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1 
I 

I INLEDNING 

Vad skrev de dokumenterade mjukdatadebattörerna på 60-talet? Inom vilka 

olika sociologiska verksamheter återfinns mjukdatasociologin? Vilka för

klaringar kan man finna till att mjukdata blir populärt? 

Det är några av de frågor som behandlas i danna rapport. Syftet är att 

först reda ut begreppet mjukdatasociologi och ringa in mjukdatasociolo

gins plats i samhället. Detta är ett stycke idéhistoria av (förhoppnings

vis) allmänt intresse. 

Syftet är samtidigt att ge en bild av den metod som använts i en avhand

ling om sociala relationer. Rapporten är avhandlingens metoddel»^ De 

allmänna metodresonemangen är alla relevanta i detta sammanhangt Kapitel 

IX om mjukdata och isoleringsproblematiken handlar mer konkret om an

vändandet av mjuka data i projektet om sociala relationer« 

1) Övriga rapporter är: Eriksson, Ingalill, Sociala relationer. Något är 
fel. Vad och varför?, Research Report nr 25, Sociologiska institutionen, 
Umeå universitet, 1975, och Isoleringsproblematiken och myndigheterna, 
utkast, 1976 (rapporten är under omarbetning) 
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II MJUKDATADEBATTEN 

II.1 Fördjupning i ett socialt drama 

Hans Zetterberg beskriver 1966 den nordiska sociologin som dominerad av 
2 )  

hårddatasociologi« Den är alltför mycket influerad av en sträng posi

tivist isk- operationalist isk variant av den amerikanska sociologin. Lik

riktningen mot hårddata står i kontrast till det breda intellektuella 

spektrum som internationell sociologi visar upp. 

Zetterberg är kritisk mot den metodologiska puritanismen. 

"Nu kan man hävda att den nordiska sociologins rättrogenhet mot hård
dataidealen gått för långt och att somliga av dess diskussioner känne
tecknas av en metodologisk puritanism, vilken påminner en utanförstående 
mera om moralismen i stränga religiösa sekter än om konversationen i 
ett lätft seminariumt" 

Zetterberg beskriver några huvuddrag i hårddatasociologin genom att ange 

sållningsprinciperna för vad som släpptes fram av sociologi till de nor

diska länderna. Dessa principer hade sin grund främst hos de under efter

krigstiden tongivande nordiska filosoferna» vilka var stränga vetenskaps

teoretiker. 

Sociologin skulle vara "fri från värdeomdömen, betona begreppslig klarhet, 

vara formell snarare än informell till framställningssättet, pröva alla 

viktiga argument mot data och säkerställa att samma fakta kunde granskas 

av andra." De teoretiska begreppen måste kunna förknippas med mätinstrument. 

Man "ställer sig tveksam inför introspektion, intuitiv historisk förståelse, 

litterära och personliga belägg." (mina understrykningar) 

Vad är då mjukdatasociologi? 

2) Zetterberg, Hans; Traditioner och möjligheter i nordisk sociologi, 
Sociologisk forskning 1/66. Citaten är hämtade från denna artikel« 
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"Ingen har gått frfëan om mjukdata-sociologins villkor in på livet. 
Problemets kärna är inte de gamla frågorna om kvantifiering av socio
logiska data och matematisering av sociologiska teorier; vi vet med 
säkerhet att dessa är möjliga och mycket nyttiga sätt att arbeta. 
Inte heller är det fråga om huruvida introspektion, deltagande obser
vation och läsning av skönlitteratur förser oss med goda hypoteser som 
vi kan testa med de gängse forskningsmetoder som tillhandahåller hård
data*, vi vet med säkerhet att så är fallet." 

Den centrala frågan är i stället "vilken kunskapsteoretisk status sådan 

vetenskap har som erhålles genom att man fördjupar sig i ett socialt drama 

vilket som helst, må det sedan vara självbiografiskt, historiskt, skön

litterärt eller ickelitterärt" (min understrykning) 

Zetterberg menar att de nordiska sociologerna inte bara metodologiskt utan 

även i övrigt varit så influerade av amerikansk sociologi, att man försummat 

att studera det unika i det egna samhället. 

Ett förslag läggs fram i artikeln, som närmast är en uppmaning till his

torisk förståelse, en slags makro-orienterad mjukdatasociologi. Sociolo

gerna bör enligt Zetterberg fördjupa sig i ämnet om den unika och fram

trädande blandningen av rationalism och humanism i de skandinaviska san»-' 

hällena. 

II.2 Inte en enda tabell 

Medan Zetterberg endast nämner Vilhelm Aubert (i positiva ordalag), tar 

näste dokumenterade debattör (Johan Asplund) helt sin utgångspunkt i 
3 \ L{. ) 

Auberts bok "The Hidden Society". Boken får i Asplunds artikel stå 

som exempel på mjukdatasociologi. 

"Den innehåller inte en enda tabell. Den anger inte hur centrala teo
retiska begrepp skall kunna göras till föremål för mätningar. Inte 
heller på den abstrakta (.nominella) nivån anger den entydigt begrep
pens innebörd. Inte bara begreppen är oklara, utan det är också i 
flera uppsatser ovisst om Aubert uppställer några satser om samband 
eller inte, dvs satser av typen "ju större A, desto mindre B", eller 
"ju större A, desto större B", osv. Det är verkligen fråga om "mjuk" 
sociologi." 

3) En volimi utkom 1965 som innehöll uppsatser publicerade på skilda håll 
1958-63. Svensk Översättning: Det dolda samhället, Stockholm 1968. 

4) Asplund, Johan, Aubert om mjukdatasociologin, Sociologisk forskning 
2/66. 
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Asplund vill skilja mellan dels empiriskt mjuk eller hård sociologi, dels 

mellan teoretiskt mjuk eller hård. Den hårda varianten definieras men inte 

den mjuka (förutom att det är den hårda variantens motsats). 

"En framställning är5 grovt talat,teoretiskt hård om den uppvisar 
betydande inslag av begreppsanalys och/eiler formalisering och/eller 
axiomatisering. En framställning är (i surveysammanhang) empiriskt 
hård om den uppfyller stickprovsmetodikens och den statistiska analy
sens regler och förordningar." 

Att försvara det empiriskt och teoretiskt mjuka ar svårt menar Asplund. 

Man måste skaffa sig regler för att kunna skilja dålig från bra mjukdata

sociologi. Det räcker inte med att mjukdatasociologin är skojig för att 

man i stor skala skall kunna gå över till den. 

Asplund diskuterar först framställningssättet 3 men går senare över till 

att framhålla kriterier som har att göra med typ av data och datainsam

lingsmetod . 

"Auberts empiriska belägg och illustrationer är ofta litterära..., 
Till anekdoter, talesätt och diverse vanliga föreställningar och 
övertygelser hänvisas genomgående. I avsnittet om den norska motstånds
rörelsen under kriget är det Auberts egna minnen från denna som till
handahåller det empiriska stoffet. Två uppsatser om skeppets sociala 
system bygger på deltagande och osystematisk observation. Viktigast 
är kanske dock kulturantropolotiskt material av varierande slag; 
flera av uppsatserna lever helt på det." 

Längre fram i Asplunds artikel finner vi följande rader: 

"Mjukdatasociologen kan strunta i alla tungrodda tekniska apparater, 
han är helt fri att eftersträva den skönlitterära novellens form, 
snarare än Statistisk årsboks." 

Detta pekar på att mjukdatasociologin inte per definition har ett visst 

framställningssätt. Mjukdatasociologin har i bästa fall ett ledigt fram

ställningssätt. Det finns mjukdatasociologer som skriver ännu sämre än 

hårddatasociologer3 men "I den mån mjukdatasociologin är mera välskriven 

än hårddatasociologin3 har den ett självfallet egenvärde". 
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II.3 Medlemskap i samhället ger data 

Auberts bok "The Hidden Society" var aktuell i den mjukdatadebatt som 

fördes i Sociologisk forskning och på de olika institutionerna. Men vad 

sa då Aubert själv om sin metod? I inledningen finner vi följande: 

Jppsatserna "saknar hänvisning till en godtagen metodologis en klart 
definierad uppsättning av relevanta data och en exakt teoretisk ram. 
Jag har i princip ingen förkärlek för detta "ovetenskapliga" tillväga
gångssätt och känner inget behov av att försvara det slags sociologiska 
tänkande som de olika uppsatserna uppvisar. 

Tillvägagångssättet är "fenomenologiskt" i den meningen att de sociala 
strukturerna, främst beskrivs med hjälp av sina motsvarigheter i kun
skapens och varseblivningens inre värld. Källmaterialet är spillror 
av social erfarenhet i författarens medvetande. I någon mån har de 
disciplinerats genom hänvisning till vad andra har tänkt om liknande 
problem, ibland genom hänvisning till något empiriskt verk. Sociolo
ger är medlemmar i ett samhälle, och detta kan ofta ge dem större 
tillgang till data än formella studier någonsin kan ge. Pa vissa områden 
där det är svart att komma över behavioristiska data och där det sys
tematiska tänkandet är magert är det kanske en riktig strategi att 
utnyttja de insikter som det praktiska förnuftet ger och ta dem för 
vad de är värda. Faran för solipsism är uppenbar, men ett problem 
förblir ett problem3 även om det för tillfället inte kan nås med 
formaliserade metoder. Det är också sociologens uppgift att dra fram 
problem i ljuset så att de kan bli tillgängliga för intersubjektiv 
behandling." (min understrykning) 

Aubert har uppenbarligen variationsrika datakällor som grund för sina so

ciologiska betraktelser. Han stödjer sig bland annat på egna erfarenheter 

och i alla enkelhet på vad andra tänkt och skrivit om liknande ämnen. 

