ideologisk debatt, den så kallade planhushållningsdebatten.453 

Den inrikespolitiska debatten var hetsig och förstärktes då den förväntade 
efterkrigsdepressionen uteblev och man i stället fick en kraftig inflation. 
Regeringen anklagades för ekonomiskt vanstyre och socialdemokratin 
förlorade sin absoluta majoritet i andrakammarvalet 1948. 

Även inom arbetarrörelsen förekom kritik av saltsjöbadsandans ideal. 
Det fanns spänningar mellan arbetare och arbetsgivare kring rationalise
ringarnas genomförande och fördelningen av dess vinster. Många reagerade 
på det allt högre tempo som krävdes av arbetarna. Frågan debatterades 
livligt om det var möjligt för arbetare inom industrin att trivas, att leva ett 
fullvärdigt liv under de betingelser som ett högeffektivt och rationellt 
industriarbete medförde. 

Denna trivseldebatt initierades av författaren Folke Fridell 1947. Han 
hävdade i en litterär programartikel i tidskriften Folket i Bild a tt arbetarna 
trots den minskade materiella fattigdomen fortfarande var fattiga på 

452 Saltsjöbadsavtalen om samarbete på arbetsmarknaden har behandlats av flera forskare, bland annat 
Sven Anders Söderpalm, Arbetsgivarna och Saltsjöbadspolitiken: En historisk studie i samarbetet på svensk 
arbetsmarknad (Stockholm, 1980) och Anders L. Johansson Tillväxt och klassamarbete: En studie av den svenska 
modellens uppkomst (Stockholm, 1989) eller, för en kortare sammanfattning "Saltsjöbadspolitikens 
förhistoria", i Saltsjöbadsavtalet 50 år: Forskare och parter begrundar en epok, red. Sten Edlund m. fl. (Stockholm, 
1989). Se även De Geers Rationaliseringsrörelsen i Sverige. 
453 Se Leif Lewin i Planhushållningsdebatten (1967), 3 uppl. (Stockholm, 1970). Avhandlingens titel syftar inte 
bara på debatten strax efter kriget, utan på den politiska diskussionen i Sverige från 1920-tal till 1960-tal 
med SAP som utgångspunkt. Lewin urskiljer två centrala begrepp kring vilka debatten fördes: frihet och 
effektivitet. De borgerliga hävdade att socialdemokratemas politik var oförenlig med individens frihet och i 
förlängningen demokratin, medan socialdemokraterna hävdade att storfinansens frihet medförde ofrihet 
för folket, i synnerhet arbetarna. En bättre fördelningspolitik tillsammans med ett statligt inflytande över 
produktionen skulle ge vanliga människor en större ekonomisk trygghet och därmed innebära en större 
frihet. Vad gällde effektiviteten skilde sig åsikterna på ett liknande ideologiskt sätt. Socialdemokraterna 
menade att staten bäst kunde driva en för samhället effektiv industri, medan de borgerliga misstrodde 
staten om denna förmåga. 
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människovärde. Genom industriarbetets organisation var arbetarna endast 
maskinbetjänter, slavar under maskiner och maskinägare. Industrins ökade 
effektivitetskrav, med automation och tidsstudier, gav till arbetarna endast 
ett ännu lägre värde. Här, menade Fridell, hade proletärlitteraturen en viktig 
uppgift som den hittills undvikit att ta sig an. Den skulle visa på baksidorna 
av de "glänsande fasader av konstlad lycka" som maskinkulturen utgjorde, 
den skulle hitta fram "till den frihetslängtande medmänniskan i maskinens 
slagskugga och [...] riva bindlarna även om det svider i ögonen".454 

På Folke Fridells programartikel följde en debatt som gällde två frågor, 
dels proletärlitteraturens eventuella förstelning och behov av förnyelse, dels 
arbetarnas roll och trivsel inom industrin.455 För denna avhandlings vidkom
mande är det framför allt den andra delen av debatten som är intressant. 

År 1946, det vill säga året innan Fridells programartikel i Folket i Bild 
publicerades, hade Fridells roman Död mans hand utkommit men inte fått 
någon stor uppmärksamhet i pressen. Efter programartikeln visades 
emellertid denna roman ett stort intresse, tillsammans med de två romaner 
som han publicerade under 1948, Sjndfull skapelse och Greppet hårdnar.™ 
Dessa tre romaner handlar alla om industriarbetare vars liv är beskuret och 
fattigt på grund av deras själsdödande arbete. Fridells samlade författarskap 
blev i debatten föremål för kommentarer och de flesta recensenter av 
Sjndfull skapelse stäl lde romanen i relation till de ideal Fridell skisserat i sin 
programartikel. 

I socialdemokratisk press och fackföreningspress mottogs Fridells 
arbeten som behövliga och välgörande. Stig Dagerman skrev om Fridells 
inlägg att "det på ett effektivt sätt blottlägger en av huvudorsakerna till 
individens neuros i 'fredens och demokratins samhälle' och för att det med 
samma skärpa vänder sig mot den arroganta optimism, med vilken tomtebo-
lyckans teoretiker morrar över varje ansats till tvivel på och kritik mot den 
moderna tillvarons form av lycka".457 

Många menade emellertid att Fridell gjorde sig skyldig till stora 
överdrifter och otillåtna generaliseringar i sin karaktäristik av 

454 Folke Fridell, "Arbetarna och proletärdikten", Folket i Bild 1947:20. Både denna artikel och en utvidgad 
version som gavs ut i särtryck, Nja målför arbetardikten (Stockholm, 1948), finns återgivna i Återblick och 
framtidssyn (Stockholm, 1970) varifrån citaten har hämtats, 24 resp. 29. 
455 För vidare läsning om denna debatt, se Rolf Blom, Folke Fridell, proletärförfattare: En studie i Folke Fridells 
författarskap fram till omkring 1950 (Stoc kholm, 1978) och Tomas Förser et al., "Rivar-Bohm, 'rörelsen' och 
människovärdet: Debatten kring Folke Fridells Död mans hand', i Klartext: Marxistisk litteraturkritik 
(Göteborg, 1972). 
456 Folke Fridells romaner Död mans hand utkom 1946, Sjndfull skapelse och Greppet hårdnar utkom båda 
1948. Huvudpersonen i Död mans hand och Greppet hårdnar är Rivar-Bohm som är lumprivare i 
textilindustrin, ett arbete med mycket låg status. Sjndfull skapelse handlar om en man som tar en frivecka 
från sitt arbete, en "skapelsevecka" för att finna sig själv. 
457 Stig Dagerman, "Diktens uppgift att visa frihetens mening", Folket i Bild 1947:24. 
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industriarbetarnas tillvaro. Kritikerna hade i huvudsak tre invändningar.458 

Den första gällde representativiteten. Man hävdade att Fridells teser och 
problemgestaltningar inte ägde någon allmängiltighet. Det var endast 
enstaka individers verklighet han beskrev, inte industriarbetarnas i all
mänhet.459 För det andra invände man att Fridell missbedömde arbetarnas 
situation, den var inte så hemsk som han lät påskina. Då Fridells förslag till 
lösning av människovärdesproblemet var socialisering av företagen menade 
hans kritiker att arbetarna redan uppnått industriell demokrati. Man hän
visade till skyddskommittéer, företagsnämnder och avtalsförhandlingar och 
tillfogade att maskinerna skulle finnas kvar även om ägandet var kollektivt. 
Här syns också en viss indignation över att Fridell inte tycktes uppskatta de 
resultat arbetarrörelsen uppnått.460 Den tredje invändningen gällde proletär
författarens ansvar. Flera antydde att de förhållanden som tidigare författar
generationer kritiserat varit möjliga att förändra, vilket inte samtidens 
automatiserade arbetsmiljö var. Därför hade proletärförfattaren ett ansvar 
att inte suggerera arbetarna till vantrivsel.461 

Att Fridells skildringar skulle vara representativa för industriarbetare i 
allmänhet motsades av den officiella beskrivningen som visade på ett 
lysande läge. Arbetslösheten 1948 låg på 2,7 procent, en siffra som i huvud
sak får sägas täcka omflyttningen på arbetsmarknaden. Bristen på arbets
kraft innebar en "arbetarens marknad", ett förhållande som oroade arbets
givarsidan. Bland annat drevs en kampanj mot "Hopp-Jerkan", den arbetare 
som ofta bytte arbetsplats. 

Inte bara Fridell gjorde anspråk på att beskriva arbetarnas situation, även 
andra rapporter om arbetarnas trivsel på arbetsplatsen presenterades. De 
tycks alla ha tillkommit under påverkan av den pågående debatten. I 
romanform kritiserade Elsa Appelquist införandet av tidsstudier i Krig med 
räknesticka, 1949. Till skillnad från i Fridells romaner framställs här förmän 
och företagsledare som ganska vettiga människor. Tidsstudieingenjörerna 
däremot, presenteras som rationaliseringsfanatiker hos vilka framgång och 
karriär hänger på hur mycket de lyckas sänka arbetarnas ackord.462 

En annan rapport hade titeln Blodprov på arbetsglädje och utgavs av 
Kooperativa förbundets bokförlag. Den innehöll korta personliga uppsatser 

458 Blom, Folke Fridell, proletärförfattare, 104 ff., 110 och 120-121. 
459 T.ex. Ivar Ivre, "Den nya proletärdikten", Aftontidningen 4/6 1947 och Gösta A. Svensson "Människan 
och maskinen", Beklädnadsfolket aug. 1948. 
460 T.ex. Gösta A. Svensson, "Människan och maskinen". 
461 T.ex. Alf Ahlberg, "Industriarbetaren i dikt och verklighet", Industria 1949:9. Det var framför allt från 
arbetarrörelsens sida som Fridells politiska budskap utsattes för kritik. Själv sympatiserade han främst med 
Syndikalismen. Borgerliga recensenter tog oftast inte ställning till det politiska budskapet utan behandlade 
endast romanernas litterära kvaliteter, se Förser et al., "Rivar-Bohm, 'rörelsen' och människovärdet", 167. 
462 Elsa Appelqvist, Krig med räknesticka (Stockholm, 1949). 
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av 34 industriarbetare om hur de uppfattade sitt arbete och sitt liv.463 I 
förordet sägs att boken ville vara en motvikt till "yrkesförfattarnas" skild
ringar av arbetare, som ofta på grund av författarnas utifrån betraktande, 
överdriver ensidigt åt ena eller andra hållet. Arbetsmarknadsläget samman
kopplas med trivselfrågorna: "Arbetet är eller rättare sagt borde vara det 
väsentliga i en människas liv. Men det är först när det blivit ont om arbets
kraft som problemet om arbetsglädje pockar på uppmärksamhet."464 

I det fackliga organet Beklädnadsfolket recenserades Blodprov på arbetsglädje 
av tre textilarbetare 5 maj 1949. Boken uppskattades av samtliga men en 
manlig arbetare menade att arbetsglädje var fel ord. En viss tillfredsställelse 
kunde man känna när arbetet gick bra men knappast glädje. En kvinnlig 
arbetare ansåg att denna bok var välgörande "efter Fridell". Här visas att 
"den svenska arbetaren tar förståndigt på problemen", något som hon 
uppskattade. "Tidsstudier, som endast har till uppgift att öka arbetstakten, 
utan att ge arbetarna någon del av produktionsökningen, småkitsliga arbets
chefer och förmän och andra missförhållanden, omtalas lugnt och lidelse
fritt, utan några som helst utbrott av ångestkänslor och komplex".465 Blodprov 
på arbetsglädje kom också att bilda underlag för en studiekurs från Brevskolan 
1949. Den mer radikala, protesterande syn som Fridell företrädde fanns inte 
med i denna kurs.466 

Det var industrins rationaliseringar som rönte kritik och som antogs 
orsaka stress och minskad arbetsglädje. Även inom jordbruket skedde en 
motsvarande utveckling; en jordbruksreform 1947 hade rationalisering som 
det huvudsakliga syftet. I tidskriften Perspektiv — tidskrift för kulturdebatt 
diskuterades aktuella samhälls- och kulturfrågor med särskild inriktning på 
landsbygden.467 År 1950 utkom det första numret och det innehåller en 

463 De hade alla utbildats fackligt på LO:s folkhögskola i Brunnsvik och deras representativitet diskuteras i 
förordet. De tillhör inte eliten, men inte heller botten. Genom sitt fackliga engagemang har de möjlighet 
att överblicka sammanhangen och sätta in sig själva och sin arbetsinsats i helhetens perspektiv. De kan 
genom sitt föreningsarbete uppleva betydelse och mening, som kan kompensera eventuell bristande trivsel 
i själva arbetet. De är således en gynnad grupp och frågan är då om de kan anses representativa. Ja, blir 
svaret, eftersom de är känsligare än många andra för sociala orättvisor och har att föra sina kamraters talan, 
blodprov på arbetsglädje, red. Torvald Karlbom (Stockholm, 1949), 10. 
464 blodprov på arbetsglädje, 11. Karlbom var studierektor vid Brunnsvik samt ordförande i ABF, och det är 
också han som har skrivit förordet. 
465 Citerat från Blom, Folke Fridell, proletärförfattare, 117. 
466 Förutom Blodprov på arbetsglädje, ingick fem studiebrev om arbetsglädjens problem skrivna av filmag. 
Gösta Vestlund. Kursen initierades av Industriens upplysningstjänst och studiekursens innehåll beskrivs av 
Blom som anmärkningsvärt okontroversiellt: Fridells frånvaro "ser ut som en tanke", Folke Fridell, 
proletärförfattare, 182, not 12. 
467 Perspektiv gavs ut av Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag och riktades till en del mot landsbygdens 
kulturfrågor men ville också delta i en mer allmän kulturdebatt. Tore Frängsmyr beskriver Perspektiv som 
ett viktigt och slagkraftigt inslag i kulturdebatten och ger äran för detta främst till redaktören Ragnar 
Oldberg. Oldberg ville att Perspektiv skulle omfatta inte bara den Stockholmscentrerade så kallade 
finkulturen utan också människors miljöer och levnadsvillkor i vidare mening. Dessutom ville han 
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enkät angående samtidens arbetslivsförvandling under rubriken "Ratio
nalisering - nödvändighet eller tidslyte?".468 Vad som diskuterades var 
industriarbetets förändring men också jordbrukets. Deltagarna i enkäten, 
varav en var Folke Fridell, var överens om att det här förelåg en fara. En 
viss rationalisering var säkert befogad men den fick inte drivas så långt att 
enskilda människor kommer i kläm. Människans arbetsförhållanden och 
livssituation måste komma i första hand vare sig det gäller bönder eller 
industriarbetare. Den radikale arkitekten Torvald Åkesson menade att all 
effektivisering som gick ut över arbetsmiljön och arbetarnas välbefinnande 
var förkastlig och han kritiserade en hos svenska specialister "slavisk tilltro 
till amerikansk effektivitet och prestationsförmåga". I stället skulle förslag 
om förbättringar komma från arbetarna, kanske i samarbete med ledningen. 
Denna åsikt låg inte långt från Fridells. 

Exemplen visar hur omfattande intresset var för frågor om arbetsglädje 
och trivsel. Detta yttrade sig också i de konferenser som anordnades i 
ämnet. Redan 1946 hade en rundabordskonferens om tidsstudier samlats 
med Alva Myrdal som ordförande.469 Textilbranschen ordnade 1949 en 
heldagskonferens för att diskutera frågan trivseln i arbetet.470 Frågorna var 
särskilt aktuella just i denna bransch. Flera av Folke Fridells romanfigurer 
var textilarbetare och författaren själv hade tidigare haft det yrket. 
Textilarbete ansågs bland de sämsta industriarbetena, socialt deklasserande 
samt ohälsosamt. 

Samma år höll också SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund, en 
tvådagars konferens med titeln Människan och arbetet där trivselfrågorna stod 
i centrum. Förbundsordförande Frans Nilsson talade under titeln "Ung
domen och arbetet" om arbetarförfattarnas "enbart svarta färger", men 
visade också på två gallupundersökningar enligt vilka 63 procent respektive 
85 procent trivdes med sitt arbete.471 

En sociologisk trivselundersökning 
Industriarbetarnas trivsel på arbetsplatsen var alltså en fråga som livligt 
diskuterades under det sena 1940-talet. Men hur såg förhållandena ut 

inbegripa samhällsfrågor i kulturdebatten, något som beskrivs som vägröjande i 1950-talets kulturdebatt, se 
Tore Frängsmyr 1Vägröjare i kulturdebatten: Ragnar OIdberg och Perspektiv (Stockholm, 1977), 9. 
468 "Rationalisering — nödvändighet eller tidslyte?", Perspektiv 1950:1. 
469 Samtalet finns publicerat i Arbetsvetenskap — inte bara tidsstudier (Stockholm, 1946). 
470 Se "Människan i förgrunden", Textil och Konfektion 1949:9. 
471 Frans Nilsson, "Ungdomen och arbetet", i Konferensen Människan och arbetet: Föredrag och diskussioner vid 
S verges soäaldemokratiska ungdomsförbunds konferens i Stockholm den 5 —6 dec. 1949 (Stockholm, 1949), 11-12. 
Konferensen rapporterades i bokform och på pärmens insida annonseras sex stycken "trivselböcker". 
Bland andra ingår Blodprov på arbetsglädje, Fridells Synd full skapelse och Appelquists Krig med räknesticka. 
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egentligen? Vetenskaplig kunskap efterfrågades. Ivar Ivre skrev i 
Aftontidningen med anledning av trivseldiskussionerna: 

En sak är tämligen nödvändig. Om den nya litteraturen ska kunna mäta vantrivselns rätta 
dimensioner räcker det inte med att författaren har egen erfarenhet av industriellt arbete 
och vissa insikter i mer eller mindre populära psykologiska system: i freudianism, i 
gestalt- eller konstitutionspsykologi. Viktiga rön har gjorts på arbetspsykologins område 
och även dessa bör teoretiskt beaktas om resultatet ska innebära en återerövring av 
"människovärdet" åt "maskinbetjänten".472 

Ivre tänkte sig alltså att arbetspsykologin kunde bidra med kunskap. Men 
även sociologin tänktes kunna bidra. Vid en av ovannämnda konferenser 
1949 påpekade förbundsordförande Frans Nilsson: "Vad vi behöver är i 
stället ytterligare undersökningar om de faktiska förhållandena, som kan ge 
oss mera säkra bedömningsgrunder än de vi nu har. Den under professor 
Segerstedts ledning igångsatta industrisociologiska undersökningen är ur den 
synpunkten att hälsa med tillfredsställelse."473 

Även om Människan i industrisamhället inte skulle komma att publiceras 
förrän år 1952 och 1955, var den alltså känd utanför sociologkretsar redan 
1949. Syftet att bidra till trivseldebatten framkommer i bokens anmälan. Där 
står att frågan om trivsel på arbetet, som "på senare år kommit att spela en 
allt större roll i diskussionen", genom denna studie ska få en fastare grund
val.474 I ett radioföredrag samma år underströk Segerstedt kopplingen till 
trivseldebatten: "Frågan har, såvitt jag kan förstå, fått en förnyad aktualitet 
genom den diskussion som nu föres, mest med anledning av Folke Fridells 
böcker, om trivsel och vantrivsel i det moderna samhället."475 

Undersökningen finansierades av Studieförbundet Näringslip och samhälle, 
SNS (se vidare senare i kapitlet). Det var helt nystartat och dess första 
projekt var denna stora industrisociologiska studie. Enligt anmälan till 
Människan i industrisamhället tog SNS i juni 1948 kontakt med professor 
Segerstedt för att "be honom planera en industrisociologisk undersök
ning".476 Ett stort behov förelåg, menade man, av vetenskapliga under
sökningar av de mänskliga relationerna i industrisamhället i allmänhet och 
på arbetsplatserna i synnerhet. Segerstedt själv skriver hur angeläget det var 
att skaffa fram "verklig kunskap om gruppbildningarna på arbetsplatsen och 
de åsikter och känslor som besjäla dessa".477 

Människan i industrisamhället består alltså av två volymer, men det är 
framför allt den första, Arbetslivet, som behandlas här. Som författare anges 

472 Ivar Ivre, "Den nya proletärdikten", Aßontidningen 4/6 1947. 
473 Förbundsordförande Frans Nilsson, "Ungdomen och arbetet", i Konferensen Människan och arbetet, 12. 
474 Ur anmälan till Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet. 
475 Torgny T. Segerstedt, "Att vara sociolog", i Min vetenskap: Radioföredrag 1948 (Stoc kholm, 1949), 121. 
476 Ur anmälan till Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet. 
477 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 7. 
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både Torgny T. Segerstedt och Agne Lundquist, men teorikapitlet har 
Segerstedt skrivit.478 Undersökningens teoretiska grund utgörs av Segerstedts 
teori om hur individer socialiseras in i gruppen och samhället. Där är 
begrepp som normer, normkälla och disposition centrala (se vidare kapitel 
fem). Människan i industrisamhället var huvudsakligen en attitydundersökning. 
Syftet var alltså att ta reda på vad människor tyckte, vilka attityder de hade 
gentemot vissa företeelser. För att undersöka detta kan man, skriver 
Segerstedt, antingen observera ett antal personer i gruppen eller också fråga 
dem. Det sistnämnda tillvägagångssättet var vanligare eftersom det var svårt 
att få tillfälle till nöjaktig observation.479 

Segerstedt diskuterar i boken en persons disposition, det vill säga den 
benägenhet till en viss uppfattning eller agerande som personen har. Han 
skiljer ut tre delar i en disposition: ett beteendeelement, ett känsloelement 
och ett språkligt element. Attitydfrågor gäller mest känsloelementet (vad 
tycker du om en viss företeelse?), men kan också gälla beteendeelementet 
(hur handlar du i en viss situation?) eller det språkliga elementet (vad kallar 
du en viss företeelse?). Genom frågorna i en undersökning ska egenskaper
na hos vissa antagna eller förutsatta dispositioner undersökas. Metodiskt sett 
bör varje disposition som man vill undersöka fångas av ett antal frågor som 
på olika sätt visar det man söker, att bara använda en fråga skulle ge en 
alltför stor osäkerhet. 