Vi kan också lägga märke till att Auberts uppmaning att studera problem 

som inte kan nås med formaliserade metoder. Sociologer bör intressera 

sig för det dolda samhället. Senare (i avsnitt VII ) skall vi komma in på 

bedömningen av Auberts påstående om sitt eget tillvägagångssätt som "ove

tenskapligt" . 

II.4 Prat om skogen 

Vad menar nu en klar motståndare till mjukdatasociologi, Torgny Segerstedt, 

att denna typ av sociologi är för något? 
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5) 
Segerstedt talar om att mjukdatasociologen vill studera skogen och inte 

bara se träden. Det handlar alltså om att studera helheter och inte begränsa 

sig till att ställa upp hypoteser om små delproblem. Denna karaktäristik 

hör samman med Segerstedts hopkopplande av mjukdataståndpunkten med vad 
6 } 

C W Mills hade framfört i "The Sociological Imagination". 

Dessutom talar Segerstedt om användandet av en speciell metod inom mjuk

datasociologin - den socialantropologiska, "dvs en beskrivning som mer 

bygger på vissa grova teorier och på intuition än på generella data". 

Vidare kopplar Segerstedt samman engagemang med mjukdata: 

"Mjukdata-sociologen misstror den objektiva metoden därför att den 
är en eijgagementslöss den förlamar, tror han, den politiska handlings
lusten. "7) 

Vad gäller framställningssättet, så betraktas det som prat. 

"Av de flesta utövare av mjukdata-sociologi kan man vänta, att man 
får allehanda löst och pretentiöst prat samt dåligt kamouflerat tyckande 
av allehanda slag - kort sagt den värsta formen av vetenskapens miss
bruk. " 

För att bli en bra mjukdatasociolog krävs enligt Segerstedt att man är 

en "verkligt betydande person med rika erfarenheter och djup teoretisk 

skolning". All mjukdatasociologi måste prövas "på det vanliga strävsamma 
. +.U 8) viset . 

Teoretiskt mjuk och empiriskt hård sociologi har åtminstone den fördelen 

att den ger "god metodologisk övning". Metodologisk övning är alltså för 

Segerstedt lika. med hårddataövning. Man kan enligt detta inte lära sig 

att bli en mjukdatasociolog. Denna typ av sociologi kan man tydligen 

(hux flux) börja tillämpa om man är en "verkligt betydande person" som 

hunnit skaffa sig erfarenheter och lärt sig tidigare sociologers teorier. 

5) Segerstedt9 Torgny, Att studera sociologi, Sthim 1968. 

6) Mills3 C W, The Sociological Imagination, 1959, Svensk översättning: 
Den sociologiska visionen, Lund 1971. 

7) Segerstedt kan här inte syfta på C W Mills. Mills förordar en intel
lektuell upproriskhet5 något som saknas inom den abstraherade empirismen. 
Men han är inte öppet aktivistisk i bemärkelsen att betona kunskapens 
betydelse för politisk handling. Sådana tankegångar finns däremot hos 
exempelvis Jürgen Habermas. 

8) Segerstedt ̂gör sig här alltså skyldig till det misstag som Zetterberg 
beskriver i sin artikel. Mjukdatasociologi handlar inte om att leverera 
hypoteser till och vara förstadium till hårddatasociologin. 
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Erik Götlind var av annan mening, då han påpekade att mjukdatasociologin 

kräver skicklighet inom delvis andra områden än hårddatasociologin. Götlind 
o 9) 

poängterar träningsfaktorn för att behärska dessa områden. 

II.5 Formella aspekter på data 

När Anders Gullberg försöker reda ut begreppet mjukdatasociologi, efter 

att ha tagit del av debatten, kommer han fram till att det är "formella 

aspekter på data" som är den avgörande skillnaden mellan mjukdata- och 

hårddatasociologi. ^ 

Det specifika som skiljer mjukdatasociologi från andra typer av sociologi 

är helt enkelt att den använder sig av mjuka data (informella i stället 

formella, kvalitativa i stället för kvantitativa). 

Om mjukdata förpassas till ett explorativt stadium som måste efterföljas 

av hårddata blir frågan ointressant. Mjukdatasociologin använder sig av 

mjuka data vid teorikonstruktion och empirisk argumentation för eller mot 
11) 

teorier. 

Mjukdatadebatten är förvirrande, eftersom varje debattör tycks ha sin del

vis egna bild av vad mjukdatasociologi är för något. Man håller sig inte 

till den snäva definitionen utan beskriver skillnader i vad som studeras, 

typ av data och datainsamlingsmetod, principer för teoribyggande och fram

ställningssätt. Vidare talas det om engagemang i forskningen. 

Det står klart att olika steg i forskningsprocessen hör samman, dock inte 

på ett absolut sätt. I stället för att bygga upp en idealtyp med hjälp av 

egenskaper i forskningsprocessens olika steg, har vi valt att stå fast vid 

Gullbergs mer snäva definition på mjukdatasociologi. 

9) Götlind, Erik, Några reflexioner om mjukdatasociologi, Sociologisk 
Forskning 4/66. 

10) Gullberg, Anders, Till den svenska sociologins historia, Unga filosofers 
förlag 1972 

11) Vi bortser alltså från fall av råempirism inom såväl mjukdata som hård
data (t ex bandinspelade och utskrivna intervjuer rakt upp och ned 
respektive tabellsamlingar)» 



8 

Historiskt sett är mjukdatadebatten intressant, eftersom den utgör en 

reaktion mot den dominerande positivistiska hårddatasociologin. Antagligen 

helt omedveten öppnade man dörrarna på glänt för nästa antipositivistiska 

strömning - värderingsdebatten - där marxisterna gjorde sitt intåg. Efter 

detta klarnade den antipositivistiska kritiken, framför allt genom att 

förankras i vetenskapsteoretiska resonemang. Kritiken mot den positivis-

tiska oftast hårddatainriktade sociologin måste föras i delvis andra ter

mer än att den inte använder sig av mjuka data. 

Kvar står dock, vid sidan av mer abstrakta vetenskapsteoretiska diskus

sioner, frågor av mer konkret natur. Hur skall man bäst fånga verkligheten 

om man vill skapa en teori om samhället och om socialt liv? Vilken typ av 

empiriska argument anses som hållbara för eller mot en teori? Frågorna 

är aktuella för både borgerliga och marxistiska sociologer. 

Vi återkommer senare (avsnitt VIII ) till mjukdatasociologins datakällor, 

frågan om förhållandet mellan teori och empiri m m. Först måste vi ut på ett 

sidospår i mjukdatadebatten. Det har påståtts från flera håll att mjuk

datasociologi är förståelsesociologi i snävt hermeneutisk mening. 
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III MJUKDATA - HERMENEUTIK - VERSTEHEN 

111*1 Urartning i ultra-mikro-analys 

.12) 
Nar Erik Allardt 1973 skulle skriva historia over svensk sociologi , 

berörde han mjukdatadebatten och värderingsdebatten som antipositivis-

tiska strömningar. Intressant var att han förknippade värderingsdebatten 

med en av marxismen inspirerad kritisk sociologi, medan mjukdatadebatten 

sammankopplades med hermeneutik. 

Vad menas då med hermeneutik? 

"Den (metoden) har betecknats med termen hermeneutik, ett ord som från 
början betytt tolkning av litterära texter men fått en mera allmän inne
börd. I vår aktuella debatt menar man en interpretation av mänskliga 
fakta, av kulturprodukter och beteendeformer» som bygger på inlevelse 
i sitt givna objekt." 13) 

Enligt denna definition skulle hermeneutik kunna handla om förståelse av 

samhälleliga lagbundenheter lika väl som förståelse av enskilda individers 

handlande. I praktiken har emellertid hermeneutik kommit att stå för en 

mikro-analys, där tom generaliserbara kunskaper förnekas. Man hamnar i 

en ultra-mikro-analys. Målet är intra-individuell förståelse. 

Den humanistiska psykologin har kritiserats för att ha hamnat i denna 

kunskapens återvändsgränd. 

"Den humanistiska psykologin .. intar en hermaneutisk ståndpunkt, 
inlevelsen blir den viktigaste metoden att förstå människan samtidigt 
som denna erhållna förståelse har en unik karaktär och inte kan gene
raliseras till andra människor." 14-) 

12) Allardt, E, Om svensk sociologi. Sociologisk forskning 2/73. 

13) Aspelin, G, Positivismen på de anklagades bänk, Sociologisk forskning 
2/73. Allardt ger själv ingen definition på hermeneutik. 

14) von Kreitor, N-K, Humanistisk psykologi som Geisteswissenschaft, Häften 
för kritiska studier 6/75, sid 56. 
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Karin Tengvald finner samma tenden Arne Trankells bok "Kvarteret Fli-
15) 

san". Följande citat är hämtat fran Trankells bok: 

"Sammanfattningsvis: Då jag förstår en människa innebär det att jag 
fått vetskap om de villkor, på vilka denna människas existens vilar. 
Detta vetande går inte att generalisera till kunskap om andra människor", 
s 376. 

Hermeneutik i bemärkelsen ultra-mikro-analys har inte slagit igenom i prak

tiken inom sociologin3 men däremot inom psykologi och pedagogik, varifrån 

ovanstående exempel är tagna. 

Vilka spår som rnjukdatadebatten satt i det praktiska arbetet ute på de 

sociologiska institutionerna är svårt att säga. Enligt Gullberg förde de

batten med sig att "avvikelser från den positivistiska vetenskapsideologin 

ökade något, åtminstone temporärt". De faktiska spåren kan i princip handla 

om makro-orienterad mjukdata. Hur det faktiskt ligger till saknar jag för 

närvarande överblick nog för att konstatera. 

16 ) . 
Rolf Jonsson menar att nrjukdatasociologm faktiskt varit historielos 

och m ikr oorienterad., 

"Under 1960-talet började det komma en del böcker som försökte vända 
på situationen. I stället för att presentera "hårda fakta" om samhället 
och människorna presenterades i stället "mjuka data" i form av intervju
material och en del observationer från enskilda individer, där de åter
ger hur de uppfattar sin situation, hur de upplevt och påverkats av 
förändringar, osv. Dessa framställningar kom som en behaglig motvikt 
till de "hårda fakta" som dominerat 1950-talet och början av 60-talet. 
Intervjumaterialet i dessa böcker presenterades dock ofta "rakt upp 
och ned"5 vilket ledde till en viss historielöshet. Olika individers 
livsöden presenterades utan att läsaren fick de större sammanhangen 
klara för sig." 

Detta är i så fall en paradox, eftersom man i mjukdatadebatten varit kritisk 

mot hårddatasociologin p g a dess mi]<roorientering. 

15) Trankell, A, Kvarteret Flisan. Om en kris och dess övervinnande i ett 
svenskt förortssamhälle, Sthlm 19733 recenserad i Sociologisk forskning 
1/75 under rubriken "Hermeneutik i praktiken". Trankell gick i svaromål 
i samma nummer av tidskriften och Tengvald återkom med slutord i 2/75. 
Debatten var emellertid föga klargörande, eftersom Trankell omväxlande 
kritiserades för att ha använt metoden felaktigt, missbrukat metoden 
och inte alls använt hermeneutiken som metod. 

16) Rolf Jonssons efterord till Seabrook, J, Det ständiga gästabudet, 
Falköping 1975. 
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"Den rigida modell som ..uppställdes var lättare att uppfylla 
inom mikrosociologi än inom makrosociologi. Skandinaverna blev 
särskilt väl bevandrade i socialpsykologi. Av makrosociologiska 
ämnesområden har nordisk sociologi utmäkt sig endast i sådana som 
lätt låter sig kvantifieras." ^ ) 

Zetterberg pläderade för en makroorienterad mjukdatasociologi. Vidare 

uppfattade motståndaren Segerstedt mjukdatasociologin som inspirerad 

av C W Mills plädering för makrosociologi. 

111*2 Mjukdata som förståelsesociologi 

Intressant är just kopplingen mellan mjukdata och den vetenskapsteore

tiska inriktningen Verstehen. Denna sammankoppling är en kalla till dels 

de faktiska spåren i sociologiskt arbete av mikroanalyser, dels den all

mänt spridda felaktiga uppfattningen att mjukdatasociologi är mikroana

lyser . 

Följande definition3 som jag alltså inte skriver under på, finner vi i 
18 ) 

en sociologisk uppslagsbok. 

"Begreppet mjukdatasociologi har uppkommit som en reaktion mot, som 
det har uppfattats, den alltför stora användningen av och tilliten 
till kvantitativa metoder som tidvis utmärkt sociologin i främst 
Förenta staterna men även i exempelvis Finland och Sverige. Mjukdata
sociologin föredrar deskriptiva berättelser och skildringar om en
skilda fall framför tabellfyllda analyser. Se Fallstudie." 

Sten Johansson var en. av de dokumenterade mjukdatadebattörerna som klart 

kopplade samman det vetenskapsteoretiska förhållningssättet Verstehen med 
. 19) 

m 3ukdatasociologi. 

17) Zetterberg, o a a, sid 4 

18) Bengtsson, Hjern, Sociologisk uppslagsbok9 Uddevalla 1973. 

19) Johansson, S, Max Weber en mjukdatasociolog, Sociologisk 
forskning 3/66. 
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Johanssons artikel handlar om Max Weber "vars omfattande produktion inne

håller intressanta mjukdatateorier och en metoddiskussion, som är av värde 

vid bestämmandet av mjukdatasociologins vetenskapsteoretiska status." 

Max Weber är enligt detta att betrakta som mjukdatasociolog, dels på grund 

av vissa kriterier på de utarbetade teorierna, dels för att hans vetenskaps

teori går i linje med mjukdataståndpunkten. 

Sociologi är enligt Weber den vetenskap ?som "genom tolkning försöker förstå 

människors handlande". För Weber är det klart fråga om att komma fram till 

generaliserbar kunskap, inte att stanna vid undersökning av det unika i en 

individs situation. Ett beteende skall analyseras som medel för att uppnå 

ett mål under vissa givna yttre villkor. 

Förståelse har två aspekter. Dels är det fråga om de procedurer som fors

karen använder sig av vid analysen av beteende, dels handlar det om målet 

att forskaren och läsaren skall förstå det som analyserats. När det gäller 

själva metoden är mjukdatasociologi inte begreppsligt bunden till förståelse

sociologi, även om fler än Sten Johansson gjort denna koppling. 

Erik Götlind deltog i den tidiga mjukdatadebatten och ville då definiera 

mjukdatasociologin som handlande om innebörder (upplevelser av sociala 

förhållanden). Mjukdatasociologin skulle ge en insikt om hur det känns 

att delta i sociala processer. Detta är att ge mjukdatasociologin en helt 

igenom verstehenansats med anknytning till Webers centrala begrepp inne-

börd.20> 

Lite förvirrande finner vi att man senare kommit att beteckna mjukdata 

det som har med förståelse att göra men som inte riktigt når upp till 

kraven på Verstehen-sociologi: 

"De personliga intervjuerna utgör ett försök att närma sig en verstehen-
inriktad metod. Eftersom intervjuerna inte är gjorda utifrån någon mer 
ingående diskussion om själva begreppet verstehen, blir det dock lämp
ligare att ange den lägre ambitionsnivån genom att använda beteckningen 
mjukdata." 

20) Götlind, E, Några reflexioner om mjukdatasociologi, Sociologisk 
forskning M-/66. 

21) Ahme, G, Den gyllene kedjan, Studier i arbete och konsumtion, 
Falköping 1976, sid 151. 



13 

22) 
Det finns enligt Gullberg en relation mellan mjukdata och Verstehen 

så att finala förklaringar ställer mildare krav på data. Hen diskussionen 

om finala och kausala förklaringar inom sociologin, frågan om Verstehen 

och Erklären, ligger i princip vid sidan av mjukdataproblematiken. 

Det finns annat att dra lärdom av från mjukdatadebatten än nödvändig

heten att bli Verstehen-inriktad i linje med Weber. 

Fördjupning i ett socialt drama kan ske mod helt skilda vetenskapsteo

retiska inriktningar. Man kan förstå ett socialt fenomen (säg social iso

lering) genom att exempelvis undersöka hur samhällsstrukturen påverkar 

individerna till att bli pä ett visst sätt för att passa in i systemet. 

En mjukdatasociolog är inte begränsad till att undersöka upplevelser, 

föreställningar och målsättningar hos enskilda invidider. Historiska 

lagbundenheter, hur yttre påverkan sker, förekomsten av omedvetna motiv 

etc behöver också förstås. 

Man kan också uttrycka det så att endast en av flera grenar inom mjukdata

sociologin är Verstehen-inriktad i sin vetenskapsteori. 

22) Gullberg, A, oaa, not 134 
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IV "HIP" SOCIOLOGI 

Enligt Allardt fick mjukdatadebatten en speciell tyngd i Sverige på grund 

av den svenska sociologins jämförelsevis starka inriktning på kvantitativa 
23 ) 

data och surveymetodik. Debatten fick en egenartad svensk karaktär. 

En annan aspekt av det typiskt svenska i debatten framförs av Göran 

Therborn. Han drar paralleller mellan den respektabla mycket försiktiga och 

snabbt avsomnade svenska mjukdatadebatten och den "amerikanska vågen av 

etnometodologiska, fenomenologiska, existensialistiska, absurdistiska och 
2H) 

helt enkelt "hip" i böcker i sociologi". 

"Och bara tanken på att, säg, Harald Swedner skulle publicera en 
inlevelsefull rapport om hur man lär sig att bli hasch-rökare eller 
att Joachim Israel skulle ge ut en redogörelse för en deltagande
observation-studie i grupp-sex bland gifta par ter sig säkert chocke
rande för de flesta svenska sociologer (inklusive de nämnda). För att 
inte tala cm Samhällsvetenskapliga forskningsrådet." 