Segerstedt och Lundquist redogör för ett antal utgångspunkter för 
undersökningen, antaganden om hur människans sociala sammanhang har 
förändrats från bondesamhället till det moderna industrialiserade sam
hället.480 I jordbrukssamhället utgjorde familjen den dominerande gruppen, 
skriver Segerstedt och Lundquist. De sociala kontakterna var omedelbara 
och samhörighetskänslan stark. Fadern var oftast familjens ledare och 
normkälla. Familjens funktioner; arbete, uppfostran, skapande av samhörig
hetskänsla, yrkesutbildande, socialvårdande, ekonomiska och ofta fritids
mässiga, gav olika normsystem och rollkrav. Men eftersom man föddes in i 
detta komplex och eftersom normkällan var en och samma (fadern) blev det 
inga normkonflikter och ingen spänning mellan de olika roller individen 
skulle spela. 

Det sociala fältet utgjordes av en rad familjegrupper, särskilt på landet 
men också i staden, där hantverkarens familj fyllde ungefär samma 

478 Agne Lundquists del av undersökningen låg även till grund för hans doktorsavhandling, Anpassning i 
hem och samhälle: En soäologisk studie i två industristäder (Stockholm, 1955). 
479 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 21. 
480 Avsnittet om familjens förändrade roll i samhället byggde på Alva Myrdal, Folk och familj (1941), sv. 
övers. (Stockholm, 1944), Thörnberg, Folkrörelser och samhällsliv i Sverige. Andra referenser vad gäller den 
svenska historiska utvecklingen är Torsten Gårdlund, Industrialismens samhälle.; Tingsten, Den svenska 
soäaldemokratiens idéutveckling, Montgomery, Industrialismens genombrott i Sverige och Westerståhl, Svensk 
fackföreningsrörelse. 

-148-



funktioner som bondefamiljen. Familjegruppernas inbördes beteende 
reglerades av ett och endast ett normsystem, rätten, vilken uppbars av en 
funktionärsgrupp: kungen, hans ämbetsmän och riksdagen. Segerstedt och 
Lundquist påpekar att den bild de ritat upp var förenklad och schematisk 
och att "det komplicerade status- och prestigesystem som rådde" helt 
förbigåtts.481 

Det sociala fältets förändring i samband med industrialiseringen berodde 
framför allt på förändringarna inom samfärdselns område, först och främst 
järnvägarnas byggande. Det växte upp tätorter som inte hade några rötter i 
gamla kulturella traditioner. De blev ofta torftigare och "institutionellt ofull
ständigare" än gamla städer i och med att till exempel kyrka, läkare eller 
apotek kunde saknas. 

Familjegruppen omvandlades vid invandringen till städerna. Bostaden 
och arbetsplatsen skildes åt fysiskt vilket antogs medföra svåra anpassnings
problem. Utbytet av den lantliga arbetsmiljön mot industrins antogs med
föra starka känslor av att "lämna den i och för sig riktiga tillvarelseformen, 
att överge fadernegården och den gamla gemenskapen".482 Fadern och ofta 
modern kom, enligt Segerstedt och Lundquists beskrivning, att tillhöra 
arbetsgrupper utanför familjen. Barnantalet sjönk av orsaker som dåliga 
bostäder, moderns förvärvsarbete och strävan efter bättre levnadsförhållan
den för barnen. Familjen kunde inte längre svara för all nödvändig utbild
ning, i stället omhändertogs den av speciella grupper. Betydelsen av hant
verksmässig yrkesskicklighet minskade medan kraven på teknisk och 
ingenjörsmässig kunskap steg. Den socialvårdande uppgiften försvann också 
från familjen ut till samhälleliga institutioner. Författarna antog att ju b ättre 
samhället är försett med institutioner för dessa, tidigare familjeskötta, 
funktioner, desto tryggare kändes det att leva i samhället.483 

En fråga i undersökningen gällde saknaden av bonde-Sverige: 
Vännerna Berg och Strand var ute och kampade samman och kom då till en öde gård. 
Berg sade, att han tyckte det var beklämmande att en gammal bondgård, där tidigare 
generationer arbetat så hårt och haft både glädje och sorg, fick förfalla, och Strand sa' att 
han för sin del tyckte det var bra att folk kom ifrån en trakt, där de ändå bara slet ont. De 
hade nog en högre standard där de leva nu, tillade han. Känner ni som Berg eller 
Strand?484 

481 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 25. Rolf Thörnqvist har, i "Ett modernt 
forskningsfält växer fram", 249, uppmärksammat hur samtidskritiska betraktelser från denna tid ofta 
uppvisar en förenklad syn på bondesamhället. Det gäller Människan i industrisamhället, men också Myrdals 
Kris i befolkningsfrågan och Thörnbergs Från det moderna samhället. 
482 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 27. 
483 Ibid., 28. 
484 Torgny T. Segerstedt, "Anda och trivsel i företaget: En sammanfattning av Människan i 
industrisamhället — arbetslivet", Studier och debatt 1953:1, 9. 
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Ungefär 60 procent svarade att de kände som Berg. Författarna gjorde 
tolkningen att invånarna i de industrialiserade samhällena upplevde en 
saknad av de kulturförmedlande institutionerna, och att framväxten av folk
rörelserna berodde på detta. Folkrörelserna antogs fungera som ersättning 
för den tidigare by- eller familjegemenskapen. Engagemanget i folkrörelser
na krävde solidaritet och kollektivt handlande, något som utvecklades på 
bekostnad av den enskildes självbestämmanderätt. Lojaliteten med folk
rörelserna kom därför lätt i konflikt med lojalitetskraven från familjen eller 
företaget. 

Bakgrundsteckningen översattes till ett på Segerstedts normteori grundat 
sociologiskt språkbruk: 

Detta är bara ett annat sätt att uttrycka, att människan i industrisamhället kom att tillhöra 
en rad olika grupper och sålunda även en rad olika normsystem. Dessa olika normsystem 
försöka var för sig skapa dispositioner hos individen och på så sätt bestämma hans 
beteende. Detta leder till normkonflikter och svårigheter att sammansmälta de olika 
dispositionerna till en enhet. Man får därför antaga, att attityderna eller attitydkomplexen 
hos en människa, som vuxit upp i ett industrisamhälle, är mera splittrat än vad det var 
hos en människa, som i hela sitt liv tillhörde en lantfamilje-grupp.485 

Till detta fördes ett antagande om att människorna i ett äldre industri
samhälle, som Husqvarna, hade anpassat sig bättre till industriarbete och 
trivdes bättre än vad människorna i ett yngre industrisamhälle som 
Katrineholm gjorde. De samband som vetenskapligt skulle kunna påvisas 
antogs vara starkare och mer entydiga i Huskvarna. I det yngre samhället 
Katrineholm antogs tillvaron upplevas som mer splittrad vilket borde yttra 
sig i att attityder och attitydkomplex var mer olikformiga. 

Vid sidan av grundantaganden om betydelsen av samhällets omvandling 
krävdes för undersökningens skull definierade uppfattningar om begreppen 
företag, anpassning, anda och trivsel. Den sociala strukturen i ett företag ut
gjordes av "arbetsgruppen". Det var i arbetsgruppen som de anställda hade 
sitt sociala sammanhang. I Segerstedts teori är företaget en social grupp 
därför att där råder ett gemensamt normsystem som kan ledas tillbaka på en 
och samma källa nämligen företagets ledning. Bland det moderna samhällets 
många grupper som individen tillhörde, var företaget eller arbetsgruppen en 
av de viktigaste.486 

Företaget som grupp antogs påverkas av olika faktorer. Segerstedt och 
Lundquist urskilde vissa betydelsefulla sådana: den fysisk-tekniska miljö i 
vilken arbetet utföres, själva arbetet och arbetsprocessens organisation i 
teknisk mening, det formella och det informella och däremellan det kvasi-
formella status systemet, kommunikation inom företaget samt belönings
systemet. I undersökningen ingick både skattningar av kvaliteten på dessa 

485 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 29. 
486 Ibid., 31. 
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företeelser och de anställdas attityder till dem. Personalens attityder kunde 
bero antingen på företeelsernas beskaffenhet i sig själv eller också på de 
förväntningar som personalen hade. De anställdas förväntningar gavs en 
central betydelse också för nyckelbegreppet trivsel. Efter en utförlig dis
kussion sammanfattas begreppet: 

Med trivsel i arbetet avse vi den känsla av tillfredsställelse, som det industriella arbetet 
kan ge. Härmed mena vi att de förväntningar, som människor kunna ha på sitt arbete 
och sin arbetsmiljö, skola bliva uppfyllda.487 

Trivsel betraktades som synonymt med anpassning och vantrivsel med 
missanpassning. Segerstedt och Lundquist splittrade upp trivselbegreppet i 
delar. Man försökte mäta trivseln med arbetslokalen, arbetet och förmannen 
för att se om attityderna hade något samband med objektiva faktorer i 
omgivningen. Trivsel definierades som att personalen hade en positiv in
ställning till dessa saker. Det påpekades att man försökte härleda eventuella 
attitydkomplex till de sociala normsystem man sett eller antagit, detta i 
enlighet med teorin. 

Också begreppet anda och dess relation till begreppet trivsel disku
terades. Ett grundantagande var att en god anda skapade hög trivsel. Andan 
gällde människan i grupp, människan som gruppvarelse. Utmärkande för 
god anda är, skriver Segerstedt och Lundquist, att gruppmedlemmarna iden
tifierar sig med gruppen, deltar i aktiviteterna, accepterar gruppens mål och 
beteendenormer samt att de känner att de uppskattas efter förtjänst och inte 
bevakas och kontrolleras av ledning eller kamrater: "Det är därför som all 
övervakning och kontroll är ett så känsligt kapitel. Vi kunna t. ex. antaga, att 
den negativa reaktion mot arbetsstudier, som alltjämt finnas kvar, bottnar i 
en känsla av att vara utsatt för misstro och kontroll."488 

God anda sammankopplas också med demokratin: "[T) ett demokratiskt 
samhälle föreligger ett normsystem och en idealbildning, som ställer som 
värdefullt och nödvändigt medansvar och medinflytande i gruppens liv".489 

Genom det ökade samhälleliga inflytandet för arbetarrörelsen hade ett 
uppbyggande av andan skett. Segerstedt och Lundquist påpekade dock att 
det kunde ligga ett problem i att förena en fackföreningsmässig god anda 
med en företagsdefinierad god anda. 

Tillvägagångssätt och resultat 
Fem industriföretag valdes ut efter kontakt med företagsledningen och 
fackklubbarna: Junex Konfektions AB (Junex) och Husqvarna Vapenfabriks AB 

487 Ibid., 38. 
488 Ibid., 43. 
489 Ibid., 45. 
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(HVA) i Huskvarna samt i Katrineholm Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson 
(LME), AB Svenska Kullagerfabriken Katrineholmsverken (SKF) och AB Pump-
Separators Gjuterier (PSG). Inget av företagen hade några kända trivsel
problem eller hade bett om att få delta. Undersökningen presenterades i 
företagsnämnderna, med anslag och avdelningsmeddelanden samt genom 
att ledningen intervjuades i ortspressen. Därigenom hoppades man förankra 
idén hos både anställda och övriga eftersom även hustrur skulle intervjuas. 

Fältarbetet gjordes mellan oktober 1949 och juli 1950.490 De anställda 
intervjuades, uppgifter om deras inkomster och sjukfrånvaro samlades in 
och "kompetenta personer" fick bedöma de intervjuades arbetslokaler och 
arbetsuppgifter. Dessutom intervjuades de anställdas hustrur och en be
skrivning av ortens sociala struktur gjordes. Sammanlagt intervjuades 2766 
personer; 1848 industrianställda och 918 hustrur till anställda. Det var alltså 
en mycket omfattande undersökning. Segerstedt har också antytt att arbetet 
inte varit fritt från mödor, och att tidsåtgången blivit större än planerat.491 I 
SNS anmälan presenteras det dock som ett pionjärarbete och det poängteras 
som en av de mest betydelsefulla vinsterna av arbetet att många studerande 
fått en träning i industrisociologisk forskningsmetodik.492 

Intervjuformuläret för de anställda bestod av 125 frågor där flera också 
innehöll följdfrågor. Vissa frågor hade givna svarsalternativ, andra besva
rades öppet och ytterligare andra var öppna men kategoriserades direkt av 
intervjuaren. De flesta frågor hade testats vid intervjuer tidigare. Inter
vjuarna, sex kvinnliga och sex manliga, var alla studenter i sociologi eller 
psykologi och de flesta hade yrkeserfarenhet som bedömdes vara nyttig i 
intervjusituationen. Före mötet med intervjuobjekten fick de genomgå en 15 
timmars kurs och under fältarbetets första tid diskuterades det varje dag 
efter arbetet. 

Intervjuerna med industriarbetarna gjordes i ett avskilt rum på arbets
platsen och på betald arbetstid. Att delta i undersökningen var frivilligt, men 
de utvalda intervjuobjekten kallades personligen och ytterst få avstod.493 

Intervjuerna tog från 20 minuter till nära sex timmar, i medeltal mellan en 
och två timmar. De anställdas hustrur intervjuades i hemmen, i de allra 
flesta fall av kvinnliga intervjuare. Där var bortfallet större (drygt 5 procent i 
Huskvarna och nära 12 procent i Katrineholm). Hemintervjun upplevdes 
också av de fältarbetande sociologerna som mer psykiskt påfrestande än 
fabriksintervjun "på grund av den djupare inblick i mänsklig olycka och 
tristess, som den kunde ge".494 

490 23/10 1949-3/2 1950 i Huskvarna och 15/5-5/7 1950 i Katrineholm. 
491 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället. Fritidsliv-Samhällsliv, 7—9. 
492 Ibid., 5-6. 
493 Vägrans frekvensen var i snitt 0,5 % i Huskvarna och 2,2 % i Katrineholm. 
494 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 65. 
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Det äldsta företaget hade funnits sedan slutet av 1600-talet och det 
yngsta sedan 1946. De yngre företagen hade, enligt undersökningen, överlag 
en god standard på lokaliteterna medan det på de äldre fanns båda bra och 
dåliga arbetsplatser. Lönerna låg emellertid något högre på de äldre arbets
platserna och författarna antog därför att de hade en kompenserande 
funktion.495 Personalen var också äldre och hade jobbat längre än den vid de 
nyare företagen. Vid de äldre fabrikerna jobbade i stort sett bara män, 
medan det på de yngre och modernare fabrikerna fanns en stor andel 
kvinnor. 

Frågor ställdes bland annat om hur de anställda uppfattade arbets
platsens fysiska miljö. Attityderna här visade sig ha ett nära samband med 
hur arbetsplatsen faktiskt var beskaffad. Detta tolkades som att belåtenhet 
respektive missbelåtenhet huvudsakligen hade en saklig grund. En del av 
den kritik som riktades mot Folke Fridell hade ju hävdat att arbetar-
författarna måste ta sitt ansvar och inte suggerera arbetarna till vantrivsel 
genom nedslående skildringar av industriarbetet. Segerstedt och Lundquist 
tyckte sig alltså kunna visa att det inte var sådana eländes skildringar som 
orsakade missnöje med arbetsmiljön, utan faktiskt dåliga förhållanden: "det 
finnes i grunden mycket litet av Grottekvarnideologien och dylikt kvar vid 
attitydbildningen".496 Men upplevelsen av industriarbetet relativiserades: 

Hur t. ex. ett löpande band uppleves, beror på den sociala miljö, i vilken man vuxit upp. 
Schematiskt kan man tänka sig, att en arbetare upplever det på så sätt högt mekaniserade 
arbetet som uttryck för ett ekonomiskt system, som hyser ringa respekt för hans 
människovärde. En ingenjör åter kan i det löpande bandet eller något annat mekaniskt 
arrangemang se ett uttryck för en hög och rationellt tänkande organisationsförmåga, som 
i det långa loppet kommer att höja människornas levnadsstandard 497 

När man frågade om personalen ville byta jobb, visade det sig att den 
fysiska miljön i de flesta fall inte var avgörande. "En så radikal vantrivsel 
med arbetet måste således bero på andra faktorer."498 Vanligtvis angavs 
sådant som kan hänföras till arbetets art: det upplevdes som enformigt, 
osjälvständigt, okvalificerat och mekaniserat. 

Förutom om arbetstidens längd499 ställdes också frågor särskilt om 
attityden till tidsstudier. Segerstedt och Lundquist gav i redovisningen av 

495 Ibid., 109. 
496 Ibid., 155. 
497 Ibid., 112. 
498 Ibid., 156. 
499 Sedan 1920-talet gällde 8 timmars arbetsdag men diskussioner pågick om att minska arbetstiden ytterli
gare genom femdagarsvecka. Det visade sig att i Katrineholm var manliga arbetare mest positiva (68 %) till 
att minska arbetstiden, följda av kvinnliga arbetare (45 %), manliga tjänstemän (26 %) och kvinnliga tjän
stemän (11 %). I Husk varna såg mönstret annorlunda ut. Där var kvinnliga arbetare de mest positiva. 
Dessa siffror påverkades säkert av det faktum att det på Junex i Huskvarna pågick ett experiment med 
arbetstiden. Arbetarna, de flesta kvinnor, hade onsdagseftermiddagarna fria och jobbade mer övriga dagar. 
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undersökningen en kort historisk skiss över industrins och fackföreningar
nas inställning till tidsstudierna. Man väntade sig en negativ attityd hos de 
industrianställda och hänvisade till att "både i skönlitterära böcker 
(Appelquist) och andra kan man finna uttryck för irritation och en känsla att 
tidsstudiemännen utgöra ett hot mot människovärdet".500 Detta visade sig 
också vara fallet. Mellan en tredjedel och hälften av de intervjuade tyckte illa 
om tidsstudier. Emellertid var fler positiva i princips även om de uppfattade 
just de studier de själva varit utsatta för som negativa. Här trodde 
författarna att den allmänna debatten mer än faktiska förhållanden påverkat 
inställningen. 

Lönens relation till trivseln ägnades en stor uppmärksamhet. När de 
intervjuade rankade faktorer viktiga för trivseln sattes lönen högt bland 
arbetarna, särskilt de kvinnliga. Andra viktiga faktorer var trevliga kamrater 
(kvinnor i Katrineholm), självständigt och intressant arbete (tjänstemän 
samt manliga arbetare i Huskvarna), trygghet i anställningen (Huskvarna), 
hyggliga överordnade (Katrineholm) samt möjlighet till befordran (tjänste
män av bägge könen i Huskvarna). Men resultaten pekade inte, enligt under
sökningen, i någon entydig riktning. Detta visade att lönen inte har: "spelat 
den dominerade roll, som man kunnat antaga med hänsyn till att det avgjort 
största antalet stridsfrågor inom ett företag just rör lönefrågor eller andra 
ekonomiska problem."501 Författarna gjorde tolkningen att lönen inte så 
självklart hängde samman med trivseln som debatten ibland gjort gällande. 

Att kvinnliga arbetare satte lönen väldigt högt överskuggades av att de 
stora grupperna intervjuade män inte gjorde det. Löneskillnaderna var stora 
mellan könen. Vid LM Ericsson, till exempel, var könsfördelningen bland 
arbetarna ungefar en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor. Av dessa 
män hade knappt var tionde en inkomst under 80 kr per vecka, medan 
nästan alla (86 procent) kvinnors löner låg under denna nivå. I de fyra in
komstskikt som man valt att urskilja återfinns ungefar 75 procent av de 
kvinnliga arbetarna och tjänstemännen i det lägsta. Inga kvinnor, varken 
arbetare eller tjänstemän, finns i de två högsta inkomstskikten, medan en 
fjärdedel av de manliga arbetarna och 80 procent av de manliga tjänste
männen hittas här. 502 Det är alltså omöjligt att utläsa hur kvinnornas löner 
var fördelade på något mer utförligt sätt. 

Det är påfallande att undersökningen är gjord under den manliga 
normens ledstjärna. Företaget, arbetsgruppen, beskrivs inte som den enda 
sociala gruppen men ändå som "ofta den viktigaste för den moderna 

Tjänstemännen omfattades inte av detta försök. I övrigt gavs ingen förklaring till könsskillnaderna i denna 
fråga. 
500 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 168. 
501 Ibid., 194. 
502 Ibid., 118. 
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människan."503 När undersökningen utfördes gällde det kanske främst den 
moderna manliga människan. De flesta gifta kvinnor arbetade inte på något 
företag. Möjligen kan påståendet att arbetsgruppen är den moderna männi
skans viktigaste sociala grupp betyda att männens främsta sociala grupp
tillhörighet automatiskt också var mest betydelsefull för deras hustrur. För 
förvärvsarbetande kvinnor utan familj stämmer säkert påståendet. Men den 
gängse uppfattningen var att familjen var viktigare än arbetet, i nuet för 
kvinnor med familj och i framtiden för ogifta kvinnor, då de förmodades 
gifta sig och bilda familj.504 

Helt osynliga är dock inte könsaspekterna. Eftersom resultaten för 
kvinnor och män oftast redovisas var för sig synliggörs många likheter och 
skillnader. Ofta ger Segerstedt och Lundquist tolkningar av de skillnader 
som kommer till uttryck. Men männens resultat får större utrymme och 
kvinnornas kommenteras enbart om de överensstämmer väl eller avviker 
särskilt mycket.505 

Statusfrågor kan ofta vara intressanta ur könsaspekter. Segerstedt & 
Lundquist diskuterar det formella, det informella och det kvasiformella 
status systemet. I det tredje fallet är kön en aspekt som uppmärksammas. 

Det finnes t. ex. arbeten, som anses vara typiskt kvinnliga och som en man därför inte, 
utan prestigeförlust, kan utföra, och omvänt finnes det arbeten, som en kvinna inte bör 
få utföra, därför att det räknas som ett typiskt manligt arbete. Ett nonchalerande av dessa 
gränser kan vålla irritation, vilket måste bottna i det förhållandet, att status och prestige 
härigenom äventyras.506 

Det faktum, som idag lätt noteras, att kön också spelar en roll i det formella 
och det informella status systemet uppmärksammades inte. Att ingen kvinna 
hade en hög formell position var inte något som problematiserades, det var 
en självklarhet. 