Therborn gör en tredelning av de sociologiska verksamheterna, som är klar

görande för just inplaceringen av mjukdatasociologi i ett större histo

riskt sammanhang: a) intellektuellt-teoretiskt arbete 

b) utredningssociologi och 

c) sociologi som mellanskiktsbeteende 

Intellektuellt-teoretiskt arbete som sociologisk verksamhet innebär att 

sociolcgen spelar rollen av intellektuell. "Med sina idéer, teorier, ana

lyser arbetar den intellektuelle sociologen för att göra människor med

vetna om deras egen situation i samhället." Sociologen vill här påverka 

ställningstaganden och handlande. 

Klassikerna (Weber, Durkheim, Pareto, Parsons m fl) exemplifierar den 

intellektuella sociologin. De uttrycker en borgerlig intelligensias upp

levelse av ett borgerligt samhälle i kris. Marx'' arbete var till över

vägande del en intellektuell verksamhet. Therborn skiljer dock skarpt 

mellan sociologi och historisk materialism, varför Marx inte räknas till 

sociologins klassiker. 

23) Allardt, o a a, sid 8. 

2H) Therborn, G, De sociologiska verksamheterna, Sociologisk 
Forskning 2/73 



15 

Den sociologiska verksamheten i Sverige har haft en mycket liten intel

lektuell karaktär. "Sveriges sociologis historia är dess utredningars." 

Därmed är vi inne på den andra typen av sociologisk verksamhet. 

Utredningssociologins uppgift är att skaffa information om olika sociala 

förhållanden. Traditionerna kan här spåras till den "moraliska statistik" 

om brott och avvikande beteende som började upprättas i en del länder redan 

på 1700-talet. Det handlar om de styrandes kontroll och påverkan av de 

styrdas situation. 

^redningssociologin hör samman med surveymetodiken - formaliserad mass

utfrågning. Surveys är ett uttryck för att kunskapen hos de styrande är 

dålig om hur de styrdas situation är. Kommunikationen nerifrån i samhället 

fungerar inte. 

Distinktionen mellan dessa två verksamheter sammanfaller inte med veten

skapsteoretiska eller klassmässiga distinktioner. Positivister finns i 

båda lägren. Vidare har de intellektuella sociologerna lika väl som ut

redarna varit knutna till det borgerliga samhället och dess härskande 

klass. 

Sociologi som mellanskiktsbeteende är mycket mer specifik, vetenskaps-

teoretiskt och klassmässigt5 än de två andra typerna av sociologisk verk

samhet. Klassmässigt är det en sociologi som är "en del av de nya mellan

skiktens livsstil" - en mellanskiktskonversation. Man skriver om "vardags

livet", som för dessa sociologer tycks vara erfarenheter från barer och 

casinon, sexparties, drogkulturer m m. 

Vetenskapsteoretiskt skiljer man sig från de två andra sociologiska verk

samheterna genom en personlig teoretisk stil, ofta kvickt och elegant 

resonerande samt en metodkoncentration på deltagande eller flanerande 

observation. 

Svenska sociologer har inte sysslat med denna tredje typ av sociologisk 

verksamhet. Det är "nästan lika sällsynt som intellektuell verksamhet". 
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Så långt Therborn. 

Vi ifrågasätter nu om det specifika för etnometodologin och liknande 

strömningar inom sociologin är att sociologerna tillhör och studerar 

mellanskiktens livsstil. Utredningssociologer tillhör också mellanskikten 

(knutna till statsapparaten). 

Är inte det specifika för den nya strömningen att man strävat mot att 

kasta av sig den akademiska kostymen, både på metodens område och ifråga 

om ämnesval? Den tredje typen av sociologisk verksamhet kan ses sam en 

reaktion möt intellektuellt beskådande "von oben" och utredningsarbete 

långt från verkligheten. Sociologerna ville nu ut på fältet och delta i 

det sociala liv san studeras. 

När nu etnometodologerna vill ut och försöka förstå verkligheten inifråns 

"fatta innbörderna som en Interaktion har för deltagarna i en social 
25 ) 0 situation" 9 så blev resultaten en sociologisk verksamhet med delta

gande i mellanskiktsliv. Detta på grund av sociologernas klasstillhö

righet. Vardagslivet var för dem mellanskiktsliv. Men också nyas för 

dessa akademiker spännande miljöer i den undre världen söktes upp. Etno-

metodologi handlar ofta om kriminologi och avvikande beteende. 

Vi kan jämföra och kontrastera denna reaktion mot det traditionellt aka

demiska med en motsvarande marxistisk reaktion - deltagande i klasskampen. 

Den tredje typen av sociologisk verksamhet är att betrakta som en slags 
26 ) 

opolitisk hobbyverksamhet i för akademiker och deras läsare spännande 

miljöer. 

"...there is a "commonsense world" which sociology cannot and must no 
attempt to correct or "remedy"5 but only to analyse."27) 

Ett omvänt marxcitat kan alltså läggas i etnometodologernas mun: Marx 

och tidigare sociologer har försökt påverka till förändring av världen, 

nu gäller det att förstå den. 

25) Mennel, S5 Ethnomethodology and the new Methodenstreit, 
Acta Sociologica 4/75. 

26) Opolitisk till syfte, men inte till effekt. 

27) Mennel9 o a a, sid 299. 
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Ora vi nu återgår till Therborns artikel, så är det intressanta att han 

knyter samman "sociologi som mellanskiktsbeteende" med mjukdataståndpunk

ten i den svenska debatten. 

Följande rader får oss att omedelbart associera till Sten Johanssons 

artikel om Weber som mjukdatasociolog och Erik Götlinds karaktäristik av 

mjukdatasociologi som studiet av innebörder. Urspårningen i hermeneutisk 

ultra-mikro-analys hör också hit. 

"The ethnomethodologists reject deductive explanation of the "covering 
law" kind in social science, emphasize the necessity of grasping the 
"meanings" which social interaction has for those participating in 
it, and are preoccupied with the uniqueness of every social situation. 

Men om vi ser till vad som sades i den svenska mjukdatadebatten, så är det 

intressanta att vi där finner pläderingar för en intellektuell teoretisk 

verksamhet. Det är alltså inte så att den svenska mjukdataståndpunkten 

endast skulle vara en försiktigare och mer respektabel variant på de nyare 

strömningarna inom amerikansk och engelsk sociologi. 

Vi håller tills vidare fast vid att utredningssociologin är hårddata

sociologins, främst surveymetodikens, fält. Mjukdatasociologin kan då 

sägas ingå i dels en intellektuell verksamhet, dels en sociologisk hobby

verksamhet utan akademisk kostym^ en "hip" sociologi, gärna Verstehen-

inriktad. Det skulle kunna vara mjukdatasociologins två huvudgrenar på 

ett principiellt teoretiskt plan. Vi håller preliminärt fast vid denna 

indelning. 

Om vi tar konkreta exempel på nu verksamma sociologer, så torde en sådan 

som Nils Christie tillhöra den intellektuella traditionen. Syftet med 

hans arbeten är att påverka synen på samhället genom att ge perspektiv 

på olika företeelser och problem. Han poängterar vikten av att distansera 
o 29 ) 

sig och inte absorberas in i det bestående samhället. 

28) Mennel, o a a, sid 287, 

29) Christie, N, Hvis skolen ikke fantes, 1971, sid 36 och 
Christie, N, Scandinavian criminology facing the 1970''s. 
Scandinavian Studies in Criminology, Volym 3, s 121-149. 
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Jeremy Seabrook är svårare att placera in på en av de två mjukdatagrenarna 

Han kommer från och skildrar arbetarklassen och dess förändrade kulturella 

mönster. Han vill avgjort göra människor medvetna om förtrycket under kon

sumtionskulturen. Hans arbeten är klart icke-akademiska till sin karaktär. 

Ett av de använda medlen för att få fram den sociologiska betraktelsen^^ 

är deltagande på nära håll i det sociala liv som skildras. Men någon 

Verstehen-ansats finner vi inte hos Seabrook. Han hör till de mjukdata

sociologer som inte är så lätta att placera i det ena eller andra facket. 

Exemplen är hämtade från norsk och engelsk sociologi. Men vilka är tenden

serna inom svensk sociologi, vars historia är dess utredningars? I nästa 

avsnitt kommer vi in på hypoteser om detta. 

30) Det arbete vi har i åtanke här är Det ständiga gästabudet. 
Boken Ensam, Lund, 1975, har inte samma perspektivskapande intel
lektuella karaktär. Seabrook har där samlat intervjuer med en rad 
ensamma människor. 
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V VARFÖR BLIR MJUKDATA POPULÄRT? 

Vi kan nu fråga oss varför det görs avsteg från hårddatasociologin i 

tanken, debatten och/eller i realiteten. 

V.1 Fjärilsinstinkt och kunskapstörst 

Är mjukdatasociologins växande popularitet ett uttryck för "fjärilsin-
31) 

stinkten", människans behov av omväxling? Det frågar sig Asplund. 

Hårddatasociologin börjar enligt detta bli tråkig» därför att den dels 

alltför ofta endast konstarerar trivialiteter, dels använder sig av ett 

krångligt och ofta oläsligt språkbruk. Tabeller plus tråkig text ger 

varken läsaren eller författaren någon njutning. 