Även 918 hustrur till industrians tällda (dock ingen äkta man till någon 
kvinnlig anställd!) intervjuades. Av arbetarnas hustrur hade nära en fjärdedel 
i Huskvarna och drygt en tredjedel i Katrineholm arbete utanför hemmet, 
för tjänstemännens hustrur gällde en något lägre andel. Kvinnorna tillfråga
des om de trivdes med att ha förvärvsarbete. Nästan alla bejakade det och 
av dem som inte hade arbete utanför hemmet uppgav nära hälften att de 
skulle vilja förvärvsarbeta. Motiven var främst att få egna pengar, omväxling 
och att kunna bidra till hemmets ekonomi. Orsaken till att de som ville 
förvärvsarbeta inte gjorde det var främst barntillsynen, hemmets skötsel, 

503 Ibid., 31. 
504 För vidare läsning om 1950-talets syn på kvinnors arbete se exempelvis Yvonne Hirdman "Konsten att 
vara kvinna: Stilleben Sverige 1950", i Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier 
(Stockholm, 1992). 
505 Se särskilt kap IV i Människan i industrisamhället: Arbetslivet. 
506 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 34. 
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brist på ork samt att mannen var emot det. Samma faktorer angavs som skäl 
till att inte vilja ha arbete utanför hemmet, med tillägget "trivs i hemmet".507 

En för undersökningen aktuell frågeställning var den om arbetarnas 
flyttning. Segerstedt och Lundquist tillmäter den stor betydelse just för 
sociologin: "En av de främsta orsakerna till a tt man bland industriens folk 
intresserar sig för sociologisk forskning har varit den starka rörlighet som 
präglat arbetsmarknaden efter kriget."508 Därför ägnas relationerna mellan 
flyttning, frånvaro och trivsel ett eget kapitel. Tjänstemännens flyttningar 
antas vara en godkänd del i karriären medan andra normer gäller för arbe
tarna: "propagandan mot Hopp-Jerkor tyder på det".509 Orsakerna till att 
arbetare och tjänstemän slutar är således olika, och det skiljer sig också åt 
mellan könen. Många omständigheter som gör att kvinnor slutar har inte 
med arbetstrivseln att göra, menar Segerstedt och Lundquist, utan är 
familjerelaterade. För manliga arbetare däremot antas att de som slutat har 
anpassat sig sämre i arbetsgruppen och andra sociala gruppbildningar än de 
som stannat. Denna hypotes visar sig också stämma och resultaten tolkas 
som att orsakerna till missanpassningen vanligtvis ligger utanför företaget. 
Det går alltså inte, enligt undersökningen, att visa något omedelbart sam
band mellan trivsel respektive vantrivsel på arbetet och flyttning eller 
kvarstannade. 

Författarna försöker också att relatera olika attityder tili varandra. Vad 
gäller medinflytande och medansvar undersöker man om personalen anser 
att de uppskattas efter förtjänst, om deras kunnande tillvaratas och om 
möjligheterna till avancemang är goda. Här visar sig stora skillnader mellan 
olika personalkategorier. Mest positiva är arbetsledarna (manliga) följda av, i 
ordning, den tekniska personalen (manlig), manlig kontorspersonal, 
kvinnliga arbetare, manliga arbetare och kvinnlig kontorspersonal. Det var 
alltså flest bland kvinnliga tjänstemän som upplevde att deras insatser inte 
uppskattades. 

Företagsnämnder hade inrättats på alla företag som deltog i under
sökningen. Därför ville man veta hur detta forum för den industriella 
demokratin uppfattades av personalen. Majoriteten var positiv i princip. När 
det gällde frågan om attityden till företagsnämnden på just det egna 
företaget var man inte lika positiv. Här visade sig en tydlig skillnad mellan 
könen. Ungefär lika stor andel män som kvinnor var uttalat negativa, men 
fler män var uttalat positiva och en stor andel kvinnor uppgav "vet ej" som 
åsikt i frågan. Många fler kvinnor än män kände inte till någon representant 
i företagsnämnden. 

507 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Fritidsliv-Samhällsliv, 62—74. 
508 Segerstedt & Lundquist, Människan i industrisamhället: Arbetslivet, 240. 
509 Ibid., 241. 
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Några hypoteser prövades som gällde sambandet mellan attityder 
betydelsefulla för trivseln och attityder mot samhället i stort. Här visades ett 
svagare samband än man väntat sig men en tendens fanns. De som hade en 
känsla av samhörighet och inflytande i samhället hade i högre grad än andra 
en positiv inställning till företagets tillvaratagande av kunnande och intresse 
samt till chanserna till befordran och de överordnades uppskattning. 

Ett övergripande syfte med Människan i industrisamhället var detsamma 
som sociologins i allmänhet: att förstå människan och hennes sociala 
förhållanden i samtidens industrisamhälle. Ett mer preciserat syfte gällde att 
förklara skillnader mellan olika typer av industrialiserade samhällen, ett äldre 
och ett yngre. Segerstedt och hans elever ville också kartlägga arbetslivets 
grupper och sociala relationer, ett område som var helt outforskat. Mer 
konkret hoppades de kunna visa hur det faktiskt förhöll sig med trivseln i 
arbetslivet, detta med adress till trivseldebattens deltagare. De ville också 
visa andra sociologer hur en undersökning skulle genomföras. Slutligen 
skulle den ge intressenter i samhället och allmänheten ett exempel på vad 
sociologi kunde ge. Hur det sistnämnda syftet lyckades ska nu undersökas 
genom att tidningskommentarer vid utgivningen av första delen av 
Människan i industrisamhället granskas. 

Undersökningens mottagande 
Människan i industrisamhället, del 1 Arbetslivet fick mycket stor uppmärksamhet 
då den publicerades 20 december 1952 och den refererades eller kommen
terades i snart sagt varje svensk dagstidning samt i många tidskrifter.510 

Bland de mer värderande kommentarerna på ledarsidor och i tidskrifter, 
finns blandade åsikter om än de allra flesta visar en beundrande respekt.511 

Somliga finner resultaten alltför banala och ytliga för att vara värdefulla.512 

Andra försvarar det triviala med att hävda att det nu gäller vetande j ämfört 
med tidigare antaganden oc h att även vetenskapen måste börja från början, 
med det enkla och självklara.513 Många hänvisar till de senare årens 
trivseldebatt, ibland med direkt hänvisning till bland andra Folke Fridell.514 

510 Här har jag haft tillgång till Segerstedts egna klippböcker med urklipp från dagstidningar och tidskrifter 
från hela landet. 
511 Se t.ex. "Människan i industrisamhället", Svenska Morgonbladet 20/12 1952; "Segerstedtska utredningen", 
Katrinekolms-Kuriren 20/12 1952; "Huskvarnaföretag under luppen", Smålands Folkblad 20/12 1952 samt 
"Trivsel i arbetet", Y stads Allehanda 23/12 1952. 
512 "Vad Huskvarna tycker", Smålands Allehanda med Vetlanda Tidning 20 / \2 1952 samt 
"Huskvarnautredningen", Aftonposten 26/12 1952. 
513 "Industrisamhället och människan", Dagens Nyheter 20/12 1952 och Paul Lindblom, "Sociologins 
möjligheter", Morgon-Tidningen 21/1 1953. 
514 Se t.ex. "Människan i arbetet", Aftontidningen 20/12 1952 och Erik Nyhlén, "Trivseln i 
industrisamhället", Metallarbetaren 1953:10. 
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Någon tycker att trivseldebatten inte längre är aktuell, att "trivseln på 
arbetsplatsen blev under fyrtiotalets arbetskraftskris ett till leda genom-
tröskat tema".515 Aftontidningen hänvisar till Fridells romanfigur redan i 
rubriken: "Rivar-Bohm i 265 tabeller" och frågar sig i slutet av artikeln när 
Fridell ska komma och fortsätta debatten.516 

Det skulle inte dröja alltför länge, för 1955 utkom Folke Fridells roman 
Bjälken i ditt öga. D en handlar om två unga sociologer som kommer till en 
liten stad för att göra en vetenskaplig undersökning av arbetarna. Emellertid 
visar det sig att de vetenskapliga frågorna inte gav några väsentliga svar. Den 
sanning sociologerna ska finna visar sig inte överensstämma med 
verkligheten. Det verkliga livet kommer de inte åt med sin vetenskaplighet. 
Fridell ställer sig alltså inte alltför positiv till sociologin.517 

Vissa resultat i Människan i industrisamhället uppmärksammades speciellt i 
tidningarna. Dagens Nyheter tycker exempelvis att det mest intressanta 
resultatet var att kvinnliga tjänstemän var de minst belåtna. Man finner det 
inte svårt att förstå, men konstaterar att gruppen kvinnliga tjänstemän ofta 
räknats till de "jämförelsevis nöjda tjänstemännen", vilket gett en falsk bild. 
Andra "förskräckande uppgifter" är att så många, särskilt kvinnor men 
också män, aldrig har talat med sina överordnade annat än närmaste för
mannen.518 Folkpartistiska Skaraborgs Lä ns Tidning tycker att det inte borde 
behövas någon vetenskaplig undersökning för att komma fram till att 
"kvinnorna — såväl tjänstemän som arbetare — hellre vill ha man och barn än 
yrkesarbete": 

Detta sista betyder inte, att kvinnan skall utestängas från yrkesarbete utom hemmet — 
man glömmer lätt att också skötseln av ett hem är yrkesarbete — men det bör ge en 
tankeställare åt alla dem, som i kvinnan endast ser en med mannen likvärdig arbets
maskin. Visst finns det kvinnor, som är utomordentligt skickliga yrkesmän, och dessa bör 
värdesättas lika högt som motsvarande manliga arbetare eller tjänstemän, men majori
teten av kvinnor anser tydligen alltfort hemmen som den ideala arbetsplatsen för dem. 
Både trivseln och i det långa loppet ekonomien vinner säkert på det förhållandet.519 

Gunnar Helén i Stockholms Tidningen anser att det är en skentolkning att 
kvinnliga tjänstemäns trivselproblem hänger samman med att arbete utanför 
hemmet är ett nödvändigt ont, att de hellre arbetar i hemmet. "I det 
ögonblick som kvinnorna accepteras som verkligt likvärdig arbetskraft 
upphör säkerligen flertalet vantrivselanledningar".520 Detta ligger nära Seger-
stedts tolkning i en radiodebatt. Han menar att kvinnliga tjänstemän, trots 

515 Harald Swedner, "Räcker tvåtusen intervjuer?", Kvällsposten 30/1 1953. 
516 "Rivar-Bohm i 265 tabellerAftontidningen 20/12 1952. 
517 Folke Fridell, bjälken i ditt öga (Stockholm, 1955). 
518 "Industrisamhället och människan", Dagens Nyheter 20/12 1952. 
519 "Arbetstrivsel", Skaraborgs Läns Tidning, 24/12 1952. 
520 Gunnar Helén, "Företaget och dess anställda", Stockholms Tidningen 18/1 1953. 
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en högre utbildning, många gånger blir förbigångna av manliga kamrater 
och därmed känner sig "stoppade" och inte tillräckligt uppskattade.521 

Segerstedt vill i stället förklara att kvinnliga arbetare är mer nöjda än 
manliga arbetare med att kvinnorna kanske ser yrkesarbetet som en genom
gångssyssla på väg mot familjebildningen och hemarbetet. Vi kan alltså 
notera att både de kvinnliga tjänstemännens otrivsel och de kvinnliga 
arbetarnas trivsel kan ges samma förklaring (om än inte av samma skribent): 
hemarbete är viktigare än förvärvsarbete för kvinnor.522 

Gunnar Helén finner, liksom Dagens Nyheter, att det mest beklämmande 
är att de flesta inte har någon som helst kontakt med andra chefer än 
närmaste överordnade.523 Högertidningen Upsala däremot förstår inte 
bestörtningen i Dagens Nyheter ö ver detta, enligt "sunda förnuftet" är det 
stora avståndet mellan chefer och anställda en självklar nackdel med 
storföretagandet. Tidningen är förvissad om att företagsnämnderna kan 
komma till rätta med detta problem och tycker att undersökningen inte i 
tillräcklig utsträckning betonat att de ännu inte ordentligt kommit igång.524 

Många kommenterar undersökningens slutsatser om medbestämmandet 
inom företaget och formuleringen att "demokratin ofta stannade vid 
fabriksporten" är återkommande. 

Att lönens betydelse för trivseln var lägre än förväntat kommenterades 
av nära nog alla och särskilt fackföreningspressen reagerade kraftigt mot 
detta. Borde inte en sådan slutsats relateras till den aktuella situationen, då 
lönerna var hyggliga och det rådde full sysselsättning?525 En radiodiskussion i 
just denna fråga anordnades där Segerstedt fick "stå till svars" inför tre 
representanter från fackföreningsrörelsen.526 LO-ekonomen Tord Ekström 
gav i Fackföreningsrörelsen ett kritiskt diskussionsinlägg vilket föranledde 

521 Segerstedt refererad i "Manliga tjänstemän trivs bäst", Komm unaltjänstemännens Tidskrtft 1953:1. 
522 Yvonne Hirdman skriver i "Konsten att vara kvinna. Stilleben Sverige 1950" att ett problem som 
uppmärksammades var att så många kv innor tyngdes av känslor av trötthet, olust, inskränkthet och 
ensamhet. Speciellt hemarbetande kvinnor var drabbade. Detta ansågs vara "felaktiga" känslor, och var 
kvinnans individuella ansvar att hantera. Ändå ifrågasattes aldrig om hemmet verkligen var hennes "rätta", 
"primära" eller "naturliga" plats. Hirdman kallar 1950-talet för en "icke feministisk tid". (218). 
523 Gunnar Helén, "Företaget och dess anställda", Stockholms Tidningen 18/1 1953. 
524 "Människan på arbetsplatsen", Upsala 20/12 1952. 
525 "Människan i arbetet", Aftontidningen 20/12 1952; Erik Nyhlén, "Trivseln i industrisamhället", 
Metallarbetaren 1953:10; Tord Ekström, "Människan i industrisamhället — ett diskussionsinlägg", 
Fackföreningsrörelsen 1953:33 och Ivar Ivre "Arbetstrivseln utforskas", Nja Norrland 22/12 1952. Ivres artikel 
var under skiftande rubriker införd i flera socialdemokratiska tidningar. 
526 Radiodebatten med Segerstedt och tre fackföreningsrepresentanter sändes 12 januari 1953. De fackliga 
representanterna var sekreterare Carl Gustaf Lindeli, TCO, ombudsman Yngve Segerström, 
Arbetsledarförbundet samt redaktör Gösta Svensson, Metallindustriarbetarförbundet. Debatten 
kommenterades i många tidningar, och jag har utgått ifrån referatet i "Manliga tjänstemän trivs bäst", 
Kommunaltjänstemännens Tidskrift 1953:1. 
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Segerstedt och Lundquist att formulera ett polemiserande svar som karak
täriseras av nedlåtande avfärdanden och hårda personangrepp.527 

Flera högerskribenter reagerar på att 70 procent av de intervjuade 
menade att arbetarnas villkor främst förbättrats av fackliga organisationer 
och politiska rörelser medan endast 8 procent gav den tekniska utvecklingen 
äran. Detta tycker man visar på en okunnighet då det korrekta förhållandet 
sägs vara tvärtom.528 E. R. Gummerus vill vidga diskussionen om trivsel på 
arbetsplatserna till att gälla hela samhället. Den sociala vantrivseln i dagens 
samhälle hänger samman med banalitet och fulhet i de oöverskådliga och 
förvuxna städerna, en banalitet som sprids över den omgivande lands
bygden, hävdade han. De estetiska faktorerna bör behandlas i socialeko-
nomiskt perspektiv, exempelvis bör man "i reda pengar räkna ut vad Siljans 
naturskönhet kan vara värd". Trivsel och prestationsförmåga står i ett nära 
och oemotsägligt samband med skönhetsvärdet, menar Gummerus. Lika 
nära samman hör banalitet, vantrivsel och missnöje.529 

Beskrivningen av förändringen från jordbruksamhället till industri
samhället accepteras vanligen. Dagens Nyheter kritiserar dock de "förenklade 
och i hög grad missvisande antaganden både om det gamla jordbruks
samhället och industrialiseringens tidigare skeden som författarna gör".530 

Att olika grupper har och har haft skilda levnadsbetingelser behandlas 
aldrig, påpekade Dagern Nyheter. Även Småbrukarnas Tidning kommenterar att 
vad industriarbetare torde drömma sig tillbaka till var en tillvaro som 
lantbrukande och jordägande bonde, däremot knappast till den vanligare 
situationen som egendomslös i en "förnedringens tid".531 

Som synes föranledde resultaten i Människan i industrisamhället en mängd 
reaktioner. Men också metoden som använts kommenterades. Flera skri
benter påpekade osäkerheten i intervjumetoden och ifrågasatte därigenom 
tillförlitligheten i resultaten.532 Detta problem sammankopplades med att 
begreppet trivsel är vagt och obestämt: "Inte desto mindre ödslade svenska 
industrisociologer bort mycken dyrbar tid och många industriföretag en hel 
del pengar på att fråga folk om de trivdes på sin arbetsplats. I själva verket 
är det ju or imligt att begära att någon skall kunna ge ett riktigt och vettigt 

527 I Fackföreningsrörelsen 1953: Tord Ekström, "Människan i industrisamhället — ett diskussionsinlägg" i nr 
33; Segerstedt & Lundquist, "Människan i industrisamhället — ytterligare ett diskussionsinlägg" i nr 41 samt 
Tord Ekström, "Människan i industrisamhället — en replik" i nr 43. 
528 "Företaget och de anställda", Sydsvenska Dagbladet, 20/12 1952; "Vad Huskvarna tycker", Smålands Alle
handa med 'Vetlanda Tidning, 20/12 1952 samt "Till dagens krönika", Tidning för Skaraborgs Län, 26/1 1953. 
529 E. R. Gummerus, "Vad kostar trivsel?", Perspektiv 1955:7. 
530 "Industrisamhället och människan", Dagens Nyheter 20/12 1952. 
531 "Vägen tillbaka", Småbrukarnas Tidning 1953:7. 
532 "Industrisamhället och människan", Dagens Nyheter 20/12 1952 och "Människan i industrisamhället", 
Upsala 31/1 1953. 
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svar på frågor, vilkas innebörd inte ens den frågande (alltså industri
sociologen) är riktigt säker på."533 

Författaren och kulturredaktören James Rossel angriper i två artiklar i 
Morgon-Tidningen attitydforskningen, statistiken och tabellerna som använts i 
undersökningen. Han är kritisk och anser att sociologerna ofta är okunniga 
om de förhållanden de studerar, tillika om de orter som studeras. Han före
språkar en annan sociologi, exemplifierad av Ferdynand Sweig, The British 
Worker; utan tabeller och statistik. "Den visar bl.a. att diskussionen av inne
börden i olika sammanhang ofta är viktigare än de statistiska 'bevis', som 
man med stor möda och till stora kostnader möjligen skulle kunna åstad
komma." Arbetslivets problem ligger mer på det praktiska än det teoretiska 
planet och de avhjälps snarare av praxis än "av våra länstolssociologers 
tabellverk".534 

Här kan vi ana en negativ inställning till sociologin som ämne, en inställ
ning som kommer till synes även på andra håll. Tidningen Upsala tycker att 
sociologerna ofta betett sig som klumpedunsar. "De kommer med sina 
frågeformulär och menar sig på grundval av svaren kunna dra ganska 
bestämda slutsatser om t.ex. lagarna i äktenskapet". I Segerstedt och 
Lundquists undersökning finner man ambitionerna bättre och resultaten 
visserligen viktiga men något triviala. Sunda förnuftet säger i många stycken 
samma sak.535 

Också Smålands Allehanda med Vetlanda Tidning uppvisar en negativ 
inställning till sociologin som vetenskap. Människan i industrisamhället lyckas 
inte "främja lekmannens tro på den vetenskap som säger sig vilja klarlägga 
gruppens reaktioner och beteendemönster". Den präglas av "en bekläm
mande banalitet och ytlighet, trots de otaliga räkneoperationer som hål
korten fått gå igenom".536 

Det förekom alltså negativa kommentarer om sociologin som ämne men 
de allra flesta ifrågasätter aldrig sociologin som helhet även om de kan vara 
kritiska till denna undersökning eller något i den. Många är tvärtom positiva 
eller mycket positiva till ämnet. Några skribenter tar exempelvis tillfallet i 
akt att kräva fler sociologiprofessurer.537 

Som nummer ett, 1953, i SNS skriftserie Studieroch ^Opublicerades en 
sammanfattning av Människan i industrisamhället: Arbetslivet. I inlednings
avsnittet kommenteras något av den kritik som undersökningen fått. 
Segerstedt bemöter här kritiken mot intervjumetoden och mot 

533 Harald Swedner, "Räcker tvåtusen intervjuer?, Kvällsposten 30/1 1953. 
534 James Rossel "Sociologi utan tårar" och "Sociologi utan siffror", Morgon-Tidningen 7/9 resp. 10/9 1954. 
535 "Människan på arbetsplatsen", Upsala 20/12 1952. 
536 "Vad Huskvarna tycker" ledare, Smålands Allehanda med Vetlanda Tidning 20/12 1952. 
537 Ivar Ivre, "Arbetstrivseln utforskas", Nja Norrland 22/12 1952 och "Ge Stockholm 
sociologiprofessor", Morgon-Tidningen 5/1 1953. 
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undersökningsobjektet trivseln. En kritiker blir citerad men utan angivande 
av källan; Segerstedt skriver: "Mycket ofta invänder man, att det är orimligt 
att tänka sig att en 'flock unga studenter' skall kunna locka fram sanningen 
ur ett 'folkmaterial, tillknäppt och skyggt och vresigt, och detta med de mest 
närgånga frågor om livsviktiga ting'."538 

Två andra undersökningar 
Människan i industrisamhället var unik på många sätt men som industri-
sociologisk undersökning var den endast en bland flera. Frågan om trivseln i 
industriarbete var högaktuell i samhällsdebatten under åren strax före och 
efter 1950. Inte bara Segerstedt, utan även sociologer i Stockholm och i 
Lund, var snabba att ge sig in på detta område. 

Två andra exempel på industrisociologiska studier är Gunnar Boalts 
Arbetsgruppen och Bertil Pfannenstills Begreppet arbetstrivsel.™ De utkom 1954 
respektive 1955, men själva undersökningarna hade i bägge fallen utförts 
flera år tidigare. Dessa undersökningar behandlade alltså samma område och 
handlade alla om att undersöka attityder med hjälp av intervjuer. De 
uppvisar dock även väsentliga skillnader. Uppsalaundersökningen var den 
mest omfattande och genomarbetade. Men vid granskningen av de andra 
två studierna framkommer att industrisociologi kunde bedrivas på olika sätt. 

Under åren 1939 till och med 1954 utgav Centralförbundet för socialt 
arbete, CSA, en årsbok med titeln Social Årsbok. Årsboken hade varje år ett 
tema. År 1949 skulle ämnet vara trivseln på arbetsplatsen.540 Redaktören 
Olle Melin uppdrog åt sociologerna Gunnar Boalt och Gunnar Westerlund 
att göra en undersökning. De bestämde sig för att studera "Formell och 
informell gruppbildning i industrien". Undersökningen skulle vara en 
pendang till den mest diskuterade amerikanska industrisociologiska studien, 
Hawthorne-studien från 1930-talet. Den hade visat att den sociala gruppen 
tycktes ha den största enskilda betydelsen för arbetsresultat och trivsel.541 

Man hade uppmärksammat att det fanns både formella och informella 
grupper och Boalt och Westerlund ville studera om gruppbildning på en 
svensk arbetsplats skulle uppvisa liknande mönster som i den amerikanska 
studien. Ett anslag från Statens samhällsvetenskapliga forskningsråd möjlig
gjorde en fältstudie vid ASEA:s verkstäder i Västerås som genomfördes 

538 Segerstedt, "Anda och trivsel i företaget", 6-7. Den citerade som fått stå som symbol för den 
sammanlagda kritiken är Thor Brunius, "Desillusioner", Industritidningen Norden 1953:4. 
539 Gunnar Boalt, Arbetsgruppen: En undersökning av formell och informell gruppbildning i industrin (Stockholm, 
1954) och Bertil Pfannenstill Begreppet arbetstrivsel: Belyst genom en sodologisk förundersökning av gruvarbetare i 
Nordvästra Skåne (Lund, 1955). 
540 Boalt & Bergryd, Centralförbundet för socialt arbete, 41. 
541 För en sammanfattning se Gunnar Boalt, "Arbetsgruppen i sociologisk forskning", i Sociologi och svensk 
industri (Stockholm, 1956). 
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1950—51. Redogörelsen för resultatet bedömdes emellertid inte passa för 
Sodai Årsbok. Enligt Boalt själv blev den "alltför svårsmält".542 Undersök
ningen publicerades i stället av ett annat förlag. 

Den amerikanska studien hade bekostats av företaget som misstänkte att 
informella grupper bland de anställda jobbade mot företagets mål genom att 
hålla nere arbetstakten. Resultatet av undersökningen gav endast delvis stöd 
åt hypotesen: Ja, arbetstakten hölls på den nivå som satts som riktvärde för 
ackordet, men nej, detta var inte de informella gruppernas målsättning. I 
stället var solidariteten med gruppen ett självändamål, och arbetstaktsbe
gränsningen kom som en bieffekt.543 

När Boalt och Westerlund skulle undersöka frågan på svenskt material 
ville de inte utgå från Western Electric's hypotes. I stället bestämdes att 
arbetsgrupperna och deras syfte skulle studeras förutsättningslöst. Studien 
bekostades ju av staten, inte av företaget, vilket man fann viktigt att 
framhålla inför arbetarna. Två sociologstudenter, som tidigare hade varit 
industriarbetare, fick fungera som observatörer i var sin ASEA-verkstad. De 
skulle göra sig bekanta med arbetare och förmän så att arbetet kunde fortgå 
som vanligt oberoende av deras närvaro. Vidare skulle de föra anteckningar 
om alla kontakter som togs mellan de anställda, såväl formella (jobban
knutna) som informella (personliga), och skriva ner de samtal som fördes. 

Uppgiften var inte enkel. Den ene observatören skrev efter den första 
dagen (som han förkortat eftersom han snabbt kände sig "utpratad och 
uttittad") att de största psykiska påfrestningarna var observatörens. Han 
hade funnit ett fungerande argument för att förklara sin närvaro: "När man 
kan skicka ned folk för att undersöka hur infödingsstammarna i Afrika 
lever, varför kan man då inte göra liknande undersökningar bland civiliserat 
folk på en verkstad."544 Också relationen mellan observatörerna och försöks
ledningen Boalt och Westerlund var problematisk. Försöksledningen 
började snart fråga efter resultat medan observatörerna mest såg svårigheter. 
Boalt skriver: "Ett tag såg det ut som om det skulle ge mera att studera 
samspelet mellan oss industrisociologer än att följa arbetet ute på ASEA."545 

Detta första försök måste betraktas som misslyckat. Efter en tid satte sig 
Boalt och Westerlund ned på var sitt håll med observatörernas anteckningar 
(143 manuskriptsidor) för att fastställa den informella organisationen och 
dess målsättning. Deras respektive tolkningar visade sig emellertid ytterst 
olikartade, exempelvis hade Boalt strukturerat materialet utifrån de personer 

542 Boalt & Bergryd, Centralförbundet för soäalt arbete, 41. 
543 Boalt, Arbetsgruppen, 19-44. En kortare sammanfattning i Gunnar Boalt & Gunnar Westerlund, 
Arbetssoäologi: Arbetsbetingelser och mätmetoder (Stockholm, 1953), 196—199. 
544 Boalt, Arbetsgruppen, 62. 
545 Ibid., 69. 
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som agerat medan Westerlund använt innehållet i samtalen som struktur.546 

Den arbetsmetod man använt utdömdes. Misstanken uppstod att Western 
Electric-studien, som använt samma arbetsmetod, kanske inte heller var 
pålitlig. Dock hade observatörerna vid den studien haft en mer preciserad 
arbetshypotes: att informella grupper begränsar arbetstakten. Här fanns 
ingen hypotes i detta avseende. Observatören skulle bara i största allmänhet 
notera vad han uppfattade som relevant socialt samspel. Dessa uppgifter 
skulle sedan ligga till grund för en analys av de informella gruppernas mål. 

Efter detta bakslag formulerade man om syftet och utarbetade en ny 
arbetsmetod. Man bedömde att status och gruppbildningar var lättare att 
finna genom intervjuer med de anställda än genom en utanförstående 
observatörs iakttagelser. Formell status formerades i sex kategorier: 1. För
män, 2. Lagbasar, uppsättare och avsynare, 3. Övriga anställda med lång 
anställningstid, 4. Anställda med medellång anställningstid, 5. Svenska, 
manliga nyanställda, 6. Udändska arbetare och samtliga kvinnor (alla i denna 
grupp var nyanställda).547 

Fackföreningsuppdrag eller politiska uppdrag antogs vara tecken på hög 
informell status. Dessutom fick de anställda i intervjuer på olika sätt gradera 
sina arbetskamrater med avseende på faktorer som man antog vara mått på 
informell status. Exempelvis skulle den anställde välja ut vilka fyra han helst 
skulle vilja ha i sitt arbetslag. Han fick också parvis jämföra sina arbets
kamrater; vem som var bästa kompis, vem han helst ville vinna en bil 
tillsammans med och vem han mest litade på. Resultatet sammanräknades. 
Hypotesen var att hög formell status skulle ha ett positivt samband med 
uppdrag från företaget, yrkeskunskap, lön och anställningstid. Hög infor
mell status skulle ha ett positivt samband med uppdrag från fackföreningen 
och ett antal faktorer beräknade ur intervjuerna: antal val till arbetslaget, 
antal val till gemensam bil, antal val till förtroendeman och antal val som 
bästa kamrat. Hypoteserna visade sig stämma väl på alla punkter utom en; 
uppdrag från fackföreningen visade ett närmare samband med hög formell 
status än hög informell status.548 

Boalt tycktes medveten om risken för att undersökningen ska uppfattas 
som trivial och meningslös men kunde ändå försvara studien : "Alla dessa 
hypoteser är visserligen rimliga till gränsen för det självklara. Trots detta 
tycks de inte vara belagda i andra undersökningar."549 Om vi tittar på 
recensionerna av boken i pressen framkommer att de flesta recensenterna 
hade förståelse för detta problem. Göran Steg i Arbetarbladet försvarade de 

546 Ibid., 72. 
547 Ibid., 93. 
548 Ibid., 139. 
549 Ibid., 115. 
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triviala resultaten: "Ja, det är naturligtvis så att man i vetenskapen som på 
alla andra områden måste starta med det enkla och grundläggande innan 
man kan gå vidare till de mer invecklade sakerna. Och i vetenskapen måste 
man veta säkert"™ 

Recensenten A. Cox i Norrländska Socialdemokraten menade att under
sökningen "är av utomordentlig betydelse". Han var dock kritisk mot Boalts 
sätt att definiera termerna: "Det är förvirrande att Boalt lyckas formulera 
om begrepp och definitioner så, att vad vid Western Electric förstods med 
informell gruppbildning här i vissa kapitel blir formell gruppbildning och 
tvärtom." Också bokens disposition fick skarp kritik: inget register, inga 
tabellrubriker, inga bilder samt en obegriplig sammanfattning. "Arbetare 
och företagare ställer sig välvilligt till forskarnas förfogande för 
undersökningar av detta slag. Det är då sociologernas moraliska skyldighet 
att kvittera detta med läsbara redogörelser."551 Paul Lindblom, rektor vid 
Socialhögskolan i Lund, tycker emellertid i Morgon-Tidningen att Boalts bok är 
mycket instruktiv, just för att man får följa undersökningsförfarandet från 
början till slut. Han visar en klart positiv inställning till sociologin som 
ämne: "Sociologin har idag trampat ur barnskorna och den arbetar med en 
synnerligen komplicerad metodik."552 

I Bertil Pfannenstills studie begreppet arbetstrivsel: Belyst genom en sodologisk 
fältundersökning av gruvarbetare i nordvästra Skåne diskuteras trivselfrågan. 
Eftersom de konkreta resultaten, som han skriver, "kanske ej längre Piar] 
något dagsaktuellt värde", redogör han bara för de viktigaste problemen, 
främst förhållandet mellan trivsel och produktivitet.553 Det Pfannenstill vill 
göra är att bidra till industrisociologisk grundforskning genom att diskutera 
begrepp, metoder och teorier. Han hänvisar till senaste amerikansk sociologi 
och till den internationella sociologkongressen i Liège, där krav på sådant 
starkt gjort sig gällande. 

Större delen av boken ägnas begreppsdiskussionerna. Bland annat be
handlas uppfattningen om det industriella och det förindustriella samhället. 
Det förindustriella samhället var statiskt medan det moderna är dynamiskt 
eller "adaptivt". Det sistnämnda innebär att människan ständigt måste 
anpassa sig i det moderna samhället. Detta ger en föreställning om samhället 
som delvis desorganiserat och "sjukt". Men det innebär en värdering, 
hävdar Pfannenstill. Det saknas kriterier för att bestämma huruvida det 

550 Göran Steg, "Forskning på fabrik", [ree. av Boalts Arbetsgrupper^, Arbetarbladet 23/12 1954. 
551 A. Cox, "Mänskliga samspelet inom ett storföretag", [ree. av Boalts Arbetsgrupper^, Norrländska 
Soäaldemokraten 31/12 1954. 
552 Paul Lindblom, "Den svåra sociologin", Morgon-Tidningen 4/12 1954. 
553 Pfannenstill, Begreppet arbetstrivsel, 3. Två artiklar 1948 visar också hans intresse för industrisociologi: 
"Den mänskliga faktorn i industrien: Några intryck från den industrisociologiska diskussionen i USA", 
Svensk Tidskrifi 1948 och "Arbetsplatsens sociologi", Textil och Konfektion 1948-49. 
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adaptiva samhället är mer desorganiserat än det statiska samhället. Detta har 
emellertid medfört ett stort intresse för mänskliga relationer. Förhopp
ningen är att studiet av dem ska kunna hjälpa folk tillrätta och underlätta 
anpassningsprocesserna. Intresset för mänskliga relationer är ett led, kanske 
till och med ett utmärkande drag, i den nutida sociala processen, skriver 
Pfannenstill; "Mången skulle kalla d enna sociala process för en demokrati
seringsprocess:"554 

Intresset för mänskliga relationer (eller sociala relationer) är alltså ett 
specifikt fenomen i det samtida samhället. Det är också namnet på den 
amerikanska industrisociologin, "human relations". Pfannenstill noterar att 
detta led i den pågående sociala processen tagits upp av "en betydande sam
hällsvetenskap".555 Därmed har industrisociologin bidragit till att förstärka 
intresset. Problemet med begreppet mänskliga relationer (human relations) 
är att det har både en mycket vid allmän och en mer specifik inomdisciplinär 
betydelse. Detta gäller också många andra av industrisociologins begrepp. 
Pfannenstill diskuterar på liknande sätt begreppen yttre och inre social 
aspekt, "labor relations", formella och informella relationer och grupper, 
"satisfaction", arbetsmoral, trivsel och attityder.556 

Så beskrivs tillvägagångssättet i undersökningen. Gruvarbetare i nord
västra Skåne har intervjuats i hemmen av utbildade sociologer under ledning 
av Pfannenstill. Frågan om trivseln var central. Man har i undersökningen 
använt en operationell definition av arbetstrivsel: den arbetare trivs respek
tive vantrivs som ger ett positivt respektive negativt svar på frågan om sin 
trivsel. En gruvarbetare som uppgav att han vantrivdes hade läst Folke 
Fridells böcker. Tolkningen av detta blev att hans vantrivsel var ideologiskt 
betingad och inte känslomässig.557 

Undersökningen visade på ett positivt samband mellan trivsel och gott 
kamratskap mellan arbetarna, en omtyckt förman samt att bolaget visade 
intresse för det arbetarna gör. Otrivsel tycktes framför allt hänga samman 
med jäkt och stress i arbetet. Ett svagt positivt samband fanns också mellan 
trivsel och politisk föreningstillhörighet och intresse för teknik och musik. 
Ett negativt samband fanns mellan trivsel och medlemskap i idrottsförening 
och intellektuella intressen som frivilligt bildningsarbete, biblioteksbesök 
och innehav av dagstidningar. Vad gäller sambandet mellan trivsel och 
produktivitet visade undersökningen endast en svag tendens i riktning mot 

554 Pfannenstill, Begreppet arbetstrivsel, 18. 
555 Ibid., 19. 
556 Pfannenstill kritiserar tendensen att ställa upp dikotomier inom industrisociologi som formell-informell, 
personlig-opersonlig och social-rationell. Ett förhållande mellan människor kan aldrig vara uteslutande det 
ena eller det andra. I stället bör begreppen förstås som poler på en kontinuerlig skala, som relativa i stället 
för absoluta. 
557 Pfannenstill, Begreppet arbetstrivsel, 87. 
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att hög produktivitet hängde samman med låg trivsel och vice versa. Detta 
hade också vissa amerikanska undersökningar antytt. 

Industriforskningens finansiärer 
En bidragande orsak till sociologernas intresse för studier av industrin var 
att det gick att få finansiering för dessa. Genom inrättandet av ämnet vid 
universiteten kan man säga att staten åtog sig en viss grundläggande 
finansiering av sociologisk forskning, främst genom lönen till professorn 
eller biträdande läraren och en eller annan assistent eller biträde samt kanske 
något licentiat- och doktorandstipendium. Men sociologiska undersökningar 
medförde en del kringkostnader: studenter anställdes ofta för att genomföra 
intervjuerna, resor kunde vara nödvändiga och den statistiska bearbetningen 
krävde en del maskinell utrustning för att kunna genomföras effektivt. 
Behovet var stort av finansiering från andra källor än universitetsmedlen. 

År 1948 inrättades det samhällsvetenskapliga forskningsrådet med 
Segerstedt som en av ledamöterna. Därifrån fördelades statliga medel till 
undersökningar efter ansökan från forskarna. Under efterkrigsåren etable
rades även flera ytterligare organ som distribuerade anslag till samhällsveten
skaplig forskning.558 Ett av dessa var särskilt betydelsefullt för sociologins 
del: Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS. Det bidrog med medel 
till flera sociologiska undersökningar, bland annat den stora Människan i 
industrisamhället. Initiativet till undersökningen kom 1948 från SNS grundare 
i samband med förbundets inrättande. Det finns därför all anledning att 
närmare undersöka samarbetet mellan SNS och sociologerna. 

SNS inrättades 1948 med SAF och Industriförbundet som finansiärer. 
Dessa organisationer drev tillsammans också Industriens utredningsinstitut, 
IUI, som hade grundats 1939. Under kriget utvecklades IUI snabbt till ett 
kvalificerat expertorgan av vetenskaplig karaktär.559 Historikern Sven Anders 
Söderpalm beskriver inrättandet av både IUI och SNS som led i närings
livets strategi att skapa och upprätthålla en kunskapsmässig ledning i frågor 
om näringsliv, ekonomi och arbetsmarknad.560 Utvecklingen tvingades fram 
av socialdemokratins allt starkare stöd. SAF var under 1920-talet och första 
hälften av 1930-talet politiskt allierat med de borgerliga oppositions
partierna, men valde efter det misslyckade valet 1936 en annan strategi. Man 

558 I "Löntagarna, konsumenterna och samhällsvetenskaperna", Fackföreningsrörelsen 1954:41, 269, räknar 
Boalt upp de samhällsvetenskapliga forskningsorgan som finns: Statens Samhällsvetenskapliga 
Forskningsråd, Konjunkturinstitutet, Personaladministrativa Rådet (tillkom 1952), Industriens 
Utredningsinstitut, SNS, Kommittén För Folkrörelseforskning och CSA. 
559 Söderpalm, Arbetsgivarna och SaltsjöbadspoHtiken, 118. För vidare läsning om IUI se Rolf G. H. 
Henriksson, Som Edström ville: Hur IUI blev till (Stockholm, 1990). 
560 Söderpalm, Arbetsgivarna och SaltsjöbadspoHtiken, 61. 
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tonade ner sina partipolitiska intressen och hävdade i stället en expertroll i 
näringslivsfrågor. Att SAF framhöll sig som politiskt neutral expert gav 
föreningen en annan väg till politisk makt. Den kom, menar Söderpalm, att 
få ett "kunskapsteknologiskt övertag" gentemot såväl myndigheter, regering 
som fackföreningsrörelsen, ett övertag som medförde en stark position i det 
statliga utredningsväsendet.561 

Drivande bakom bildandet av SNS efter kriget var Tore Browaldh och 
Axel Iverroth som båda var knutna till IUI. De tyckte att näringslivets 
representanter förlorat initiativet i samhällsdebatten till förmån för arbetar
rörelsen. En önskan hade funnits redan när IUI bildats att det skulle fylla 
propagandistiska och politiska syften men verksamheten hade i stället 
kommit att få en vetenskaplig inriktning. Nu var tanken att SNS skulle 
kunna fungera som ett mer debattinriktat forum. Samtidigt betonades att 
SNS skulle vara obundet av politiska partier och intresseorganisationer. Det 
skulle ge bidrag till relevant forskning och förhålla sig objektivt till de 
resultat som framkom. År 1948 bildades förbundet med programförkla
ringen: 

SNS vill genom forskning, studier och debatt 

söka vidga kunskaperna om de ekonomiska och sociala förhållandena och om 
näringslivets och samhällets funktioner och arbetssätt, 

stimulera till positiva insatser i den samhälls- och näringspolitiska debatten, 

skapa förutsättningar för en ekonomisk politik som tillfredsställer kraven på 
ekonomisk utveckling samt på socialt framåtskridande 

SNS är obundet av politiska partier och intresseorganisationer. Dess arbete finansieras 
genom bidrag från näringslivet.562 

Browaldh och Iverroth ansåg att näringslivets ledare i Sverige visste för lite 
om det samhälle de verkade i. Både Browaldh och Iverroth hade besökt 
USA, Browaldh som assistent åt Gunnar Myrdal i dennes regeringsuppdrag 
att undersöka den amerikanska efterkrigsplaneringen. I sina memoarer 
benämner Browaldh denna tid som den viktigaste i hans "omorientering 
mot större samhällsmedvetenhet [...] och mot ett ökande intresse för 
sociologi, politisk historia och de humanistiska vetenskaperna".563 Han 
beskriver också sin förhoppning att kunna skapa en ideologi för näringslivet 
som skulle vara hållbar i diskussionerna med mer ideologiskt förankrade 
motparter, fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Han ville att SNS 

561 Ibid., 40-41. 
562 Citerat från pärmen på Människan i industrisamhället: Arbetslivet. 
563 Tore Browaldh, Gesällvandring (Stockholm, 1976), 17. 
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skulle bli för näringslivet "någonting av vad LO-ekonomerna har varit för 
socialdemokratin".564 

Det första och, skulle det visa sig, största projekt som SNS engagerade 
sig i var Segerstedts trivselundersökning. I bokens anmälan framställs det 
som att initiativet till undersökningen kom från SNS. Sociologin var till en 
början SNS skötebarn. Segerstedt var också huvudtalare på den första 
näringslivskonferens som SNS anordnade 1950 i Tylösand. Rubriken på 
konferensen var "Företagets socialvård - och samhällets". 1956 års Tylö-
sandskonferens ägnades också explicit åt sociologi: "Sociologi och svensk 
industri". Browaldh har kommenterat de stora satsningarna på sociologiska 
undersökningar: "På ett område har vi dock varit banbrytare, nämligen 
inom sociologin. Det var där vi gjorde våra verkliga pionjärinsatser."565 

Vilka frågor som genom åren ansetts viktiga kan belysas av de forsk
ningsområden som SNS finansierat. Ur SNS egen förteckning kan utläsas 
att sex av tio forskningsprojekt under åren 1948 till 1955 sorterades under 
rubriken arbetslivs frågor.566 Detta var alltså det enskilda område som helt 
dominerade. Näringslivet fond, där forskningsmedlen fanns fonderade, 
visade emellertid tidigt en viss tveksamhet mot forskningsinriktningen. 