Surveyundersökningarna med sina vida och ytliga svep förbigår de mest 

intressanta sociologiska fenomenen. Asplund tar exemplet med den norska 

motståndsrörelsen som studieobjekt i Auberts bok. Det är ett spännande 

och avvikande studieobjekt, som kräver annan metodik är hårddatanalysens. 

Glaser/Stiauss har uttryckt samma argument för användandet av en kvali

tativ metod. De betonar vikten av denna metod 

"because the crucial elements of sociological theory are often found 
best with a qualitativ method."32) 

Sociologins centrala och most intressanta fenomen handlar om strukturella 

förhållanden, processer5 mönster. 

Vidare finns dot idag ett stort behov av strukturella samhällsbilder. 

Hårddatasociologin har .ställt till med en informationskris. Mängder av 

oordnade data ger dålig översikt. För att orka smälta alla forsknings

resultat krävs en strukturell bild som klarnar i stället för att sudda 

till tankegångarna. 

Pläderingar för mjukdatasociologi skulle alltså kunna förklaras av socio

logernas kunskapstörst, en törst som uppkommit under hårddatasociologins 

dominans. 

31) Asplund, o a a, sid 103. 

32) Glaser, B G and Strauss5 A L, The Discovery of Grounded Theory, Strate
gies for Qualitative Research, 1970, sid 18. 



21 

V.2 Sociologernas sociala situation 

Allardt ställer upp en hypotes om orsakerna till mjukdatadebatten och 

varderingsdebatten. 

"Det är troligt att det ökade intresset för både h€5rmeneutik och 
marxistisk sociologi hänger samman med samhällsförändringar som kan 
observeras i åtminstone alla västeuropeiska länder. Överallt Ökar 
medelklassen och antalet intellektuella kraftigt med risk för pro
létariser ing och osjälvständighet som närmaste konsekvenser. Också 
sociologernas situation förändras och i ett dylikt läge är det na
turligt att bland dem förvänta sig ett ökat intresse dels för herme-
neutiska tolkningar av vad den sociala situationen innebär, dels för 
kritiska analyser av det rådande systemet, men det är naturligtvis 
en tes som borde systematiskt undersökas." 33) 

Men akademikerarbetslösheten blev betydande först efter såväl mjukdata

debatt som marxismens framryckning vid universiteten, varför Allardts 

hypotes torde vara felaktig. Det kan tvärtom konstateras att radikali-

teten på universiteten (både politiskt och vetenskapligt) försvagades 

när arbetsmarknadsläget hårdnade. Förändringar i den sociala rekryteringen 

och trycket på undervisningens anpassning till arbetsmarknaden har här 

sin betydelse. 

Sociologernas isolering i den akademiska miljön kan bidra till att för

klara mjukdatas popularitet. Reaktionen på isoleringen blir att vill 

kasta av sig den akademiska kostymen och "komma närmare verkligheten';. 

Främst mjukdatasociologins "hipa" variant, med. deltagande och flanerande 

observation kan här ha sin grund. 

V.3 Internationell debatt 

Det har utanför Sveriges gränser sedan mycket länge pågått en debatt 

inom sociologin om användandet av kvantitativ kontra kvalitativ metod. 

George Lundberg har i Sverige beskrivits som den främste förespråkaren för 

kvantitativa metoder. Samhällsvetenskapen måste enligt honom övergå till 
34) 

en naturvetenskaplig metod för att rädda mänskligheten. Lundberg ser 

33) Allardt, o a a, sid 8-9. 

34) Lundberg, G A, Kan vetenskapen rädda oss, Sthlm 1952, utgiven på 
engelska 1946. 
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naturvetenskapen som kvantitativ, objektiv, operationalistisk, lidelsefri. 

Naturvetenskapen hade genom tiderna visat sig kunna lösa en rad gamla 

problem. Det var nu tid för en upprustning av sociologin och dess meto

der för att man skulle kunna utgöra ett botemedel mot upplösningstenden-
35 ) 

serna i samhället. 

När hårddatasociologin började etablera sig kontrasterade exempelvis 

Lazarsfeld denna så (felaktigt) kallade empiriska sociologi mot tidigare 

"spekulativ" sociologi. Endast den statistiska analysen kunde testa på-
o 36 ) 

ståenden. Det uppstod ett verifikationsraseri inom sociologin. 

Debatten fick nya inslag då icke hårddatainriktad sociologi på nytt började 

göra sig gällande. Det var nu en annan typ av sociologi än de gamla klas

sikernas som gjorde anspråk på att få sina metoder legitimerade. Howard 

Becker lade exempelvis fram argument för att få kvalitativ metod, och 

då speciellt deltagande observation, erkänd vid sidan av den statistiska 
37) 

analysen. 

Som Zetterberg påpekat levde de sociologiska traditionerna med sina olika 

metodinriktningar sida vid sida på de amerikanska universiteten. Det var 

alltså inte fråga om en tidsmässig avlösning, så att den ena metodinrikt-

ningen efterträdde den andra. 

C W Mills hade stor betydelse med sin bok "The Sociological Imagination55, 

som utkom 1959. Mills alternativ till den hårda empiriska sociologin var 

en makrosociologi i klassikernas anda. Kritiken mot den abstraherande 

empirisismen var dels att den använde fel (ovetenskaplig) metods dels att 

den sysslade med oväsentliga frågor. Det var en dubbel avrättning. Som vi 

minns ville Segerstedt se ett direkt samband mellan Mills bok och den 

svenska mjukdatadebatten. 

I lite spydig ton ställer Zetterberg frågan om Auberts bok och dess under

förstådda ifrågasättande av hårddata-metodologin bara var ytterligare ett 

eko från andra sidan Atlanten. En mjukdatasociologi representerad av Hugh 

Duncan, Erwing Goffman och David Riesman hade där nyligen varit på modet. 

35) Se även avsnittet om Lundberg i Dagler, S, Sociologins metodintresse, 
Göteborg 1974 (stencil) 

36) Se exempelvis Barton A H and Lazarsfeld P F, Some Funktions of 
Qualitative Analysis in Social Research, The Bobbs-Merril reprint 
series in the social sciences. 

37) Becker, H S, Problems of inference and proof in participant 
observation, American Sociological Review, 6/58. 
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Att på detta sätt dra paralleller mellan amerikansk och svensk debatt ger 

knappast några förklaringar, endast beskrivningar. Det står klart att 

svensk debatt påverkas av den internationella. Att mjukdatadebatten upp

stod är inget att förvåna sig över. Det är mer intressant att som Therborn 

fråga sig varför t ex den "hipa" sociologin inte slagit igenom i Sverige 

som den gjort i USA och i någon mån i England, Kanske ligger svaret i att 

svenska sociologer inte tillåts eller vill syssla med hobbyverksamhet. En 

annan förklaring kan vara att "udda livsstilar", diverse flyktmekanismer 

i sex och drogkulturer faktiskt förekommit mer sällan i Sverige än utomlands. 

Svenska sociologer skulle därmed sakna "hipa" studieobjekt. 

Låt oss nu gå från beskrivningarna av hur "idéer sprider sig" till några 

försök till förklaringar av mjukdatasociologins popularitet utifrån mer ma

teriell grund. 

V,4 Ändrade statliga kontrollinstrument 

Det kommer att bli intressant att empiriskt följa upp två hypoteser, som 

rör mjukdatasociologins framtid i Sverige. Den ena hypotesen är beskrivande, 

den andra förklarande. 

1. Mjukdatasociologi blir mer och mer populär i Sverige 

2. Detta har sin förklaring bl a i statens ändrade kontrollinstrument 

Inom utredningssociologin har sociologen en uppgift att skaffa information 

om olika sociala förhållanden. Som regel används denna information av sta

ten för att kontrollera och påverka de utreddas situation. Utredningsso

ciologin har traditionellt använt sig av s k survgyg. 

När kontrollinstrumenten ändras kan det ställa nya krav på information. 

Ny "typ av myndighetspolitik kan exempelvis göra att de socialpolitiska 

utredningarna och den socialpolitiska forskningen ändrar karaktär. På

verkan kan naturligtvis även gå i motsatt riktning, så att annorlunda 

forskning kan ge nya former av myndighetskontroll (via ny typ av kunskap) # 
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38 ) 
Enligt Kurt Sjöström finns det en pågående tendens till att socialvår

dens kontroll blir mindre auktoritär, öppen, negativ och formell och i 

stället mer "demokratisk", dold, positiv och informell. Hemma-hos-terapi 

och grannskapsarbete är två metoder inom socialvården med helt ny typ av 

kontroll. Orsakerna till denna utveckling torde bl a ligga i det faktum 

att den hårdare typen av social kontroll visat sig verkningslös eller i 

alla fall otillräcklig. Allt starkare kontroll behövs mot avvikelser, 

men kontrollen måste döljas för att inte stöta på motstånd. 

Från de sociala myndigheterna hörs ett rop på forskning. Dels efterlyses 

social statistik över befolkningens levnadsförhållanden (hårddata), dels 

en uppföljning och utvärdering av olika försöksprojekt med olika behand

lingsformer. Här kan hårda data vara otillräckliga. Ju mer forskning som 

kopplas in på utvärdering av olika myndighetsprojekt, exempelvis inom den 

sociala sektorn, desto större fält för mjukdata att breda ut sig på. 