Man hade haft en känsla av att man inom SNS så starkt hade tryckt på objektiviteten att 
det mycket väl kunde hända att utredningarna och verksamheten i övrigt ledde till 
resultat som inte var förenliga med Fondens målsättning. Man hade vidare frågat sig, om 
verkligen de stora utredningsprojekten ur Fondens synpunkt hade gett resultat av ett 
sådant värde att de motiverade de mycket stora kostnader, som läggs ner på dem.567 

Också andra ifrågasatte "om det inte är en alltför vittomfattande uppgift för 
SNS att försöka åstadkomma en på forskning fotad syntes av eller en 
helhetssyn på hela vårt moderna samhälle."568 Men överlag fick SNS snabbt 
ett högt anseende. SAF och Industriförbundet satsade stora belopp på 
forskningsverksamheten och de resultat som publicerades ansågs hålla en 
hög vetenskaplig klass. Förtroendet för SNS var stort inom snart sagt alla 
läger i samhället. 

De stora arbetena Människan i industrisamhället tillsammans med de 
nationalekonomiska Svensk statsförvaltning i arbete av Gunnar Heckscher och 
Konjunkturer och ekon omisk politik av Erik Lundberg blev betydelsefulla och 
uppmärksammade undersökningar. Jan Wallander, först forskningschef och 
sedan chef för SNS åren 1950-1953, hävdar att de ändå uppfattades som 
något av en besvikelse inom SNS: "Man hade föreställt sig att utredningarna 

564 Tore Browaldh, "Några personliga tankar om SNS-idén", Företag och Samhälle, 1988:3—4. Hela 
tidskriftsnumret ägnas SNS med anledning av organisationens 40-årsjubileum 1988. 
565 Browaldh citerad i Kersti Ullenhag, I t akt med tiden: SNS åren 1948-1998 (Stockholm, 1998), 78. 
566 "Forskningsområden under 40 år", Företag och Samhälle, 1988:3—4. 
567 Anteckningar från sammanträde 1953 med representanter från SNS och Näringslivets fond, citerat i 
Ullenhag, I takt med tiden, 77. 
568 Bertil Wallin, citerad i Ullenhag , I takt med tiden, 78. 
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skulle leda fram till resultat som kunde användas som vapen i näringslivets 
kamp mot regleringar, byråkratisering och socialiseringsframstötar. Så blev 
nu inte fallet."569 

Fokuseringen på arbetslivsfrågor minskade från mitten av 1950-talet och 
sociologin fick konkurrens av andra forskningsområden. Efter 1956 utgör 
forskning om arbetslivsfrågor tio procent av forskningsverksamheten.570 I 
huvudsak var det ekonomiska studier som intresset nu riktades mot.571 

En av SNS senare ledargestalter, Hans Tson Söderström, ser den första 
vurmen för samhällsvetenskapliga studier som något överdriven: 

Det fanns — som jag ser det — bland SNS ursprungliga tillskyndare en nästan naiv tro på 
forskningens möjligheter att lösa samhällsproblemen. På mig ger de inledande dokumen
ten och policyförklaringarna en känsla av att de såg på samhällsforskningen som oraklet i 
Delphi, dit de stridande parterna i ideologiska eller intressemässiga konflikter kunde 
vända sig för att få det slutliga svaret — för att sedan handla därefter.572 

SNS insatser gav emellertid sociologin i Sverige en rejäl skjuts. Att 
näringslivets företrädare vid denna tid var villiga att betala för samhälls
vetenskapliga studier på arbetslivets område hade förstås betydelse för 
sociologernas benägenhet att ägna sig åt industrisociologiska frågor. Det 
ledde också till att industrisociologin fick en slags koppling till 
arbetsgivarsidan. 

SNS var dock inte den enda organisation som sociologerna kunde vända 
sig till för bidrag till undersökningar. En annan var CSA, Centralförbundet 
för socialt arbete. Det hade emellertid en helt annan och för samhälls
vetenskapen mindre betydelsefull position. Men dess utveckling visar på 
ytterligare aspekter av samhällsvetenskapernas situation och receptionen av 
sociologin. 

CSA hade ju b ildats 1903 och vi har mött organisationen i kapitel tre i 
samband med Socialinstitutets bildande och fortsatta verksamhet. Socio
logerna Gunnar Boalt och Ulla Bergryd delar i sin bok om CSA upp 
verksamheten i tre perioder, där stadgeförändringar markerar övergången 
från en period till en annan. Första perioden karaktäriserades av praktiska 
sociala initiativ. År 1922 ombildades CSA första gången och nu fick 
verksamheten en tydligare inriktning på upplysning. Under denna andra 

569 Jan Wallander, citerad i Ullenhag, I t akt med tiden, 63. 
570 "Forskningsområden under 40 år". I Boalt & Bergryds bok om CSA beskrivs arbetslivs frågorna som 
"det viktigaste socialpolitiska forskningsfältet" i början av 1950-talet, se Centralförbundetför soäalt arbete, 61. 
571 Söderpalm, Arbetsgivarna och Saltsjöbadspolitiken, 77. Ännu ett organisatoriskt initiativ togs av SAF inför 
föreningens 50-årsjubileum 1952, då Personaladministrativa rådet, PA-rådet inrättades. Till en början hade 
PA-rådet en allmän inriktning på personaladministrativa frågor, inom vilket sociologiska betraktelsesätt 
kunde rymmas. Så småningom kom de studier som rådet stödde att allt mer domineras av 
arbetspsykologin. Gunnarsson, Attförändra arbetsprocessen, 21, 29. Ev. intressant: PA-rådets inrättande 
motiverade Gunnar Sträng att inte följa riksdagens begäran om en utredning om arbetsforskningens läge. 
572 Hans Tson Söderström, "SNS under fem decennier: Några personliga reflektioner" i Ullenhag, I takt 
med tiden, 213. 
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period uppfördes den byggnad vari CSA, Socialinstitutet, Stockholms hög
skolas nationalekonomiska institution samt ett socialvetenskapligt bibliotek 
inrymdes.573 Man utgav också Sodai Årsbok under åren 1939-1954.574 

Ytterligare en stadgeändring kom 1952. Förbundet hade ekonomiska 
problem sedan flera år. Ett nytt avtal med KF:s förlag innebar att CSA självt 
fick bära kostnaderna för Social Årsboks underskott vilket medförde en snar 
nedläggning av boken. Lars Gråby, socionom och byråföreståndare för CSA 
1949-1954 tillika amanuens vid Stockholm högskolas sociologiska institu
tion, har förklarat hur förbundet ville uppnå skattebefrielse och hur vägen 
till detta måste bli att förbundet fick ett nytt huvudsyfte: främjande av 
vetenskaplig forskning. Av skattetekniska skäl, men också i enlighet med 
vad som redan diskuterats i styrelsen, omvandlades således CSA till ett 
organ för socialpolitisk forskning.575 I december 1952 stadfästes de nya 
stadgarna: 

Sitt ändamål fullföljer förbundet 

1) genom att utgiva publikationer av socialvetenskaplig betydelse, 

2) genom att anordna konferenser med sakkunniga rörande sociala spörsmål, som 
funnits böra bliva föremål för forskning, i syfte att sammanföra material för sådan 
forskning, 

3) g enom att upprätthålla förbindelse med utländska forskare och organisationer på det 
socialpolitiska området, samt 

4) genom andra åtgärder till gagn för socialpolitisk forskning. 

I sitt arbete samverkar CSA med företrädarna för socialpolitiskt inriktad forskning vid 
universitet och högskolor, med socialinstituten samt med socialt verksamma 
organisationer och personer.576 

Det nya CSA organiserades som ett vetenskapligt råd vid sidan om 
styrelsen. I detta råd satt många av den socialvetenskapliga forskningens 
tunga namn men på grund av CSA:s mycket blygsamma anslag kunde inte 
någon mer omfattande forskning bedrivas och det vetenskapliga rådet 
sammankallades inte efter 1955.577 Vid omorganisationen 1952 infördes 

573 Se vidare kapitel 3. Boalt & Bergryd kallar projektet för "Bagges imperium". 
574 Boalt & Bergryd, Centralförbundetför soäalt arbete, 40. Redaktör var byråföreståndaren och i 
redaktionskommittén deltog i perioder bland andra Alva Myrdal och Ulla Lindström. 
575 Ibid., 53 ff. Boalt & Bergryd tycker att Gråby överbetonar den ekonomiska aspekten. 
576 Citerat från Boalt & Bergryd, Centralförbundet för soäalt arbete, 55. 
577 Boalt & Bergryd, Centralförbundet för soäalt arbete, 57-58. De första två åren efter nyordningen var 
Gunnar Heckscher, professor och rektor vid Socialinstitutet, ordförande. Han efterträddes 1955 av 
Gunnar Boalt. Boalt & Bergryd beskriver kontakterna mellan sociologiska institutionen vid Stockholms 
högskola, där Boalt var nyutnämnd professor, och CSA. Till en början var de unga forskarna "föga 
intresserade av socialpolitisk forskning". Socialregistrens akter eller kortregister som källmaterial 
appellerade inte till sociologerna för vilka största vikt lades vid tillförlitliga data och representativa 
stickprov. Så småningom växte emellertid intresset för socialpolitisk forskning på sociologiska 
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representation av ytterligare organisationer i CSA. De nya som tillkom var 
organisationerna för arbetsmarknadens parter.578 

CSA:s nya syfte 1952 att främja socialvetenskaplig och socialpolitisk 
forskning inrättades av flera skäl. Dels var det skattetekniskt fördelaktigt, 
dels kan det tolkas som ett försök att höja förbundets, då ganska låga, an
seende. Att detta försök till statushöjning i längden blev misslyckat kan bero 
på att CSA: s medel till vetenskapliga anslag inte motsvarade statusnivån på 
det vetenskapliga rådets medlemmar.579 

Om vi jämför CSA och SNS ser deras respektive situation helt olika ut. 
CSA hade problem med små anslag till forskning och lågt anseende medan 
läget inom SNS var det motsatta. Men CSA kom ändå att bidra till socio
logins etablering. Vi har sett hur Gunnar Boalt och Gunnar Westerlund 
1949 uppdrogs att, för Social Årsboks räkning, genomföra en studie av 
trivseln i arbetslivet. Även om undersökningen inte kom att ingå i Social 
Årsbok, resulterade initiativet i den industrisociologiska publikationen 
Arbetsgruppen. 

Industrisociologi i tiden 
De undersökningar som har behandlats i detta kapitel visar att det fanns ett 
stort intresse för studier av industrin bland sociologerna; vi har sett ett 
exempel från Uppsala, ett från Stockholm och ett från Lund. Det fanns 
även organisationer, här exemplifierade av SNS och CSA, med intresse av 
att finansiera industrisociologiska studier vilket bidrog till områdets etable
ring och tillväxt. 

De tre undersökningar som jag s tuderat är endast några av den mängd 
industrisociologiska studier som genomfördes under 1950-talet. Lars 
Gunnarsson har funnit och analyserat nio industrisociologiska monografier 
från 1950-talet. Han har delat upp dem i skilda innehållsliga teman men 

institutionen, bland annat på grund av möjligheten till anslag från CSA, Boalt & Bergryd, Centralförbundetför 
sodali arbete, 59. 
578 Före 1952 ingick Centralförbundet för nykterhetsundervisning (CFN), Folkbildningsförbundet, 
Fredrika Bremerförbundet, Kooperativa Förbundet (KF), Svenska landskommunernas förbund, Svenska 
Landstingsförbundet, Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, Svenska Stadsförbundet och Sverige 
Allmänna Sjukkasseförbund. Med de nya stadgarna tillkom Landsorganisationen i Sverige, Riksförbundet 
Landsbygdens Folk, Svenska Arbetsgivarföreningen, Sveriges Lantbruksförbund och Tjänstemännens 
Centralorganisation. Boalt & Bergryd, Centralförbundetför soäalt arbete, 61. Boalt & Bergryd har försökt att 
mäta CSA:s anseende bland annat med hjälp av styrelsemedlemmarnas förekomst i Vem är det?. Denna 
mätning visar att CSA:s anseende var stort några år efter inrättandet i början av seklet, i början av 
trettiotalet i samband med husbygget, då Sodai Årsbok började ges ut i slutet av trettiotalet samt strax efter 
stadgeändringen 1952 då ett vetenskaplig råd inrättades. Överlag har dock förbundets betydelse och 
anseende sjunkit allt eftersom, bland annat beroende på att andra sociala institutioner vuxit upp, till en 
början ofta på initiativ från CSA, se Boalt & Bergryd, Centralförbundet för sodali arbete, kap IV. 
579 Detta är också vad Boalt & Bergryd anser, förutom Boalts personliga tillkortakommanden som 
ordförande, Centralförbundet för sodalt arbete, 58. 
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finner att det som förenar är tydligare än det som skiljer.580 Tonvikten har 
alltid legat på individens upplevelse och beteende. Olika förhållandens kon
sekvenser har studerats, inte dess betingelser. Det har gällt hur förhållanden 
inverkar på individens sysselsättning, klasstillhörighet, anpassning och 
tillfredsställelse samt hur individen uppfattar detta.581 I den tidiga industri
sociologin finns ingen reflektion över ägande-, makt- och auktoritets
förhållanden, allt enligt Gunnarssons analys. Kollektiva fenomen har inte 
studerats. Grupper och deras handlande har analyserats men sällan ett helt 
kollektiv och dess problem.582 Den industrisociologiska traditionen har 
"ägnat sig åt analyser av tillstånd snarare än förlopp". En historik kan tas 
upp, men behandlas inte i relation till det egentliga studieobjektet, det 
nuläge som ska beskrivas. Detta beror på, enligt Gunnars son, att det inom 
traditionen saknats metoder för historisk analys trots att intresset för 
metodfrågor hela tiden varit stort och trots att en tydlig utveckling och 
förfining skett. De metoder som använts har i stor utsträckning hämtats 
från amerikansk sociologi och dominerades nära nog helt under 1950- och 
1960-talen av intervjumetoden. Detta gällde också övriga nordiska länder 
med undantag av Norge där deltagande observation var den mest använda 
metoden.583 

Sociologerna Torsten Björkman och Karin Lundqvist har en vidare 
definition än Gunnars son och har då funnit inte mindre än 24 industri
sociologiska avhandlingar och rapporter från 1950-talet.584 Björkman och 
Lundqvist framställer den tidiga svenska industrisociologin i ännu mer 
kritiska ordalag än Gunnars son. De konstaterar att arbetsanpassning var den 
helt dominerande frågan: "Under sina första tjugo år, 1945—65, präglades 
den arbetssociologiska traditionen i vårt land av ett paradigm, anpassnings-
paradigmet."585 Detta paradigm tog sig uttryck i att sociologerna främst 
ägnade sig åt frågor som kan sägas ha definierats av arbetsgivarna. 
Problemen gällde individer och grupper av arbetare och deras anpassning 
till arbetsprocesserna. 

580 Dessa har karaktäriserats i fem teman: Industrisamhället och människan (Segerstedt & Lundquist 
Människan i industrisamhället samt Dahlström Tjänstemännen, näringlivet och samhället), Arbetsgruppen och dess 
organisation (Boalt Arbetsgruppen samt Swanäng Arbetsgruppens sodala struktur), Arbetares trivsel och 
produktivitet (Pfannenstill Begreppet arbetstrivsel samt Erixon Trivsel och produktivitet), Arbetsledning och 
informationsutbyte (Lundquist Arbetsledare och arbetsgrupp samt Dahlström Information på arbetsplatsen) samt 
Tekniska förändringar och anpassning (Israel Soäologiska och psykologiska undersökningar rörande effekten av 
tekniska förändringar). Av dessa nio 1950-taIsstudier har en bekostats av SNS, en av SAF, två av Statens råd 
för samhällsforskning, en genom att forskaren var anställd i det aktuella företaget samt fyra av PA-rådet, 
samtliga dessa fyra under andra hälften av 1950-talet, Gunnarsson, Attförändra arbetsprocessen, 37. 
581 Gunnarsson, Attförändra arbetsprocessen, 68. 
582 Ibid., 70-72. 
583 Arbetssociologi i de nordiska länderna, red. Hans Berglind & Carl Magnus Tunevall (Malmö, 1982), 10. 
584 Torsten Björkman & Karin Lundqvist, Från MAX till PIA: Reformstrategier inom arbetsmiljöområdet (Lund, 
1981), 34. 
585 Björkman & Lundqvist, Från MAX till PIA, 34. 
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Den nära kopplingen mellan industrisociologin och arbetsgivarparten 
kommenteras i kritiska ordalag av såväl Gunnarsson som Björkman och 
Lundqvist. Detta var emellertid inte lika självklart negativt under trivsel
undersökningarnas tid. Det övertag som arbetsgivarsidan skaffat sig vad 
gällde initiativ till samhällsvetenskaplig kunskap om arbetslivet uppmärk
sammades men det rådde skilda meningar om problemets allvar. 

Den socialdemokratiske journalisten och folkbildaren Ivar Ivre aktua
liserade frågan om arbetsgivarsidans försprång på samhällsvetenskaplig 
forskning i tidskriften 'Fackföreningsrörelsen 1954. Han hävdade att löntagar-
och konsumentorganisationernas attityd till delar av samhällsvetenskaperna 
kännetecknades av passivitet. "Det samhällsvetenskapliga initiativet" hade 
överlåtits till arbetsgivarsidan vilket bland annat SNS vittnade om.586 Den 
forskning som hade genomförts var av hög vetenskaplig standard och till 
gagn för alla arbetsmarknadens parter, hävdade Ivre, men naturligt nog hade 
arbetsgivarvärderingar legat till grund för verksamheten och för den 
praktiska tillämpningen av forskningsresultaten.587 En annan följd hade blivit 
att de sociologer och psykologer som sökt sig utanför universiteten till 
största delen knutits till näringslivet på arbetsgivarsidan.588 

Ivres förslag till å tgärd var att LO, TCO och KF skulle gå samman om 
ett samhällsvetenskapligt forskningsråd med generösa finansiella möjlig
heter. Rådet skulle följa samhällsvetenskapernas utveckling, ta initiativ till 
nya projekt av betydelse för organisationerna, stödja forskare med in
tressanta projekt samt bedriva informationsverksamhet i samarbete med 
organisationernas informationsavdelningar.589 

Redaktionen för Fackföreningsrörelsen bad några berörda personer att 
framföra sina åsikter i anslutning till Ivres artikel.590 De flesta höll med om 
att arbetsgivarsidan hade ett försprång och att detta var eller kunde vara ett 
problem. Emellertid tog de flesta inte så allvarligt på hotet. En stark tro på 
vetenskapens förmåga var gemensam hos debattörerna. Med vetenskapens 
hjälp antogs "trivsel och andlig balans" kunna åstadkommas.591 Tilliten till 
vetenskapsmännens objektivitet var mycket stor liksom till SNS och en 
gemensam vilja att upprätthålla förtroendet för vetenskapen och forskarna 
kan skönjas. Ett särskilt löntagarstyrt forskningsråd befarades främja en 

586 Ivar Ivre, "Löntagarna, konsumenterna och samhällsvetenskaperna", Fackföreningsrörelsen 1954:40, 245. 
587 Ibid., 246. 
588 Ibid., 249. 
589 Ibid., 250. 
590 Som representanter för samhällsvetenskaperna uttalade sig professorerna i sociologi Gunnar Boalt och 
T.T. Segerstedt samt professorn i statskunskap Jörgen Westerståhl. Från fackföreningssidan uttalade sig 
ordförande i Träindustriarbetarförbundet Yngve Persson, LO:s sekreterare Otto Westling samt 
föreståndarna för TCO:s respektive LO:s utredningsavdelning Arne H. Nilstein och Rudolf Meidner. 
591 Yngve Persson, "Löntagarna, konsumenterna och samhällsvetenskaperna", Fackföreningsrörelsen 1954:42, 
299-300. 

-  174-



uppfattning om att vetenskap skulle kunna uppfattas olika bland löntagare 
och arbetsgivare. Det var Segerstedt som formulerat sin oro för detta och 
han såg SNS och CSA:s "privata" råd som oändligt mycket bättre än korpo-
rativt styrda forskningsråd. Det bästa vore emellertid, enligt Segerstedt, att 
bygga ut de samhällsvetenskapliga institutionerna vid universitet och 
högskolor. Där stod staten som garant för objektiv forskning och det som 
finansierades genom Statens samhällsvetenskapliga forskningsråd antogs 
vara garanterat fritt från intressesynpunkter.592 

Jag misstänker att sociologernas tidiga försök värderats enligt en senare 
utvecklad och etablerad norm, vilket lätt blir lite missvisande. Edmund 
Dahlström, som själv genomförde en industrisociologisk undersökning i 
mitten av 1950-talet, har diskuterat resultaten i "trivselstudierna".593 Några 
generella slutsatser om vad som är viktigast för trivseln på en arbetsplats 
lyckades man inte åstadkomma, menar Dahlström. Några enkla samband 
mellan tillfredsställelse och produktivitet kunde inte fastställas. Vissa gene
rella mönster kunde dock skönjas, främst att arbetare med större själv
ständighet i sitt arbete tenderade att känna större trivsel. Emellertid tror 
Dahlström att undersökningarnas största betydelse låg på det lokala planet. 
Studierna gav information till både företagsledare och fack i de specifika 
företagen och kunde därmed användas som underlag för förbättringar.594 

Från mitten av 1950-talet sjönk intresset för industrisociologisk forsk
ning bland både sociologer och industriledare. Internationellt minskade 
också Human Relations-skolans popularitet. Det bör även uppmärksammas 
att den tekniska inriktning som Säentific Management stod för, med 
rationalisering som mål och tidsstudier som medel, fortsatte att styra den 
praktiska produktionsorganisationen, trots den stora uppmärksamhet som 
Human Relations åtnjutit.595 

År 1956 anordnade SNS konferensen "Sociologi och svensk industri". 
SNS hade visat ett stort intresse för industrisociologi ända sedan inrättandet 
1948, men efter denna konferens tycks intresset för industrisociologiska 
studier helt ha försvunnit. LM Ericsson-direktören Hans Thorelli får 
illustrera stämningarna: 

Human relations-rörelsen blev en folkrörelse inom näringslivet, som byggdes upp på 
förutsättningen att det rådde en entydig och fullständig korrelation mellan bättre human 
relations (ökad "trivsel", eller hur man nu vill uttrycka det) å ena sidan och ökad 

592 Torgny T. Segerstedt, "Löntagarna, konsumenterna och samhällsvetenskaperna", Fackföreningsrörelsen 
1954:41,270. 
593 Edmund Dahlström, Tjänstemännen, näringslivet och samhället: Un attitydundersökning (Stockholm, 1954). Se 
Edmund Dahlström, "Samhällsvetenskapens roll i svensk arbetsmarknadspolitik efter andra världskriget", i 
Arbetssociologi i de nordiska länderna, red. Hans Berglind & Carl Magnus Tunevall (Malmö, 1982). 
594 Dahlström, "Samhällsvetenskapens roll i svensk arbetsmarknadspolitik efter andra världskriget", 138-
139. 
595 Arbetssociologi i de nordiska länderna, 22. Se också Björkman & Lundqvist, Från MAX till PIA, 18—19. 
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produktivitet å den andra. Så vitt jag kan begripa, är detta ett naivt antagande, lika naivt 
som det att man kan öka produktionen i all oändlighet bara med tekniska rationalise
ringsmetoder.596 

Mer praktiskt orienterad forskning, knuten till psykologi och företagseko
nomi, vann inflytande inom den privata industrin.597 Inom den akademiska 
sociologin blev industrisociologi fortsättningsvis endast ett bland flera 
intresseområden. Problemen sågs alltmer som strukturellt betingade och 
kanske därmed mer komplicerade. Från andra hälften av 1960-talet fann 
industrisociologin, nu under beteckningen arbets sociologi, en ny avnämare i 
fackföreningsrörelsen. Samarbetet utvecklades vidare under 1970-talet. 
Under forskningsområdets första 20-årsperiod kom kopplingen till 
industrins arbetsgivarsida att bytas mot en koppling till arbetstagarsidan.598 

* * * 

Det första stora samhällstillvända forskningsområdet inom svensk sociologi 
var alltså industrisociologi. Flera faktorer samverkade till att industri
sociologi blev så dominerande: arbetsmarknadsläget och den allmänna 
debatten om industriarbetets trivselfrågor, den internationella trenden inom 
det arbetsvetenskapliga området, möjligheterna inom området till lämpliga 
frågeställningar och metoder och de relativt sett goda möjligheterna till 
finansiering. I det läge som sociologin i Sverige befann sig - nyinrättat och 
med ett behov att snabbt visa upp användbara resultat — var studier av 
industriarbete ett lovande område. De sociala relationerna inom industriella 
arbetsgrupper var helt outforskade. Frågorna anslöt till den aktuella 
debatten om industriarbetarnas trivsel. Industrin symboliserade också det 
moderna samhälle som sociologin skulle undersöka. 

Uppsalasociologernas attitydundersökning Människan i industrisamhället 
var en av de första och den största.599 Den byggde på Segerstedts teori och 
kan därför ses som ett mönsterexempel på den sociologi som Segerstedt 
förespråkade. Genomförandet tog åtskilliga år då den var mycket om
fattande. Det allmänna intresset var stort och mottagandet blev i huvudsak 
positivt. Dock anas en viss besvikelse över resultatens trivialitet. Från 
industrins sida var intresset ursprungligen mycket stort. Ett grundläggande 
syfte med bildandet av Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, 1948 
var att få till stånd samhällsvetenskapliga, och i synnerhet sociologiska, 

596 Soäologi och svensk industri, (Stockholm, 1956), 33. 
597 Katrin Fridjónsdóttir, "Social Change, Trade Union Politics, and Sociology of Work", i The Sodai 
Direction of the Public Sciences, Sociology of the Sciences 11, red. Stuart Blume m.fl. (Dordrecht, 1987), 255. 
598 Björkman & Lundqvist, Från MAX till PIA, 40. Se också Fridjónsdóttir, "Social Change, Trade Union 
Politics, and Sociology of Work". 
599 Attitydundersökningar var vanliga. För en diskussion om begreppet och dess utveckling och 
användning på amerikansk botten se Converse, Survey research in the United States, särskilt kapitel 2. 
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undersökningar av näringslivet Under andra delen av 1950-talet sjönk 
emellertid intresset då det visat sig svårt att få fram några mer konkreta och 
entydiga samband genom de sociologiska studierna. Även här framträder en 
besvikelse över att sociologin inte kunde presentera resultat som riktigt 
motsvarade de högt ställda förväntningarna. 
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8. Sociologin och dess gränser 

Denna avhandling har följt etableringen av sociologiämnet i Sverige från 
1930- och 1940-talens initiativ och utredningar till kampen om ämnets 
inriktning och den första periodens forskning. På detta sätt har insti-
tutionaliseringen av ämnet som universitetsdisciplin undersökts. I detta 
avslutande kapitel vill jag avrunda avhandlingen med några sammanfattande 
resonemang. 

Det är påfallande hur stort intresset var för sociologi såväl inom som 
utom universitetsvärlden. Att hävda att sociologin blev en modevetenskap 
under 1940-talet är knappast någon överdrift. Så gjordes redan i samtida 
press. Svenska Dagb ladet kallar 1946 sociologi en modevetenskap "även om 
den icke i popularitet kan tävla med atomfysiken".600 Som vi vet fanns 
sociologi vid denna tid ännu inte i en självständig position vid universiteten 
men en förändring var på gång. Några år senare tycktes sociologer vara 
inblandade överallt. Erik Hjalmar Linder konstaterar i Stockholms-Tidningen 
1950 att även vetenskapen har sina moden. Efter de senaste decenniernas 
modevetenskaper nationalekonomi och psykoanalys är det nu sociologin 
som aspirerar på detta epitet. Han hävdar dock att det vore dumt att "lägga 
in någon föraktlig klang i ordet modevetenskap. Glosan behöver inte betyda 
mer än att vederbörande disciplin är ganska ny och att den har en frisk och 
för allmänheten fascinerande synpunkt att lägga på vårt liv."601 År 1951 
skriver Norrbottens-Kurirem "Sociologin har under de senaste åren blivit 
någonting av en modevetenskap här i landet, vilket är en företeelse på både 
gott och ont. [ ] Ett alltför stort intresse för en vetenskapsgren kan 
innebära risker, dilettanter lockas in på banan, och ovederhäftiga spekula
tioner som inte har någonting med vetenskap att göra presenteras gärna 
under rubriken 'sociologi'."602 

Även Torgny T. Segerstedt noterar, med en viss förvåning tycks det, 
sociologins popularitet: "Man åberopar eller uttalar önskemål om socio
logisk forskning i alla möjliga sammanhang. Understundom kanske även i 
omöjliga." Förklaringen tror han ligger i "vårt samhälles raska omdaning 

600 Åke V. Ström, "En modevetenskap", Svenska Dagbladet 25/7 1946. 
601 Erik Hjalmar Linder, "Människa och miljö eller den nya modevetenskapen", Stockholms-Tidningen 22/2 
1950. 
602 "Sociologin — en vetenskap på modet", Norrbottens-Kuriren 1/11 1951. Artikeln har skrivits med 
anledning av Georg Karlssons disputation i Uppsala men det framgår inte huruvida artikelförfattaren anser 
Karlsson vara en av dessa dilettanter. 

-  178-



och de många problem som den skapat".603 I ett annat sammanhang 
framhåller han att sociologins popularitet är mindre bekymmersam än det 
misstroende som finns: "[...] jag känner mig inte övertygad om att tron på 
samhällsvetenskaperna är vår värsta fara. Misstron är säkerligen mera 
utbredd [.. .]".604 

Förvisso förekom termen sociologi ofta i sammanhang där den kanske 
främst bör förstås som en modeterm. Men talet om sociologiska 
frågeställningar och sociologiska perspektiv var inte enbart ett mode; det 
stod även för något reellt. Termen sociologisk användes ofta i betydelsen 
social och skillnaden mellan begreppen var inte särskilt tydlig. Men ordet 
sociologi stod för något centralt i samtiden; det ingick i ett nytt språk som 
höll på att etableras för att beskriva den samtida sociala verkligheten. Den 
process som denna avhandling behandlar innebar, bland mycket annat, ett 
successivt formande och omformande av innebörden i begrepp som social, 
sociologi, socialvetenskap och samhällsvetenskap. 

Gränsdragningar och retorik 
Jag har särskilt uppmärksammat hur gränserna drogs för sociologi och 
sociologisk forskning. Det är min övertygelse att dessa gränser upprättas 
och revideras kontinuerligt och att detta måste förstås i ljuset av rådande 
förhållanden. Vid tiden för sociologins inrättande i Sverige rådde vissa ideal 
i akademin liksom i samhället i allmänhet Särskilt centrala för sociologins 
vidkommande var den starka betoningen av vetenskaplighet och hur 
vetenskaplighet tolkades, influenserna från USA, planeringsoptimismen och 
föreställningen om en positiv samhällsutveckling i samarbete mellan skilda 
samhällsgrupper. Sociologiämnets formering och inrättande reflekterade 
dessa ideal men var också en del i idealens formande. Sociologins gränser 
upprättades dels som en spegling av den samtida samhälleliga kontexten, 
dels som en följd av aktörernas personliga preferenser, sociologins tradi
tioner och internationella influenser. 

Jag har velat lyfta fram en speciell faktor som betydelsefull, nämligen det 
uttryckssätt eller den retorik som användes. Genom att två sociologiska tra
ditioner framhölls, där den ena framställdes som helt igenom vetenskaplig 
och den andra som icke önskvärd, blev diskussionerna om sociologins 
inriktning starkt polemiska. Den som ifrågasatte någon enskild del av den 
dominerande uppfattningen om metod och ämnesområde beskylldes för 
ovetenskaplighet och fick svårt att behålla respekt och status. Detta har jag 

603 Torgny T. Segerstedt, "Sociologien och undervisningen", Skola och samhälle 1954:8. 
604 Segerstedts utlåtande, styrelsens protokoll 22/5 1954 (§ 8, bil. 102, s 8), Stockholms högskolas arkiv, 
RA. 
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kallat för den dikotomiserande retorikens logik. När ett motsatspar används 
som förklaringsgrund styrs tanken mot att förstå företeelser som "antingen-
eller" istället för "både-och". 

Sociologins gränser formades i relation till andra discipliner och till det 
egna ämnets historia. En speciell samhällsvetenskaplig forskningsinriktning 
etablerades under den här studerade perioden. Sociologer, liksom företrä
dare för andra akademiska ämnen som nationalekonomi, statistik och stats
kunskap, samlades kring vissa gemensamma vetenskapliga metoder och 
ideal, ofta i efterhand kallade positivistiska. Förståelse för sociala och 
samhälleliga förhållanden söktes genom att många enskilda individers 
attityder eller beteenden undersöktes. 

Det fanns även mer historiskt inriktade discipliner med det samtida 
samhället som objekt såsom delar av historieämnet, etnologi och etnografi. 
Även äldre sociologi får räknas till denna kategori. Det var ytterst centralt 
för svensk sociologi i etableringsskedet att markera distansen till denna mer 
historiska eller humanistiska typ av vetenskap och visa sin tillhörighet till 
den moderna samhällsvetenskapen. I detta ligger, vill jag hävda, en väsentlig 
delförklaring till varför gränsdragningsstriderna blev så skarpa inom den 
tidiga sociologin. 

Aktörerna för svensk sociologi kring andra världskriget ville framställa 
sitt ämne som ett nytt och väsentligt bidrag till formandet av det moderna 
Sverige. Främst två aspekter poängterades då skillnaden mot näraliggande 
aktiviteter skulle demonstreras. För det första markerades att sociologi var 
en ren vetenskap och genom detta skilde sig från utredningsinstitutens och 
det offentliga utredningsväsendets tillämpade vetenskap. För det andra 
framhölls hur användbart ämnet var för att möta samhällets behov av 
forskning och utbildning på det sociala området. Beroende på vad man ville 
avgränsa sig mot framhölls alltså helt skilda saker: sociologins vetenskapliga 
självständighet i vissa fall och dess samhällsnytta i andra.605 

Det hävdades att det moderna samhället behövde en ny slags vetenskap 
som kunde förklara samhället mycket bättre än existerande discipliner. Att 
då sociologiämnet hade en tidigare historia i Sverige var närmast besvä
rande. Det blev därför viktigt för sociologins företrädare att framhålla hur 
skild den moderna sociologin var från den gamla. En del i denna markering 
var att ställa sig negativ till allt som kunde förknippas med äldre sociologi. 

605 Thomas F. Gieryn behandlar i sin bok Cultural Boundaries of Säence: Credibility on the Une (Chicago, 1999) 
hur vetenskap presenteras för att högsta möjliga trovärdighet ska skapas. Han uppmärksammar just hur 
det ibland är vetenskapens samhällsrelevans som lyfts fram och ibland dess autonomi.(1-25) En fallstudie 
behandlar frågan om samhällsvetenskap skulle ingå i verksamhetsområdet för NSF, National Science 
Foundation, något som diskuterades på kongressnivå både på 1940-talet och 1960-talet. Frågan handlade 
om samhällsvetenskapen skulle räknas som i princip samma eller som i grunden olik naturvetenskap. 
Gieryn visar hur en "likhetsretorik" och en "skillnadsretorik" användes i varierande syften. (65-114) 
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Därigenom förstärktes också motståndet mot till exempel etnologiska och 
etnografiska metoder och problem. 

En annan del i markeringen var att den ende akademiska företrädare som 
sociologin tidigare haft i Sverige, Gustaf Steffen, kanske inte helt förbisågs 
men åtminstone inte lyftes fram. Det är intressant att uppmärksamma hur 
svenska sociologer beskrev sitt ämnes historia. Vi har sett hur Georg 
Karlsson avvisade Rafael Karstens bok om sociologins historia och menade 
att den knappast alls handlade om sociologi. I Karlssons egen populärt 
skrivna Verdandiskrift, Den moderna sociologien^ ges en kort beskrivning av 
sociologins historia.606 Comte och Spencer nämns, samt fransk och tysk 
sociologi med namn på några av dess företrädare. Men, hävdar Karlsson, 
detta äldre sociologiska filosoferande är inte vad som menas med modern 
sociologi. Utgångspunkten för dagens sociologi är amerikansk sociologi. 

I svensk uppslagsbok 1953 framställs sociologins historia inte alls på 
detta sätt. Författaren är Bertil Pfannenstill och huvuddelen av uppslags
texten ägnas åt att presentera olika sociologers inriktningar från Comte och 
framåt. Engelsk, fransk, tysk och amerikansk sociologi presenteras och flera 
av dessas företrädare. 

Gemensamt för dessa texter är emellertid att Steffen saknas. Forskare 
har framhållit hur en disciplins historia ofta skrivits i skilda legitimerings-
syften.607 I sociologins fall är detta tydligt. Steffens frånvaro förefaller i hög 
grad bero på att han inte passade in i den bild man ville presentera av en 
helt ny, modern vetenskap som var oumbärlig för ett modernt samhälle. 
Fastän Pfannenstill hade en mycket mer positiv inställning till äldre 
europeiska sociologer nämner inte heller han Steffen. Det gör däremot den 
finländske K. Rob. V. Wikman i en artikel i Dagens Nyheter 1 947. Han 
motsätter sig uppfattningen att Sverige helt skulle sakna sociologiska 
forskare och sociologisk forskning och exemplifierar bland annat med 
Gustaf Steffen. Även om sociologin inte lyckades få akademiskt fotfäste 
med honom så har Steffen "mer än någon svensk man vare sig före eller 
efter honom brutit mark för sociologien såsom vetenskap i Sverige".608 Det 
är symptomatiskt att detta erkännande inte kom från någon av de svenska 
sociologerna utan avlämnades av finländaren Wikman. 

Jag vill hävda att den roll som kan tillskrivas Steffen i samband med 
1940-talets universitetsetablering i huvudsak var negativ. Med detta menar 
jag att han symboliserade en sociologiuppfattning som den moderna 
sociologin kontrasterades mot. Han stod för en tradition av socialt tänkande 

606 Georg Karlsson, Den moderna sociologen (Stockholm, 1951). 
607 Se t.ex. Functions and Uses of Disciplina^ Histories, Sociology of the Sciences 7, red. Loren Graham, Wolf 
Lepenies & Peter Weingart (Dordrecht, 1983). 
608 K. Rob. V. Wikman, "Svensk sociologi", Sydsvenska Dagbladet 23/8 1947. 
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som 1940-talets aktörer inte ville förknippas med; de ville inte att sociologi 
skulle uppfattas på det sätt som Steffen gjort. 

Vi har sett att metodanvändningen tycks ha fungerat som en markör för 
vetenskaplig och god sociologisk forskning. De allra flesta studier som 
gjordes var fältundersökningar av surveytyp, där individer intervjuades och 
uppgifterna behandlades kvantitativt och bearbetades statistiskt. Men även 
de teoretiska resonemangen var viktiga. Hypoteser skulle ställas upp men 
för att vara vetenskapliga måste de vara operationaliserbara. Genom sin 
teoretiska anknytning skilde sig den vetenskapliga sociologen från utredaren. 
Men det var viktigt att undvika "spekulation". Visserligen är det inte säkert 
att ordet hade samma negativa konnotationer på 1940-talet som idag. Men 
att dra slutsatser som inte var empiriskt grundade eller belagda skulle 
undvikas. En markör för ett gott förhållningssätt var vilka auktoriteter man 
hänvisade till. Alla tyska och de flesta franska namn tycktes tyda på risk för 
spekulation. Amerikanska namn däremot, och då allra helst Georg 
Lundberg, borgade för en lämplig inställning. 

Det var inte bara så att det i Sverige fanns ett stort intresse för 
amerikansk sociologi. Dessutom fanns ett avståndstagande från europeisk 
sociologi. Att amerikansk sociologi lyftes fram som förebild måste ju inte 
innebära att europeisk sociologi ansågs förkastlig, men i stor utsträckning 
kom så att bli fallet. För att förstå detta bör den dikotomiserande retoriken 
vägas in. Genom att all europeisk sociologi sammanfördes till en kategori 
som sedan ställdes mot den amerikanska kom ointresset för det europeiska 
att förstärkas. Visst lästes även europeisk sociologisk litteratur i vissa kretsar. 
Litteraturförteckningarna visar, under antagandet att professorns intresse 
ligger bakom utformningen, att Einar Tegen och Gunnar Aspelin även 
förespråkade europeiska verk. De var emellertid av en äldre generation. 
Inom den generation som var aktiv när sociologin inrättades var det främst 
Bertil Pfannenstill, med den något marginaliserade position han kom att få, 
som värnade det europeiska arvet inom sociologi. 

Den allmänna efterfrågan på sociologi samverkade med intresset hos 
driftiga personer i avgörande positioner. Dessa aktörer måste tillskrivas 
viktiga roller för institutionaliseringsprocessens utveckling och den enskilt 
mest betydelsefulla var Torgny T. Segerstedt. Han hade en tydlig och 
medveten sociologiuppfattning som han förespråkade. Hans framgång 
hänger förstås samman med de centrala positioner från vilka han kunde 
verka. Som professor i praktisk filosofi i Uppsala med särskilt ansvar för 
sociologin byggde han upp en grundläggande och förberedande undervis
ning och seminarieverksamhet. Som ledamot i Socialvetenskapliga forsk
ningskommittén formulerade han kommitténs uppfattning om sociologi. 
Som landets ende professor i sociologi mellan 1947 och 1954 engagerades 
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han i alla ärenden av vikt för det nya ämnet. Som ledamot i Samhälls
vetenskapliga forskningsrådet deltog han i beslut om tilldelning av medel till 
samhällsvetenskapliga undersökningar. Hans målinriktade insatser medförde 
en återkommande inpräntning i den allmänna debatten vad en modern 
sociologi var för något. Det har framhållits hur en disciplin som misslyckas 
med avgränsningen mot andra verksamheter har svårt att få någon roll i det 
allmänna kulturlivet.609 Att detta lyckas är därför av yttersta vikt. Den 
avgränsningsstrategi som Segerstedt arbetade efter, med dikotomiserande 
retorik och polemik, var effektiv, framgångsrik och kanske nödvändig sett 
från institutionaliseringssynpunkt. 

Akademins sociologi 
Avhandlingen har visat exempel på hur idéer om sociologiska perspektiv 
och sociologi som ett eget akademiskt ämne mottogs inom akademin. 
Mottagandet blev både positivt och negativt. Praktisk filosofi utgjorde 
förstås ett speciellt fall. Där ingick sociologi som ett delområde som växte 
sig allt starkare. De första sociologerna hade valt en sociologisk inriktning 
på sina filosofistudier och kom att, när möjligheten öppnade sig, byta till det 
renodlade ämnet sociologi. Vi har sett att intresset för sociologi var så stort 
inom filosofkåren i slutet av 1930-talet att ett förslag presenterades att 
praktisk filosofi helt enkelt kunde byta namn till sociologi. Förslaget avvisa
des emellertid med hänvisning dels till att båda ämnena behövdes och dels 
till att man inte kunde veta om intresseinriktningen skulle bli bestående. 

I den nordiska filosofiska facktidskriften Theoria förekom sociologi i en 
artikelrubrik första gången 1940. Då är det den danske sociologen Svend 
Ranulf som diskuterar "Two types of Sociology". Från 1942 innehåller 
nästan varje nummer någon artikel om sociologi, mycket förvisso beroende 
på en utdragen debatt mellan Ranulf och Bertil Pfannenstill.610 

År 1942 gjorde Åke Petzäll bedömningen att det sociologiska intresset 
inte var en övergående moderiktning utan hängde samman med de föränd
rade samhällsförhållandena: "Pressen bär dagligen vittnesbörd om att 
intresset i vårt land för sociologiska och socialpsykologiska spörsmål är i 
starkt stigande. [...] Det låter sig icke göra att avfarda intresset för sociologi 
och kravet på sociologisk utbildning med det bekväma påståendet att vi här 
ha att göra med en moderiktning, som går över. Det förhåller sig tvärtom så 
att våra dagars komplicerade samhällsförhållanden med nödvändighet kräva 

609 Steven Shapin, "Discipline and Bounding", 335. 
610 Theoria startades 1935. År 1955 fick sociologin ett eget forum genom startandet av den skandinaviska 
tidskriften A.cta Soäologica. 
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en empirisk, objektiv och systematisk undersökning av en rad faktorer, vilka 
äro bestämmande för det sociala samlivet."611 

Som sociologiämnet utvecklades kan det betraktas som en avknoppning 
av ämnet praktisk filosofi som så småningom bröts loss och bildade en egen 
disciplin. Att just praktisk filosofi blev sociologins moder i Sverige var 
emellertid inte någon självklar utveckling. I början av seklet kombinerades 
sociologi med nationalekonomi och vi har även fortsättningsvis sett hur 
många nationalekonomer gärna använde sig av ett sociologiskt perspektiv. I 
princip skulle nationalekonomin ha kunnat bli den disciplin från vilken 
sociologi avskildes. Vi har också sett ansatser till att låta statskunskap bli 
sociologins partner. 