En intressant ny företeelse är samarbetet mellan en rad experter i ett 

visst projekt. Som exempel kan nämnas det anpassningsprogram som man satsat 
39 ) 

på en zigenarfamilj i kvarteret Flisan. Zigenarfamiljen hade minst en 

heltidsanställd hemmahosterapeut, skolpsykolog, invandrarlärare samt en 

läxläsningshjälp. Plus då forskare, som tillsammans med myndigheterna 

skulle sprida information och följa upp satsningarna i s k aktionsforsk

ning. 

Exemplet är inte representativt så till vida att det är mycket ovanligt 

att så stora resurser satsas på en familj. Men det intressanta är att 

forskare deltar i ett anpassningsprogram tillsammans med andra myndighets

experter. 

Ett annat exempel på mjukdata inom "vård-forskning" är ett projekt kring 

självmordsproblematiken knutet till Nackaprojektet (försöksverksamhet 

med öppen psykiatrisk vård), 

"Man vill beskriva hur självmordspatienterna upplevt och reagerat 
på olika händelser i sina liv och vad som drivit dem till självmords
försöket. 
Målet är att öka kunskapen om och förståelsen av självmordsproblemet, 
så att man kan lägga upp "terapeutiska program" för denna grupp 
patienter". 40) 

38) Sjcström» K, Socialpolitiken i det kapitalistiska samhället, 
Göteborg 1974, främst kap 5. 

39) Dokumenterat i Trankell, o a a. 

40) DN 22 okt 1976. 
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Utredningssociologin, liksom utredningspsykologin och utredningspedago

giken, kan komma att få en ny och växande mjukdataorienterad gren. In

trängande forskning kan komma att hamna i myndigheternas händer förutom 

den hårddataorienterade, som oftast bara gör stora svep på ytan. Myndig

heterna får större insyn då forskarna blir mer av inträngande deltagare 

och kan ge "inside information". Kontrollmöjligheterna ökar i och med att 

kunskaperna ändrar karaktär. 

Vår hypotes är alltså att mjukdatasociologin kommer att sugas upp av 

statsapparaten och inkorporeras i utredningssociologin. Strömningar 

inom forskarkåren (strävan efter att komma sanningen och verkligheten 

närmare) kan ha startat och drivit på mjukdatadebatten. Men möjligheterna 

att förverkliga forskningspolitiska idéer styrs av djupare ekonomiskt-

politiska faktorer. 

Den sociologiska hobbyverksamheten som i Sverige (till skillnad mot i 

USA och England) aldrig fått någon utbredning, kommer troligen inte heller 

i framtiden att bli en betydande sociologisk verksamhet. En dyster hypotes 

är att de intellektuella verksamheten inte kommer att växa medan den för-

ståelseinriktade sociologin med tyngdpunkt på forskarnas deltagande (bland 

människor och i aktiviteter som studeras) inkorporeras med utredningsso

ciologin. 

Följande uppställning är en grov indelning i olika, typer av sociologi, 

dar» mjuka respektive hårda data används. 

Internationellt långtidsperspektiv 

intellektuell teoretisk sociologi 

utredningssociologi 

"hip" sociologi 

Sverige nu och i framtiden 

utredningssociologi hårddata och mjukdata 

mjukdata 

hårddata 

mjukdata 
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Absorberingen in i utredningssociologin innebär att inte bara mjukdata-

debatten utan hela mjukdatasociologin får en mer respektabel och försik

tig, för att inte säga urvattnad karaktär än de internationella motsva

righeterna. 

Johan Asplund, som i egenskap av redaktör för Sociologisk forskning var 

med om att starta mjukdatadebatten, ångrade sig efteråt. Han blev missnöjd 
41) 

med att många senare ekiperade sig i mjukdata. En typ av ekipering, 

som dock inte Asplund berört, är av falsk natur. Det är när man vill ha 

mjukdata, till skillnad mot hårddata, att faktiskt vara fri från "tekno

kratiskt intresse". Mjukdatasociologin är inte radikal i den meningen att 

den står fri från statsapparaten och dess intressen. 

De principiella möjligheterna finns där emellertid, även om de är svåra 

eller omöjliga att förverkliga. Tänk er en sociologi med motsvarigheter i 

Günter Wallraff s journalistik och författarskap.' Myndighetspersoner får 

här inte inträngande kunskap om de styrda, utan tvärt om. Efterforskningarna 

ror förhållanden bland "dom där uppe" som sedan sprids neråt i samhälls

hierarkin. Här kunde mjukdatasociologi med inriktning på deltagande ha 

sin givna plats. För att fortsätta i Önsketänkandet0 så kunde den andra 

typen av mjukdatasociologi - de- intellektuellt-teoretiska arbetet - stå 

för de större perspektivskapande samhällsbilderna. 

41) Se Gullberg, o a a, not 128 
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Vi ATT TA NER FORSKNINGEN PÄ JORDEN 

"Längtan efter status är ett skäl till att akademiker så lätt 
ut i obegriplighet. Om det är i sin tur ett skäl till att de inte har 
den status de önskar."42) 

Efter mjukdatadebatten utvecklades hårda motsättningar vid en del institu

tioner. De sociologer som endast mekaniskt lärt sig ett recept på god 

forskning - de tekniska handgreppen - kände sig hotade. Hårddatasociolo

gins teknik hade varit bra att gömma sig bakom. 

Vissa hätska utfall i stil med att mjukdata bara har prat och tyckande 

tyder på att ömma punkter berördes. De akademiska sociologernas revir 

rubbades. Man måste nu se om sitt hus för att skydda sig mot inkräktare. 

Bara några få kollegor kan angripa forskaren om han/hon gör sig oför

ståelig för den stora allmänheten. Krångligheten i teori och språkbruk 

utgör ett skyddsnät mot angrepp. Tänkte nu mjukdatasociologerna rasera 

detta skyddsnät? 

Reaktionen hos icke-forskare på forskarnas förhållningssätt är en blandning 

av beundran och förakt. Forskning framstår som något fint och obegripligt 

men samtidigt något löjligt, dumt och onödigt. 

Men självständigt tänkande är i själva verket något fint och givande. Att 

klura ut hur allt hänger samman i ett mönster är en naturlig sysselsättning, 

som dock undertrycks i dagens samhälle. Sanningen är ett av de starkaste 

vapnen för dem som saknar makt. Att förhindra självständigt tänkande är 

att förtrycka. 

Forskarna som tillhörande mellanskikten knutna till statsapparaten eller 

kapitalistklassen deltar i detta maktspel. 

Erich Fromm nämner olika sätt att motverka självständigt tänkande: att 

sprida massor av osammanhängande fakta, att påstå att sanningen är relativ 

(på gränsen till smaksak), framhäva strävan att betrakta världen utan 

lidelser eller subjektiva intressen (tänkandet förlorar därmed all sin 

verkliga tjusning), framställa problem som alltför invecklade för att 

gemene man skall förstå dem. ̂ 3) 

42) Mills, C W, o a a , sid 236-237. 

43) Fromm, £, Flykten från friheten, Falkenberg 1971, sid 183-186. 
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Marxister med svårgenomträngliga texter riskerar att sprida samma rökridå 

som många borgerliga vetenskapsmän. 

"En slags rökridå ar talet om att problemen är alltför invecklade för 
att gemene man skall kunna förstå dem. Det förefaller tvärtom som om 
många av de grundläggande frågorna rörande individens och samhällets 
liv vore mycket enkla3 ja, så enkla att man kunde vänta sig att alla 
borde förstå dem. Att presentera dem som så oerhört invecklade att 
endast en "fackman" kan förstå dem och även han inom sitt begränsade 
område leder i själva verket - och detta ofta avsiktligt - till att 
man misstror sin egen förmåga att tänka Över frågor som verkligen är 
av någon betydelse Individen känner sig hjälplöst fastna i en kaotisk 
massa fakta och väntar med rörande tålamod tills fackmannen har kommit 
till klarhet om vad man bör göra och vilken väg man skall gå."1^) 

När förmågan till självständigt tänkande förtrycks blir resultatet för

virrings ängslan och flykt. 

Det gäller att ta ner forskningen från sina höjder (ingenting som "fint" 

folk skall syssla med), samtidigt som respekten återtas för sanningssö

kande. Det är inte en främmande» smått löjlig sysselsättning. 

Vetenskapsmännen vid universiteten kan bidra till denna förändring genom 

att ta av sig den akademiska kostymen. Det egna skyddsnätet måste raseras, 

liksom myterna om den svåra sanningens ouppnåelighet. 

För marxister måste det vara särskilt viktigt att öppna dörrar. Att öppna 

dörrar innebär inte att sprida forskningsresultat från vetenskapsmän till 

"folket", utan att göra alla till vetenskapsmän. Ur marxist fekt perspektiv är 

det arbetarklassen och andra maktlösa som behöver bli vetenskapsmän och 

-kvinnor. 

Vetenskap är att se mönstren i vad som händer, att skingra kaos. Själv

ständigt tankearbete är en källa till verklig tillfredsställelse. 

Slutraderna i August Palms förord till sina memoarer borde bli något av 

ett måtto för alla "vetenskapare" som vill dokumentera sitt tankearbete: 

4M-) Fromm, E, o a a, sid 185 
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"Jag lovar att inte bliva vare sig tråkig eller långrandig i mina 
skildringar. Korta och distinkta skola de bli, många trevliga händelser 
komma att passera revy och säkert giva full valuta samt tillfälle till 
lärorika reflexioner samtidigt som de skola skänka en glad stund vid 
genomläsandet. "4-5 ) 

4-5) Palm J A9 Ur en agitators liv, Halmstad 1970. 



30 

VII MJUKDATASOCIOLOGINS VETENSKAPLIGA STATUS 

VII»! Litteratur som vetenskapens skräphög 

Karin Tengvald framförde i en recension av Arne Trankells bok "Kvarteret 
46 ) 

Flisan" många kritiska synpunkter. Bland annat menade hon att Trankell 

i sin aktionsforskning försummat att ta hänsyn till socialvårdens och andra 

myndigheters insatser när man bedömt effekten av ett informationsmöte med 

grannar som forskarna hållit. Trankells slutsatser kan vara felaktiga, 

eftersom inte "övriga faktorer hållits konstant". Kritik riktades också 

på en rad andra punkter av undersökningen. 

Tengvalds slutord i debatten är anmärkningsvärda: 

"För övrigt är Trankells roman visst spännande och läsvärd - en bok 
behöver inte kallas vetenskaplig för att vara bra." 

Hur kan någonting vara bra, när det förmodas vara felaktigt?? Om slut

satserna är felaktiga, så är det skrivna dåligt rätt och slätt. Att för

passa dålig vetenskap till litteraturfältet är en grov förolämpning mot 

litteratörerna . Vi vänder oss bestämt mot att man använder skönlitteratur, 

artisteri etc som skällsord inom vetenskapliga kretsar. 

Vidare är det lika ofruktbart att dra upp en skarp demarkationslinje 

mellan konst och vetenskap som det är att dra en sådan linje mellan meta

fysik och vetenskap. Inom vetenskapsfilosofin har stora ansträngningar 

gjorts (inom såväl positivism som marxism) att "utforma ett instrument, 

som kunde skilja den verkliga vetenskapen från metafysik, ideologi och 
o 4-7 ) 

annat andligt brate". Resultaten är inte särskilt lysande. 

Nils Christie hör till dem som inte vill dra en skarp gräns mellan kultur

arbete och vetenskaplig verksamhet, vilket framgår av följande citat: 

"Det är åpenbart at det ikke kan trekkes klare grenser mellom poesi 
og sociologi."48) 

46) Sociologisk forskning 1/75 och 2/75. 

47) Häften för kritiska studier, 5/76. 

48) Christie, N, Hvis skolen ikke fantes, 1971, sid 36. 
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"L.et us turn our weakness inte- strength by admitting - and enjoying -
that cur situation has a great resemblance to that of artists and 
men of letters ... 
We are making attempts to create distance, percieve the essential 
elements, confront society with dilemmas, and suggest some tentative 
solutions... 
Together with other cultural workers - because these fields are central 
for all observers of society - but equipped with our special training 
in scientific method and theory, it is our obligation as well as pleasure 
to penetrate these problems.9) 

Forskares och andra kulturarbetares centrala uppgift (både skyldighet och 

nöje) är att vara en tolk, som försöker skaffa perspektiv och ge förståelse 

för samhällets sätt att fungera. En och samma måttstock kan komma till 

användning vid bedömning av skönlitteratur och forskning. Har man lyckats 

ge perspektiv och förståelse? 

Mjukdatasociologi har av dess kritiker förknippats med en speciell riktning 

inom konst och litteratur, nämligen impressionismen. 

0rjar 0yen talar om "an undesirable shift from empirically based research 

to research of a speculative and impressionistic nature". Detta som en 

omedveten konsekvens efter införandet av kontrollsystem kring insamlande 

av hårda data. Datainspektion i Norge tas som exempel på ett sådant kont-
->-> ^ 50) rollsystem. 

51) 
Barton och Lazarsfeld tar i en artikel upp farorna med en impressio

nistisk kvasistatistik. Med kvasistatistik menar han påståenden som baserar 

sig på data som inte är formellt tabulerade och statistiskt analyserade. 

Termen impressionistisk berörs inte närmare av varken Barton och Lazarsfeld 

eller 0yen. 

Intressant är att impressionismen inte (som surrealismen) förvrängde verk

ligheten. Bildkonstnärerna ville däremot ge nya effekter genom djärva för

flyttningar av blickpunkten och horisontlinjer, ofta genom att måla motiv 

i fågel- eller grodperspektiv. Impressionismen avlöste den detaljöverlastade 

naturalismen och var mer sinnlig till sin karaktär. 

49) Christie, N, Scandinavian criminology facing the 1970"s. Scandinavian 
Studies in Criminology, Volume 3, sid 145. 
Christies uttalande är normativt. Om vi skull beskriva litteratur och 
vetenskap som cle har bedrivits, så finns det klara skillnader. Se 
vidare Linde, Ulf, Den konstnärliga tilltalsformen, Sociologisk Forsk
ning 3/66. 

50) 0yen, 0, Social research and the protection of privacy: a review of 
the Norwegian development. Acta sociologica 3/76. 

51) Barton and Lazarsfeld, o a a, sid 347. 
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VII.2 Samma kriterier för hårddata och mjukdata 

Asplund efterlyste "en vetenskaplig ideologi som framställer mjukdata-
o 52 ) sociologin som likaberättigad med hårddatasociologin". 

Liknande synpunkter framför Asplund åter i inledningen till en bok om 
53 ) 

sociologiska klassiker«, Poängen är där att det saknas bedömningsgrunder 

för vissa klassikers verk på samma sätt som bedömningsgrunder saknas för 

nyare former av mjukdatasociologi. Det är ett meningslöst konstaterande 

att dessa sociologer bryter mot positivistiska dygder och regler, men 

vad satta i stället som mall? 

Vid genomgången av Auberts bok bekymrar sig Asplund över hur man skall 

kunna skilja mellan värdefull mjukdatasociologi och dålig sådan- H-n 

varför är det inte en lika besvärande fråga hur man skall kunna skilja 

bra hårddatasociologi från dålig? Underförstått här är att hårddatasocio

logins bedömningsgrund är efterföljandet av vissa regler. Om man följer 

de regler för vetenskap som man själv ställt upp, blir resultatet god 

sociologi. 

Det måste vara fel att mjukdatasociologerna nu skulle sätta upp sina egna 

regler för att legitimera sin ställning jäms med hårddatasociologin. 

Sådana försök har tidigare gjorts av exempelvis Becker » som velat pro

filera den kvalitativa forskingen, främst där deltagande observation 

använts a gentemot artisteri. Hans recept är att forskaren måste forma

lisera, systematisera och rapportera så att läsaren kan följa datainsam

lingen och framväxten av teoribildningen. Tekniken i deltagande observation 

och kvalitativ analys består av något mer än "having insights". Denna 

teknik måste klart framställas för läsaren. 

Glaser/Strauss påpekar att många som velat legitimera sin kvalitativa 

forskning halkat in i hårddatasociologins verifikationsraseri. Man har 

underskattat sitt eget arbete med teoribyggandet och i stället koncentre

rat sig på uppställande av regler för verifikation med hjälp av kvalita

tiva data. Parallella dygder till den statistiska analysens har formule

rats: att ange exakta uppgifter om hur intervjuer och observationer gjorts 

52) Asplund, o a a, sid 10*+. 

53) Asplund, J, (red)3 Sociologiska teorier. Studier i sociologins historia, 
Stockholm 1967 

54) Becker, o a a. 

55) Glaser/Strauss, o a a. 
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Vi kommer här att föreslå några kriterier att användas för såväl hårddata-

som mjukdatasociologi. När det gäller att skilja ut den dåliga vetenskapen 

blir den centrala frågan om man i det vetenskapliga arbetet lyckats skingra 

kaos eller inte. 

VII.3 Att skingra kaos 

Som vetenskapligt arbete skall vi här beteckna den verksamhet som går ut 

på att skaffa kunskap. Med nuvarande långt drivna arbetsdelning i samhället 

är vetenskapligt arbete närmast att betrakta som en yrkesbeteckning. 

Vi finner det fruktlöst att försöka dra upp demarkationslinjer mellan 

vetenskapligt och icke-vetenskapligt, där det icke vetenskapliga skulle 

stå för ideologiproduktion, metafysik eller dylikt. Genom vår definition 

på vetenskapligt arbete undviks detta problem. Däremot blir det nödvändigt 

att gå vidare och skilja mellan bra och dålig vetenskap. Dålig vetenskap 

är att betrakta som misslyckat vetenskapligt arbete. 

Stefan Dagler talar om ï!god, det vill säga kaos-skingrande kunskap". 

I sociologins fall handlar att skingra kaos om att "göra samhället be

gripligt" 5 att ''finna sammanhang mellan samhällsföreteelser".^ 

För att förstå samhället måste man förstå enskilda människors handlande 

och tvärt om s varför vi kan formulera om definitionen på bra sociologisk 

kunskap till den som lyckas "göra det sociala livet begripligt". 

Bra vetenskap är den som skingrar kaos. Ytterligare kriterier behövs för 

att fastställa vilken av flera motsägande teorier som verkligen skingrar 

kaos. Men till att börja med kan vi använda kravet på att skingra kaos för 

att sålla bort dålig vetenskap. 