Varför blev det då just från praktisk filosofi som sociologin avdelades? 
Här finns flera samverkande förklaringar, men jag vill främst framhålla aktö
rernas betydelse. Einar Tegen, Bertil Pfannenstill med flera och i synnerhet 
Torgny T. Segerstedt kom att skaffa sig positioner som sociologins tales
män. Man kan säga att de lyckades muta in sociologin som ett område åt sig 
själva. 

Det fanns dock en möjlig konkurrent i Gunnar Myrdal. Han och hustrun 
Alva skaffade sig positioner på det nya fält som sociologin utgjorde men 
sociologins akademiska genombrott fick inte sitt avstamp hos dem. Alva 
Myrdal hade ingen akademisk befattning från vilken sociologins institutiona-
lisering kunde utgå. Det hade visserligen maken Gunnar, men dels ville han 
kanske själv förbli ekonom, dels åtog han sig andra uppgifter som därmed 
kom emellan. Hans politiska och internationella uppdrag samt att han flitigt 
anlitades i statliga utredningar från 1930-talets mitt drog honom bort från 
internt akademiska frågor. Hans roll i de Stockholmska nätverken gav 
honom ett stort inflytande i många sammanhang men hade kanske en 
negativ effekt på hans mer direkta inflytande inom akademin. Det är också 
möjligt att det ännu på 1930-talet gav en bättre akademisk utgångspunkt att 
ha en befattning vid Uppsala eller Lunds universitet än vid Stockholms 
högskola.612 

Men makarna Myrdals starka positioner i den svenska socialdemokratins 
radikala etablissemang under 1930- och 1940-talen kan ändå tänkas ha haft 
en viss betydelse för sociologins etablering som akademiskt ämne. De kom 
inte att stå som sociologiämnets akademiska förgrundsgestalter, men deras 
starka intresse för sociologi spreds i de kretsar och de nätverk som de 

611 Bilaga till protokoll fört vid Statsvetenskapliga Intresseföreningen diskussion den 25/2 1942 om 
tillvalsämnena i statsvetenskaplig examen, konseljakt till prop. 1947:272, ecklesiastikdepartementet, RA. 
612 I Stockholms universitet 1878 -1978, 37 och 75-76, konstaterar Per Thullberg att Stockholms högskola 
åtminstone strax efter andra världskriget var en "i snart sagt alla avseenden jämställd storhet" med 
universiteten i Uppsala och Lund och att detta var resultatet av en utvecklingsprocess som pågått sedan 
högskolan fick examensrätt vid sekelskiftet. 1960 ombildades Stockholms högskola till statligt universitet. 
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tillhörde. Detta medförde en synnerligen god jordmån för en lyckosam 
institutionaliseringsprocess för sociologiämnet. 

Hade det någon betydelse att sociologin kom att utsöndras ur praktisk 
filosofi och inte ur nationalekonomi? Jag anser det. Visserligen fanns 
gemensamma intressen och en gemensam värdegrund hos många samhälls
vetare oberoende av disciplinär tillhörighet.613 Intresset för aktuella samhälls
frågor, demokrati, planering för framtiden, amerikansk samhällsvetenskap 
och statistiska metoder fanns hos många. Och betydelsen av att praktisk 
filosofi blev sociologins moder bör inte överdrivas. 

Men de första sociologerna var utbildade i filosofi. Därigenom kan det å 
ena sidan tänkas att de hade ett särskilt stort intresse för teoretiska frågor. 
Den utveckling som skedde inom filosofin, där den analytiska filosofin vann 
mark och med andra världskriget fick en dominerande ställning, bör ses som 
en parallell och även i viss mån inverkande faktor till valet av inriktning på 
sociologiämnet. Å andra sidan fanns ett starkt behov av att avskilja sig från 
bakgrunden i filosofi, att låta sociologi bli något helt annat än filosofi. 

Bland filosofer, nationalekonomer och statsvetare fanns alltså en positiv 
inställning till både sociologi som ny disciplin och till att använda 
sociologiska perspektiv inom det egna ämnet, liksom även hos vissa etno
loger. Men alla inom akademin var inte positiva till det nya sociologiämnet. 
Edmund Dahlström skrev 1947: "Man möter ibland från akademiskt håll en 
viss tvivlande hållning gentemot dess [sociologins] anspråk på vetenskaplig 
rang."6141 Uppsala tycks ett motstånd ha funnits bland de som förespråkade 
en historisk inriktning på humanvetenskaplig forskning.615 

Att det verkligen fanns motsättningar lades i dagen i samband med den 
första disputationen i sociologi 1951, Georg Karlssons i Uppsala. Vissa 
språkvetare blev efteråt beskyllda för att vilja hindra sociologins etablering. 
Och det förefaller som att det inom språkvetenskapen rådde en grund
läggande vetenskapsuppfattning som var svår att kombinera med socio
logins metodcentrerade vetenskaplighet. Men framför allt verkar sociologins 
första disputation utmana gränserna mot näraliggande samhällsvetenskapliga 
discipliner. Kampen fördes mellan olika företrädare för den framväxande 
gruppen av samhällsvetare. De häftigaste angreppen på avhandlingen kom 
från professorerna i psykologi och pedagogik och deras kritik gällde främst 

613 Ola Sigurdson ser en gemensam värdegrund med avseende på uppfattningar om politik och etik hos 
Hägerström, Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius, se Den lyckliga filosofin: Etik och politik hos Hägerström, 
Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius (Stockholm/Stehag, 2000). På ett liknande sätt kan den 
vetenskapsuppfattning som framträdde bland 1930—50-talens samhällsvetare betraktas som en gemensam 
värdegrund. 
614 Edmund Dahlström, '^Vetenskap i födslovåndor", Gaudeamus 1947:1. 
615 Segerstedt har berättat om detta motstånd bland de som var intresserade av folkminnesforskning och 
folktraditioner och den historiska aspekten och att inslag av prestigekamp fanns, intervju 960611. Georg 
Karlsson nämner historia som sociologins huvudsakliga motpol i "Min syn på sociologin", 48. 
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metodanvändningen. Den första sociologiska disputationen i Lund rönte 
också kritik just på hur den statistiska metoden använts i studien, främst av 
statistikprofessorn Quensel. Här kanske man kan misstänka att det rådde ett 
konkurrens förhållande mellan de samhällsvetenskapliga disciplinerna och att 
kampen innefattade försök att skapa sig och sin egen disciplin något slag av 
tolkningsföreträde och kunskapsmonopol. 

Samhällets sociologi 
Också utanför den akademiska världen var intresset för sociologi stort och 
förväntningarna var höga. Inom vilka områden tänkte man sig att sociolo
gisk kunskap kunde behövas? Redan i de tidiga diskussionerna, långt innan 
1940-talets diskussioner, hade ämnet i någon mening en användning eller 
funktion i samhället. Vi har sett tre huvudsakliga områden genom undersök
ningsperioden där sociologi kommit till användning utanför akademin. Ett 
är inom socialpolitiken, ett annat inom samhällsplaneringen och ett tredje 
inom industrin eller arbetslivet. Det var inte bara områdena som skiftade, 
också hur sociologin användes varierade. 

Det fanns tidigt under seklet en strävan bland ett antal engagerade 
personer, ofta kallade socialreformatorer, att genom politiska reformer för
bättra de sociala förhållandena i samhället. Ett sätt att ge det socialpolitiska 
området både fastare konturer och högre status var att försöka utveckla 
vetenskaperna om detta fält, däribland sociologin.616 För exempelvis Steffen 
var det uppenbart att sociologi skulle kunna komma till användning i 
socialpolitiska sammanhang.617 Att sociologi borde ingå i studierna för dem 
som tänkte sig arbeta med sociala frågor blev alltmer självklart. Under 1930-
talet kom inspirationen främst från den samverkan mellan socialvetenskaplig 
expertis och sociala reformsträvare som kunde beskådas i USA. 

Man kan tala om en vision om sociologi i socialpolitikens tjänst. Det var 
framför allt på det visionära planet som sociologi fyllde en funktion inom 
det socialreformatoriska området. Men det fanns även en mer konkret 
användning: socialstatistiska undersökningar kunde visa hur de sociala 
förhållandena verkligen såg ut. Att med dessa siffror i handen hävda att 
reformer var önskvärda och nödvändiga torde ha varit effektivt. 

Om sociologins användning till en början i huvudsak gällt det social
politiska området kan man säga att fokus så småningom förflyttades till 
samhällsplaneringens område. Jag har visat hur samhällsplanerare och 
arkitekter från 1930-talet och vidare under krigsåren intresserade sig för 

616 Wisselgren, Samhällets kartläggare, 20—21. Om socialreformatorerna se t.ex. Sjögren, Fattigvård och 
folkuppfostran och Kerstin Thörn, En bostadför hemmet: Idéhistoriska studier i bostadsfrågan (Umeå, 1996). 
617 Se t.ex. Gustaf Steffen, Sodala studier; II (Stockholm, 1905), 16 ff. 
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sociologi. Här fanns en tanke om att sociologin skulle kunna ge kunskap om 
vilken typ av social samvaro som människor i ett samhälle behöver. 
Sociologiska studier antogs kunna ge en grund på vilken man kunde planera 
och bygga upp samhällen med de bästa förutsättningar för att främja 
demokratiska medborgare. Också här handlade det om en vision som 
sociologin skulle uppfylla. 

När sociologiämnet väl inrättats efter kriget kom fokus inte ligga vare sig 
på det socialpolitiska området eller inom samhällsplaneringen. Det domi
nerande området var istället industrisociologi. I föregående kapitel har flera 
exempel på industrisociologiska undersökningar behandlats och det har 
visats hur spritt intresset för dessa undersökningar var. Det fanns även nu 
en vision bland exempelvis industrins ledare om att sociologin skulle kunna 
presentera resultat som skulle kunna användas för konkreta förändringar. 
Nu genomfördes en mängd konkreta sociologiska undersökningar. Det 
förefaller emellertid som om visionen tappade kraft då den konfronterades 
med den komplexa sociala verkligheten. 

Idéerna om sociologins samhälleliga användning hade alltså sin tyngd
punkt på skilda områden och den förflyttades över tid. Med risk för över
förenkling kan man kanske tala om tre faser, den socialpolitiska, den 
samhällsplanerande och den industrisociologiska fasen, som delvis 
överlappade varandra. Endast i den tredje fasen kunde idéerna omsättas i 
praktik i någon större utsträckning. I samband med detta kunde emellertid 
inte alla förhoppningar och förväntningar infrias. Därigenom tappade också 
sociologin något av den roll den haft som löfte för framsteget och för 
demokratin. 

Trots att intresset var mycket stort även utanför universitetsvärlden var 
det ändå huvudsakligen aktörer inom akademin som initierade och drev 
sociologins institutionaliseringsprocess. Ämnet pedagogik (som också inbe
grep psykologi) fick sina första professorer i Uppsala 1910 och i Lund 1912. 
Inrättandet skedde efter påtryckningar från folkskollärare och reformpeda
goger som ett led i en professionaliseringssträvan. Folkskollärarna, som inte 
utbildades vid universiteten, ville få till stånd en kontakt med vetenskapen.618 

Vi kan konstatera att i fallet pedagogik fanns en existerande praktik som 
krävde vetenskaplig legitimering eller sanktion. Praktisk verksamma lärare 
såg i pedagogikens akademiska inrättande ett sätt att förstärka yrkets status 
och ställning. 

Vad gäller sociologiämnet kan man inte urskilja en motsvarande, lika 
enhetlig yrkesgrupp med professionella ambitioner. Men i avhandlingen har 
det framträtt företrädare för grupper i samhället som gärna ville att ett 

618 För vidare läsning, se Tomas Kroksmark, Pedagogikens vägar till dess första svenska professur (Göteborg, 
1991). 
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akademisk sociologiämne skulle inrättas: samhällsreformatorer, socialpoli
tiker och samhällsplanerare. Ett yrkesområde inriktat på sociala frågor höll 
på att etableras och sociologin kan sägas utgöra en del i formandet av detta 
område. 

Sociologins samhälle 
Den dominerande sociologiska forskningsinriktningen ledde till att svensk 
sociologi tidigt blev metodologiskt framstående. Däremot gav den tidigaste 
sociologin knappast, fokuserad som den var på individbaserade survey-
undersökningar av människors attityder, några rika bilder av samtidens 
svenska samhälle. Sociologin var framför allt inriktad på att undersöka olika 
grupper med sikte på att finna pålitliga förklarings faktorer till individers 
beteende och socialisation. Att förstå samhälleliga strukturer och deras 
dynamik var inte aktuella frågeställningar. Denna inriktning på förklaring 
hellre än förståelse måste förstås mot bakgrund av den rådande positivis-
tiska vetenskapsuppfattningen. 

I utvärderingen av svensk sociologi 1988 konstaterar Erik Allardt att 
samhällsföreteelser som ansetts typiska för Sverige; förändringar i välfärds
nivån, välfardsinstitutionernas uppbyggnad, fackföreningsrörelsen, arbets
marknadspolitikens effekter, politiska konflikter kring välfardsprogram och 
landsbygdens avfolkning, inte behandlades i den centrala forskningen. 
Allardt finner dock några undantag bland 1940- och 1950-talens studier. 
Allwood och Ranemarks Medelby, Hanssens Österlen, Rundblads Forestville 
och kanske Dahlströms Trivsel i Söderort har mer av ett helhetsperspektiv i 
sina beskrivningar av samhället.619 Jag vill ändå framhålla att dessa studier, 
vilka kan kompletteras med Lindskogs African Leopard Men, utgjorde en 
betydande del av den forskning som sociologer genomförde. Studierna 
inom den centrala inriktningen var visserligen fler, men framför allt hade 
dess företrädare mycket starkare röster och positioner och kunde därigenom 
marginalisera annan typ av forskning. 

Sociologen Rolf Thörnqvist har konstaterat att det inte tycktes finnas 
utrymme för mer än ett kartläggande ideal under sociologins etablerings-
period. Både litterära och etnografiskt inriktade beskrivningar som 
Thörnbergs Från det moderna samhället och Allwood och Ranemarks Medelby 
avvisades till förmån för en teoristyrd positivism som exemplifieras av 
Människan i industrisamhället. Thörnqvist påpekar emellertid att inte heller 
denna inriktning fick någon fortsatt betydelse inom sociologisk forskning.620 

619 Allardt, So ciologin i Sverige, 37. 
620 Thörnqvist, "Etnografisk litteratur eller vetenskaplig rapport?", 255. 
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Jag menar att attitydundersökningarna ändå ofta hade ambitionen att, 
utöver att finna samband mellan individuella beteenden, beskriva det 
samtida samhället och dess sociala förhållanden. Segerstedt och Lundquist 
ställer i Människan i industrisamhället många frågor av generell karaktär om 
samhället och hur människor förhåller sig till sin tillvaro. Men de har svårt 
att presentera några tydliga svar och framställningen tenderar att drunkna i 
detaljer. Kanske det metodiska tillvägagångssättet i viss mån försvårade för 
sociologerna att uppfatta det samhälle som de sökte. Genom fokuseringen 
på de minsta sociala beståndsdelarna tenderade de samhälleliga mönstren att 
tappas ur sikte. Men min uppfattning är att vi ändå kan tala om en idé om 
en helhet vilken skulle uppenbaras genom studiet av samhällets alla grupper, 
en meristisk eller atomistdsk helhetsuppfattning. 

Om samhället möjligen blev svårt att uppfatta genom den metodologi 
som användes fanns annat som främjade det val som gjorts. Metodologin 
manifesterade sociologins vetenskaplighet. Detta anknyter också till den 
vanligt förekommande uppfattningen att sociologi utmärktes just av sin 
metod. Det förekom att "den sociologiska metoden" användes synonymt 
med "den statistiska metoden". Det fanns en föreställning att det moderna 
samhället måste studeras med modern statistisk metod. Ett studium av 
enskilda fenomen och företeelser kunde inte ge kunskap om och förståelse 
för det moderna massamhället. Endast statistikens genomsnittsbild antogs 
kunna ge relevant kunskap om det samhälle som karaktäriserades av täthet, 
masskommunikation och förändring. 

Det samhälle som framträder i sociologernas arbeten framstår som 
tämligen oproblematiskt och utan underliggande sociala spänningar.6-1 

Denna uppfattning hade säkert en viss grund i det svenska samhället under 
första decenniet efter andra världskriget. Bilden av den svenska modellens 
samförståndsanda som visade på gemensamma värderingar hos skilda 
grupper var effektiv. Det har även hävdats att politisk enighet och sam
förstånd främjar tanken om en värderingsfri och oberoende samhällsveten
skap.622 Men man kan förmoda att sociologins och andra samhälls
vetenskapers beskrivningar av ett samhälle med få konflikter inte bara 
reflekterade denna uppfattning utan också bidrog till att förstärka den. 

En jämförelse med de andra skandinaviska länderna kan synliggöra fler 
aspekter av såväl svensk sociologi som det svenska samhälle som under
söktes. Allardt har i flera artiklar diskuterat skandinavisk sociologi och dess 
likheter och skillnader.623 Han hävdar att det fanns en intellektuell jordmån i 

621 Katrin Fridjónsdóttir påpekar också hur tidig svensk sociologi tog samhällsstrukturen för given, se 
"Den svenska sociologin och dess samhälle", 259. 
622 Per Otnes, "Norway: Social Change and Social Science in Norway", Current S odo log)/1977:25, 62. 
623 Erik Allardts artiklar "Svensk sociologi i ett nordiskt perspektiv", i Om svensk so äologi: Historia, problem och 
perspektiv, red. Katrin Fridjónsdóttir (Stockholm, 1987), "Scandinavian Sociology and its European Roots 
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de skandinaviska länderna som var likartad och som möjliggjorde anamman
det av amerikanska influenser efter andra världskriget. I jämförelse med 
kontinentala Europa uppvisar den skandinaviska traditionen på samhälls-
studiets område en påfallande brist på makrosociologiska teorier och social
filosofi i det längre perspektivet.624 Andra forskare har dock framhållit att det 
åtminstone för Sveriges del visst förekom denna typ av tänkande.625 Enighet 
råder emellertid om att den skandinaviska samhällsundersökande traditionen 
är påtagligt empirisk. Kartläggande studier av samhälleliga eller sociala 
företeelser genomfördes från andra hälften av 1800-talet i alla skandinaviska 
länder. Befolkningsstatistiken i Sverige, då inbegripet Finland, är den äldsta i 
världen med inrättandet av Tabellverket 1749. 

Det starka inflytandet från den logiska positivismen under 1920- och 
1930-talen var en viktig del i den intellektuella jordmånen i Skandinavien. 
Det finns många likheter mellan den Hägerströmska Uppsalafilosofin och 
den kontinentala logiska positivismen. I Norge kom Arne Naess, som var 
influerad av Wienkretsens idéer, att få en stor betydelse.626 Även inom 
etnologi och socialantropologi fanns en betydande tradition, mer i Finland 
och Danmark än i Norge och Sverige.627 Allardt antyder att de sociala värden 
som gynnade social ingenjörskonst också reflekterades i hur sociala studier 
formades. Även om amerikansk sociologi influerade sociologer i snart sagt 
hela världen, så fanns knappast någonstans en så fruktbar jordmån som den 
i Skandinavien.628 

Till detta kan fogas några ytterligare företeelser som kan sägas ha bidragit 
till att svenska samhällsvetare var öppna mot amerikanska influenser. 
Allmänt sett var intresset stort då svenska emigranter sedan årtionden hade 
begett sig till Amerika. Positiva porträtt av Amerika presenterades regel
bundet i böcker och reportage.629 Det har framkommit att svenska eko
nomer tidigt började företa studieresor till USA, med Gösta Bagge som en 
av de första. Att den amerikanska Rockefellerfonden ställde frikostiga medel 
till förfogande för uppbyggnaden av samhällsvetenskaplig forskning och 
utbildning vid Stockholms högskola bidrog säkert till en positiv inställning 
hos inblandade aktörer. 

and Elements" och "Perspektiv och perspektivförskjutningar inom nordisk sociologi" samt Sociologin i 
Sverige. 
624 Allardt, "Sociology in Finland", 29. 
625 Gustaf Steffen och Pontus Fahlbeck har framhållits av Boalt & Abrahamsson, "Swedish Sociology: 
Trends and Prospects", 101. Se även Wisselgren, "Sociologin som inte blev av". 
626 Detta diskuteras utförligt i Thue, Empirisme og demokrati. 
627 Allardt, "Scandinavian Sociology and its European Roots and Elements". 
628 Allardt, "Sociology in Finland", 35. 
629 Per Thullberg exemplifierar denna tradition med Alva och Gunnar Myrdals Kontakt med Amerika (1941), 
se "USA, makarna Myrdal och socialdemokratins efterkrigsprogram", Tiden 1986:10, 592. 
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Statens centrala roll i etableringen av sociologiämnet vid universitetet kan 
uppmärksammas. Särskilt i det svenska och danska fallet är detta påtagligt, 
men även i Norge.630 1 Norge etablerades emellertid det fristående och privat 
finansierade Institutt for samfunnsforskning samtidigt som den första uni
versitetsprofessuren. Det är uppenbart att det var enskilda aktörers 
ansträngningar som var den drivande kraften, men deras intressen samman
föll med en såväl akademisk som praktisk efterfrågan på samhällsvetenskap i 
Norge.6311 detta ligger en likhet med den svenska utvecklingen men här kom 
samhällsvetenskapen att byggas ut vid universiteten i första hand. 

Katrin Fridjónsdóttir har framhållit samtidigheten mellan sociologins in
rättande och uppbyggnad vid universiteten, dess omorientering inom ämnet 
från den filosofiska inriktningen till den empiristiska och "den svenska 
modellens" hegemoni under det socialdemokratiska regeringsinnehavet. 
Hon hävdar att sociologin omedelbart trädde i statens tjänst genom att ägna 
sig åt frågeställningar som definierats av det offentligas behov.632 

Genom att tillhandahålla attitydundersökningar om aktuella frågor i 
samtiden kan väl detta sägas stämma och även genom att individens 
anpassning i samhället stod i centrum. Men med industrisociologin för 
ögonen framstår det som om det privata näringslivet också tilläts definiera 
forskningsinriktningen. Samtidigt hade sociologerna ett stort intresse för 
utveckling av metodologi, något som får anses vara främst internt veten
skapligt motiverat.633 

Att sociologerna snabbt gav sig i kast med samtidens aktuella 
samhällsproblem måste förstås mot bakgrund av behovet av legitimering;. 
Samhällsvetenskapen och sociologin skulle snabbt bli praktiskt användbar 
och komma till nytta i samhällsbygget. Men inriktningen på aktuella sociala 
politiska problem var också central i den amerikanska samhällsvetenskap 
som ställdes upp som förebild. Valet var således betingat av intellektuell 
övertygelse, likaväl som av behovet av legitimering. 

Sociologins etablering kan ses som ett uttryck för att sökandet efter 
sociala förklaringar ökade.634 Populariteten hos ämnet innebar en större 
spridning för detta synsätt. Denna förändring kommer även till uttryck på 

630 Bjarne Andersson & Andrzej Dabrowski, "Academization of Sociology in the Early Welfare States: A 
Scandinavian Triptych", uppsats presenterat vid ISA XIV World Congress of Sociology, Research 
Committee on History of Sociology, Montreal 1998. 
631 Thue, Umpirisme og demokrati, 142. 
632 Katrin Fridjónsdóttir, "Den svenska sociologin och dess samhälle", "Social Science and the 'Swedish 
Model': Sociology at the Service of the Welfare State" och "Social Change, Trade Union Politics, and 
Sociology of Work". 
633 Allardt har hävdat att svensk sociologi dominerades av en fokusering på "det manifesta och det 
metodologiska" i kontrast till en norsk fokusering på "det latenta och kvalitativa", se "Svensk sociologi i 
ett nordiskt perspektiv", 237. 
634 Allardt, "Svensk sociologi i ett nordiskt perspektiv", 239. 
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annat håll. Inom psykologin växte intresset för riktningar som beha-
viorismen som betonade den sociala omgivningens betydelse mer än det 
biologiska arvet.635 Det har också framhållits hur Alva och Gunnar Myrdals 
Kris i befolkningsfrågan om formulerade befolkningsfrågan från ett biologiskt 
til1 e tt sociologiskt problem och hur 1930-talsdebatten med denna bok 
"avbiologiserades".636 

Vi har mött en idé om att Sverige var unikt och unikt lämpligt som 
"socialt laboratorium" genom sin homogenitet och genom den långa tradi
tionen av stark stats- och ämbetsmannamakt. Samtidigt fanns i samtiden en 
stark känsla av att Sverige nyligen omvandlats till ett industrisamhälle, det 
vill säga att någon slags historisk förändring skett. Identifieringen av 
behovet av sociologi kan knytas till just insikten om denna förändring. Här 
har vi alltså att göra med två delvis motstridande uppfattningar: dels idén 
om det enhetliga Sverige med kontinuitet från bondesamhället (Sverige 
unikt), dels brottet med bondesverige (den nya särskilt snabba 
förändringen). 

Det har hävdats att den amerikanska samhällsvetenskapen är en karak
täristisk produkt av modern amerikansk kultur och samhälle. Det speciella 
med just amerikansk samhällsvetenskap är att den i så hög grad är formad 
på modell av naturvetenskaperna i stället för historievetenskaperna och att 
den är intimt sammanknippad med den klassiska amerikanska individua
lismen.637 

Liksom den amerikanska är också efterkrigstidens svenska samhälls
vetenskap formad efter naturvetenskaplig förebild. Men i Sverige har den 
akademiska kulturen ursprungligen vuxit fram huvudsakligen på den tyska 
lärdoms- och Wissenschaft-traditionens grund. Under mellankrigstiden 
mötte svenska akademiker amerikansk samhällsvetenskap och blev starkt 
inspirerade. Det är möjligt att tolka den svenska utvecklingen som att 
hängivenheten till den naturvetenskapliga förebilden blev ännu mer 
markerad därför att kontrasten till d en rådande universitetskulturen var så 
stor. Följden av mötet mellan tysk och amerikansk tradition blev en i ännu 
högre grad och hårdare betonad scientism och positivism. I den 

635 Inga Sanner, "Drömmen om en ny människa", i Framstegets arvtagare, Europas idéhistoria: 1900-talet, 
red. Nils Runeby (Stockholm, 1998). 
636 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade ifolkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (Stockholm, 
1991), 56. Under 1930-talet var annars idéer starka som tvärtom innebar ett i grunden biologiskt synsätt. Se 
t.ex. Roger Qvarsell, Utan vett och vilja: Om synen på brottslighet och sinnessjukdom (Stockholm, 1993), 241—242, 
om hur medicin och psykiatri tänktes kunna lösa sociala problem, då orsakerna ansågs vara främst 
kroppsliga och själsliga svagheter och brister. Men befolkningskommissionen, som arbetade 1935—1938 
med Gunnar Myrdal som en ledamot, hade i grunden en inriktning på sociala aspekter. Ändå, visar 
Broberg & Tydén, fann Gunnar Myrdal befolkningskommissionen ligga alltför nära rasbiologin. Maija 
Runcis betonar tvärtom i Steriliseringar ifolkhemmet (Stockholm, 1998) hur makarna Myrdal föll tillbaka på 
biologiska lösningar (sterilisering) som ett socialpolitiskt medel. 
637 Ross, The Origins of American Sodai Säence, introduction xiii. 
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framväxande samhällsvetenskapen reflekteras detta skeende. Kanske 
samhällsvetenskapens framväxt är just kärnan i, eller tydligast visar 
konflikten i, detta möte. 

Under den tid som denna avhandling behandlar måste föreställningen att 
samhället kan och ska hanteras vetenskapligt ses som en viktig del i 
samhällssynen. Framväxten av samhällsvetenskaplig forskning kan ses både 
som följden av ett speciellt samhällsklimat, men också på många sätt som 
konstituerande för samhällsidéerna. Den kan också ses som ett uttryck för 
vetenskapens allmänna expansion i det moderna samhället, där fler och 
alltmer omfattande områden blivit föremål för vetenskaplig behandling. 
Inrättandet av en akademisk sociologi var en del av stigande efterfrågan på 
samhällsstudier, kunskap om sociala samband och om det moderna 
samhället. Under den period som har undersökts i denna avhandling fiele 
sociologin ofta symbolisera svaret på denna efterfrågan. 
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Summary 

This work aims to describe how sociology as an academic discipline was 
introduced, established and pursued at Swedish universities during the 
period 1930-1955. The main purpose of the present dissertation is to follow 
the establishment of sociology and call attention to dominating ideas of 
sociology, science and society, as well as to reflect the relation between 
sociology and the demands and expectations of society. This academic 
institutionalization is considered a continuously changing process where 
centers and boundaries are formulated and reformulated in accordance with 
contemporary conditions and preferences of the actors. 

The focus of the investigation carried out is on the discussions about the 
subject of sociology, which implies that this study primarily concerns the 
discursive level; outspoken opinions, antagonisms and debates in academic 
milieus, as well as state investigations and the press. However, more 
concrete occurrences and practices are also studied, such as education, 
seminars and research. A main question is how sociology, when established, 
was understood and pursued. Sociology as a discipline was formed by 
ambitions and various programs as well as by its meeting with concrete 
demands that arose in research and education, both before and after the 
establishment of a chair in sociology at Uppsala University in 1947. 

The present study is chronologically organized. The introduction is 
followed by a short background that deals with the discussions of sociology 
in a long-term perspective, primarily in the Swedish context but also 
internationally. Among other things, this section gives a presentation of 
Gustaf Steffen, Professor of Political Economy and Sociology at Göteborg 
University College in the period 1903—1929. 

During the 1930s, an interest in sociology appeared in different contexts. 
International influences and the contemporary Swedish society inspired 
discussions about the signification and presumed use of sociology. One 
idea, which appeared in radical circles in Lund, was that the sociological 
image could be the basis of a Marxist view of society. Gunnar Aspelin and 
Einar Tegen, among others, taught sociology within the discipline of 
practical philosophy and they showed an evident interest in American 
sociological ideas. Also Fritz Croner, who was educated in Germany, based 
his seminars on new American ideas rather than on the classical paradigm 
he previously worked in. 

In Stockholm, a lively research milieu was established around Social
institutet, the first educational institute for social workers in Sweden, and 
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the Institute of Social Science, both under the management of Gösta Bagge. 
Gunnar Myrdal was engaged in the economic research that was pursued 
there. Inspired by American ideas of social science, he was soon to be heard 
advocating a sociological perspective. Alva Myrdal, too, was an ardent 
advocate of sociological perspectives in the activities she was engaged in. 
Through the agency of Gunnar Myrdal, sociology was being taught at 
Stockholm University College. However, a proposal was also raised that 
sociology might be combined with the new chair of political science. 

Demands for sociology can also be noticed in several state investigations, 
which should be considered part of the growing interest in scientific 
knowledge about contemporary society. One early expression of the fact 
that social science was regarded an autonomous and independent domain is 
the establishment of a specific social science degree in 1935. In the same 
decade several chairs in the social sciences were established at Stockholm 
University College. In part, this can be seen as a striving to expand and to 
obtain chairs in disciplines already represented at the state universities, but 
also as a part of the recent growth of the social science domain, where the 
Stockholm milieu may have favored a quick response to the societal interest 
in social science. 

Accordingly, this general interest in sociology grew in connection with 
several different academic disciplines. Meanwhile, similar ambitions 
appeared in other contexts, which shows that the establishment of sociology 
is not to be seen as an exclusively academic matter. The social development 
seems to have favored questions which sociology was expected to deal with. 
A need for scientific knowledge about contemporary society was articulated 
and was linked with the demands for sociology. 

To a large extent, the ideas that were seen as new and promising came 
from America. Still, the advocates of these ideas thought that, put into 
practice, they would do especially well in Sweden. Through the country's 
specific character with a limited size, a homogenous population and strong 
state authority together with a long tradition of civil servants and a 
progressive social legislation, the whole nation could be considered a social 
laboratory where social science, with its increasing body of knowledge and 
new scientific methods, could provide a basis for a more effective social and 
economic policy. Moreover, by functioning as a social laboratory, Swedish 
society could give new insights into the social sciences and reveal yet 
unknown social laws. This way, sociology was connected with modernity 
and a promising future. 

One idea was that sociology might lead to a change of society. Another 
was that it could contribute to research in other social scientific disciplines . 
By that, sociology could be seen as a kind of supporting discipline, a 
perspective to apply to other research, or maybe a technique or a method 
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like that of statistics. The idea that sociology was a fusion of the disciplines 
of social science, a "general" social science, did also occur. Consequently, 
the views on the signification of sociology were quite divergent. 

In the year before the outbreak of World War II, the growing interest in 
sociology acquired a pronounced manifestation. A parliamentary resolution 
said that one of the chairs in philosophy (which meant practical philosophy) 
should have a sociological concentration. This was an official marking of 
the importance that was given to sociology. 

The interest in sociology and social science continued to grow in the 
1940s, after a weakening during the first years of the war. This applied to 
the state authorities as well as in other contexts. The measures taken in the 
1930s to create a specific social science degree and to give one of the chairs 
in philosophy a sociological concentration were soon considered 
insufficient. The organization of the social sciences was further debated and 
in many ways their domain was strengthened. The expansion of social 
science as a discipline at the universities was motivated mainly by societal 
considerations; it was said that the increase in state activities had caused a 
strong need for social and economic education. Still, democratic aspects 
were also brought up. 

There is no doubt that sociology was in great demand. Already in the 
early 1940s it was thought that sociology might supply the need for 
academic research on contemporary society. In 1946, at last, the so-called 
Social Science Research Committee was able to present a proposal to 
establish sociology as a new discipline at the universities. The need was so 
great that what was presumed to be the fastest way to establishment was 
chosen: the chairs in practical philosophy were divided and the holders were 
offered to choose. Torgny T. Segerstedt, who had also been a member of 
the Social Science Research Committee, switched the subject for his chair 
from practical philosophy to sociology, while his colleague in Lund chose to 
remain a philosopher. 

The first departments and milieus of the recently founded discipline are 
presented in this study. In 1947, a number of sociology departments were 
established at the state universities, led by Segerstedt in Uppsala and by 
senior lecturer Bertil Pfannenstill in Lund. At Stockholm University College 
a sociology department was created in 1949, led by senior lecturer Gunnar 
Boalt, while in Gothenburg sociology remained a part of practical 
philosophy for yet some years. 

Sociology was a popular subject among the students in Uppsala and 
Stockholm, and it is obvious that the representatives of the subject 
experienced a pioneering spirit. The establishment of sociology in Lund 
seems to have been less explosive, which may have been due to the 
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geographical distance to central political institutions and the lack of the 
status that a professorial chair would have provided. 

In the beginning, the curriculum differed between the departments 
because of the directors' different interests. In time, however, similarities 
increased when a generation of sociologists with a similar education^ 
background was established. This was not an automatic process, though. 
The common opinion of the important works of sociology, as far as it was 
established at all, was the result of a struggle over the aims and directions of 
sociology. Torgny T. Segerstedt, being the first and, during a period, the 
only professor of sociology in Sweden, had the most influential position. 
His views on sociology dominated in Uppsala, but also affected sociologists 
at other universities. 

In the Social Science Research Committee as well as in other contexts, 
Segerstedt demonstrated a certain conception of how sociology was to be 
understood and pursued, and his view was supported by other leading 
sociologists. According to this conception, sociology was to be recognized 
not as a general but as a specialized discipline alongside other disciplines of 
social science. The object of sociology was to study modern society and its 
social conditions, preferably in Sweden. The method of study was to be 
scientifically empirical, which, above all, meant quantitative field surveys. 
Sociology should also be of the American kind rather than the German or 
French varieties, which were seen as non-scientific and speculative. The 
strictly positivistic American sociologist George A. Lundberg was presented 
as a raw model. 

The debates on the object and method of sociology should to a great 
extent be seen as a striving to determine its boundaries in order to 
distinguish sociology from other, closely related disciplines and to create an 
exclusively sociological domain. When it was said that sociology was an 
empirical science pertaining to modern society, its domain was defined to 
the western world of present times, thus delimiting it from ethnography and 
history as well as from ethnology. Sociology should not deal specifically 
with the farming population or any other individual group, but with the 
conditions for groups in general. Moreover, sociology should not be 
historical. While ethnology used a diachronic perspective in its focus on the 
study of the transfer of culture through generations, sociology should 
maintain a synchronic perspective presenting an image, a cross-section, of 
contemporary social conditions where the empirical principal would 
strengthen its boundaries. "Empirical science" was given a certain 
interpretation by Swedish sociologists and was associated with the use of 
quantitative methods. In that way, "empirical" was partly understood as 
"not qualitative". 
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There were other conceptions of the implication of sociology. Bertil 
Pfannenstill, who was head of the department of sociology at Lund 
University, defended European sociological ideas while Börje Hanssen in 
Stockholm advocated a more anthropological and historical sociology in his 
dissertation. The Finnish professor in sociology, K. Rob. V. Wikman, 
supported them both. Nevertheless, they were soon marginalized in 
Swedish sociology. Bertil Pfannenstill had to leave the university for a while 
and Börje Hanssen left sociology and turned to ethnology. 

It can be said that Segerstedt's conception of sociology won the struggle, 
especially if the Stockholm sociology is included in the same line. Certainly, 
there were differences between the Uppsala and Stockholm sociologies, but 
it seems that it was more a difference of degree than of kind. The 
sociologists Gunnar Boalt and Gösta Carlsson from Stockholm took up the 
chairs of sociology in Stockholm and Lund respectively in the middle of the 
1950s. With that, all o f the Swedish chairs in sociology were possessed by 
advocates of a mainly quantitative sociology with a social psychological 
basis inspired by the positivism of George A. Lundberg. This trend was 
strengthened when Edmund Dahlström and Georg Karlsson took up new 
chairs in sociology in Gothenburg and Umeå in 1959 and 1966 respectively. 

The Swedish sociologists' first comprehensive object of study was 
industrial work. The newly established Swedish sociology needed to show 
useful results and the study of industrial work provided a promising field as 
social relations within industrial working groups were completely 
unexplored and offered the opportunity to study sociologically appropriate 
problems. There was a public debate going on about people's satisfaction 
with industrial work to which the sociological studies could be connected. 
Several organizations were created, such as "Studieförbundet näringsliv och 
samhälle" (SNS — The Center for Business and Policy Studies), where 
financing of sociological studies could be found. The international trend of 
studies of work was also important. Finally, industrial work symbolized the 
modern society that sociologists were to explore. 

The attitude study Människan i industrisamhället (Man in Industrialized 
Society) carried out by the Uppsala sociologists was one of the first and 
largest of its kind. It was based on Segerstedt's theory and can therefore be 
considered an exemplar of his sociology. Being an extensive work, it took 
several years to complete. Public interest was huge and the reception was 
mainly positive. Still, a certain disappointment can be detected concerning 
the triviality of the results. Initially, industry also took a large interest in the 
publication. Människan i industrisamhället was financed by the educational 
organization SNS, which was established in 1948 with the aim to initiate 
social scientific, especially sociological, studies of industry. However, in the 
second half of the 1950s the interest decreased among industrial 
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representatives since the sociological studies carried out did not show any 
concrete and distinct results. The fact that the results did not match the high 
expectations again caused disappointment. 

Swedish sociology of the mid-1950s, can be considered fairly uniform, 
distinctly defined, but also quite narrow, which may be seen as a successful 
concept for an establishment strategy. The present study discusses why 
sociology got its specific signification, suggesting that the choices made by 
the actors of this discipline were related to several phenomena, one of 
which was the existing Swedish discourse on a scientific sociology. A social 
field of knowledge had been discussed since the latter part of the 19th 

century. Gustaf Steffen's chair can be seen as an attempt to give sociology 
scientific legitimacy. When Steffen left his position in 1929, sociology was 
removed from the domain of the chair. The chair of 1947, which was held 
by Torgny T. Segerstedt, can therefore be regarded as a new attempt to give 
sociology a position in the university system. This time the attempt was 
more successful in a long-time perspective. Furthermore, the long Swedish 
tradition of social surveys, mainly realized by the Government, can be seen 
as a discourse in which the establishment of sociology could be included. 

However, there were other phenomena that also helped give sociology 
its specific direction in 1947. Almost all of the early Swedish sociologists 
had an intellectual and educational background in practical philosophy. 
During the first decades of the 20th century, new ideas had been introduced 
on the object and content of philosophy, focusing on the critical analysis of 
science and values. This "Uppsala School", with Axel Hägerström as its 
leading figure, was widely discussed and the debates were characterized by 
polemics and antagonism. The development of philosophy should be held 
as a background factor for the development of sociology. 

The reorientation from a German cultural influence to an Anglo-
American one affected Swedish intellectual life in many ways, maybe 
philosophy and the social sciences in particular. The more social 
philosophical sociology with its European roots, which had been 
accommodated in the discipline of philosophy, was abandoned in the 1940s . 
By attaching to American influences, the status of sociology as a completely 
new subject could be asserted. The American sociology that was held as a 
raw model was understood in the terms of George A. Lundberg as strictly 
empirical, quantitative and behaviouristic. Deviations from this norm were 
associated with German influence and unscientific speculation and were: 
hardly tolerated. The cultural reorientation from German to Anglo-
American can therefore be regarded as a significant factor both for the: 
actual set up of sociology and for the signification that the subject was 
given. Even though the dominant influence of American sociology was not: 
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unique for Sweden, the American ideas were given a specific shape in the 
Swedish context. 

Practical considerations, like financing possibilities, affected the choice 
of research objects. However, there is another phenomenon that is central 
to the understanding of the choice of object and method. The sociologists 
defined their subject through describing its content, but also, to a great 
extent, by delimiting it from other activities, i.e. a negative defining. The 
direction of sociology was affected by the activities against which it was 
defined. The appearance and development of closely related disciplines had 
significance, as did prior sociological activities, both domestic and 
international ones. 

Through the rhetoric that was used, the fixing of boundaries also helped 
to develop a kind of internal logic. A certain implication and a certain 
approach to conducting sociology were considered desirable. Remarkably 
often, the actors used dichotomies to describe, define and legitimate the 
subject. By summarizing different opinions of raw models, object of study, 
theory and method as the opposite tradition, they were able to stress the 
excellence of the desired sociology. It is argued in the present study that this 
"dichotomizing rhetoric" had a specific influence on the actors' thinking 
and reasoning, which contributed to a successful institutionalization of 
sociology. The rhetoric — the way of expressing oneself — resulted in that 
even well-founded individual objections were associated with phenomena 
that nobody was interested in; pro-German attitudes, backwardness and 
non-science. By describing, defining and legitimating sociology in terms of 
opposites; empirical rather than speculative, American rather than 
continental, quantitative rather than qualitative, it was emphasized that the 
discipline of sociology was new, scientific and necessary for a modern and 
progressive community like Swedish society. 
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Efter andra världskrigets slut satsade den svenska staten 

på att bygga ut de samhällsvetenskapliga ämnena vid 

universiteten. En del i detta var att inrätta disciplinen 

sociologi. Det moderna svenska samhället upplevdes som 

outforskat av vetenskapen och förhoppningarna var stora 

att sociologin skulle lösa detta bekymmer. Även inom den 

akademiska världen fanns ett omfattande intresse för 

sociologiska perspektiv och forskare med skilda ämnes-

tillhörigheter gav sig in på det sociologiska forsknings

området för att skapa sig positioner på det nya fältet. 

Denna idéhistoriska avhandling handlar om sociologi

ämnets inrättande samt hur ämnet formades i spännings

fältet mellan intellektuella och akademiska traditioner, 

aktörernas ambitioner och samhällets behov och för

väntningar. 
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