För det första är dålig vetenskap att ägna sig åt trivialiteter. Det måste 

i utgångsläget på något sätt föreligga kaos. Asplund framför som argument 
o "" 57 ) 

mot hårddatasociologin att den ofta sysslat med trivialiteter. Det be

lyses av ett citat ur Grönköpings Veckoblad: "En vetenskaplig undersökning 

56) Dagler, S, Sociologins metodintr^sse9 Göteborg 1974 (stencil). 

57) Asplund, J, Aubert som mjukdatasociolog, Sociologisk forskning 2/66. 
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har slagit fast att alla husmödrar i Grönköping med omnejd köper socker 

i närmaste butik. Alla uppgjorda diagram pekar på detta intressanta sak

förhållande". Asplund tar upp ytterligare ett träffande citat som skall 

belysa trivialiteter inom sociologisk forskning. Citatet passar emellertid 

snarare in på dålig mjukdatasociologi än på dålig hårddatasociologi. 

"En sociolog är en person som spenderar fyrtiotusen dollars på att leta 

rätt på ett horhus". 

Den svenska levnadsnivåundersökningen9 som är starkt hårddatainriktad, är 

intressant i det här sammanhanget. Denna undersökning skingrade verkligen 

kaos i och med att beskrivningarna av svenska folkets levnadsnivå gjorde 

rent hus med diverse myter som växt fram under efterkrigstiden. Det finns 

alltså exempel på hårddatasociologi som skingrar kaos i stället för att 

konstatera trivialiteter. Vi är inte rent generellt beredda att instämma 

i Björn Söderfeldts uttalande: "... icke teorianknuten empiri saknar veten

skapligt värde".58) 

Men att utan teoretisk och empirisk fördjupning göra grova beskrivningar 

av individers levnadsnivå är ett överspelat stadium, då det gäller kravet 

på att "göra det sociala livet begripligt". Välfärdsmyterna är avslöjade 

och den primära vetenskapliga uppgiften kan inte vara att nu (t ex årligen) 

fortsätta med dessa kartläggningar. Att skingra kaos kan i detta läge i 

stället innebära att skapa förståelse för de mekanismer som genererar de 

redan kartlägda stora ojämlikheterna. 

Frågan är om inte hårddatasociologin har sin enda men ibland viktiga plats 

vid beskrivningar och då av en missförstådd verklighet (t ex genom myter 

eller fördomar). Ytterligare en förutsättning är naturligtvis att denna 

verklighet är sådan att den kan beskrivas med hjälp av hårda data. 

Det finns tusen och fler exempel på forskning som förvärrar kaos. Så stora 

mängder forskningsresultat läggs fram3 att man brukar tala om en explosiv 

utveckling. Vetenskapliga skrifter på biblioteken har mångdubblats under de 

senaste tiotal åren. Dessutom sprids allt större mängder information via 

massmedierna. Den enskilde människan stöter på allt fler fakta absolut sett 

58) Söderfeldt, B, Hur växer kunskapen? Häften för kritiska studier9 5/76, 
sid 34. 
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men nås samtidigt av en allt mindre andel av den producerade kunskapen. 

Nils Christie, som tagit upp detta, ser för det tredje en utveckling mot 

en allt större ovetskap om samhället. 

"Men samtidigt som våre kunskaper relativt till kunskapseksplosjonen 
stadig og med ^kende hastighet blir mindre og mindre, lever vi også i 
en fase hvor vi egentligen blir mer och mer uvitenden om vårt eget 
samfunn".59) 

vil jeg påstå at uvitenheten om socialt liv egentligen tfker hurtiger 
enn den boklige kunnskapsmengde."59) 

Förklaringen till denna paradox med en stor utökning av samhällsvetenskaplig 

forskning samtidigt med den ökade ovetskapen (absolut och relativt) cm sam

hället ligger bland annat i att mycket av forskningen förvärrar kaos. 

Fakta läggs till fakta och får endast en abstrakt, kvantitativ innebörd. 

De strukturella bilderna av samhället utplånas. Översiktligheten saknas och 

forskningen kan komma att försämra i stället för att förbättra orienterings*-

förmågan. 

Vetenskapligt arbete måste alltså uppfylla vissa minimikrav (ej konstatera 

trivialitetera inte förvärra kaos) för att inte bli klassificerat som miss

lyckat arbete. Samma kriterier gäller för såväl mjukdata- som hårddatasocio

logi. Utskrivna banniaspolade intervjuer rakt upp och ned liksom fragmen

tariska hårddataundersökni.ngar kan förvoT-r-a kaos. Samma kriterier för de 

två sociologier-na gäller cckså od vi går vidare från dessa minimikrav till 

allmänna krav därutöver. 

Att skingra kaos är att gä mot fullständighet. Till statsapparaten bunden 

forskning brukar ha den bristen att forskarna (medvetet eller omedvetet) 

begränsas av sfären för möjliga åtgärder inom myndigheternas ram. Ett 

exempel är när socialvården vill veta orsakerna till sociala problem 

(missbruk, kriminalitet etc). Man letar efter orsaker inom individen 

eller numera i bostadsområdena, eftersom detta är sfären för egna åtgär

der. Några delfökklaringar finner man säkert men den ofullständiga bilden 

av förklaringar gör att man aldrig fullt ut lyckas göra det sociala livet 

begripligt. 

59) Christie, N, Hvis ik^Ä fantesc 1971, sid 62. 
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60 ) 
En aspekt på detta med fullständighet ger Björn Söderfeldt. Han vill som 

främsta sanningskriterium på en teori sätta teorins djup, dvs om teorin 

förmår koppla samman mikroaktörsnivån med strukturnivån. 

Förutom fullständighet kan man ställa upp krav på t ex klarhet och stringens 

i den producerade sociologin. Exempel finns på marxister som sökt ge struk

turella bilder av samhället men gjort det så oklart att de inte lyckats 

skingra kaos. Verkligheten är komplicerad men om forskningsresultatet blir 

en komplicerad text så har man bara överfört komplexiteten från en konkret 

till en abstrakt nivå. Nyttan av ett sådant arbete kan ifrågasättas. 

Inom viss borgerlig sociologi återfinns ett typiskt ordsvall som motverkar 

klarhet. Något som hör hit är också kravet på att ett teoretiskt system 

rent logiskt "går ihop". 

Slutligen skall nämnas att det finns vissa knep för att skingra kaos. Ett 

exempel är när Nils Christie ställer frågan "Om skolan inte fanns" för att 

klargöra skolans funktioner i samhället. Perspektiv skapas genom att "vända 

allt på ända". Ett annat knep är att gå utöver det existerande och fråga 

sig hur det skulle kunna vara. Det är att tillämpa s k negativt tänkande 

enligt Herbert Marcuse. 

VH.4- Empirisk förankring 

Stefan Dagler, som fördjupat sig i sociologernas metodintresse, skriver 

följande när han behandlar P F Lazarsfeld: 

"Lazarsfelds metodintresse är knutet till slagordet "empirisk sociologi". 
Detta utövar fortfarande makt över sinnena i vissa läger. Slagordet har 
utan tvivel gett Lazarsfelds sociologi polemisk kraft. Lazarsfeld 
förstår själv sin sociologi som "empirisk sociologi" och sin forskning 
som "empirisk forskning". Detta språkbruk är liksom tillhörande själv
förstående, mindre bra. Sociologin är définitionsmässigt en erfaren-
hetsvetenskap ."61) 

Dagler avslöjar Lazarsfelds propagandistiska benämning. Man kan uppfatta 

"empirisk sociologi" som "sociologi". Lazarsfelds sociologi, som i själva 

verket är en särskild sorts sociologi innebärande insamlande av stora mängder 
62 

data på ett rutinbetonat sätt, framstår då som den enda riktiga sociologin. 

60) Söderfeldt, o a a. 

61) Dagler, o a a, sid 15. 

62) Dagler, o a a, sid 20. 
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Lazarsfeld förolämpar tidigare samhällsvetare genom sitt påstående om att deras 

"spekulationer" och tolkningar av sociala händelser först nu kan konkret och 

empiriskt testas. Lazarsfelds forskning är inte mer empirisk än de klassiska 
63 ) 

makrosociologernas. 

Det lustiga, eller snarare tråkiga, är att termen "empirisk forskning" 

lever kvar och fortfarande "övar makt över sinnena i vissa läger". Empirisk 

forskning har blivit något av skällsord i marxistiska kretsar. Udden riktas 

mot ett oteoretiskt faktasamlande, som egentligen borde kritiseras för en 

dålig empirisk förankring. 

En forskare som lejer en rad intervjuare som ställer standardiserade frågar 

vars standardiserade svar så småningom når forskaren via datamaskin befinner 

sig oftast mycket långt från verkligheten. Han/hon är att likna vid län-

st olsfilosof en inom den intellektuella traditionen. Hårddatasociologer och 

mjukdatasociologer kan var och en bedömas ha mer eller mindre empirisk an

knytning till sitt forskningsobjekt. Hårddatasociologer är inte a priori mer 

empiriskt inriktade. Framför allt bör detta med empirisk anknytning vara 

ett honnörsuttryck snarare än ett skällsord. Följaktligen måste dålig hård

datasociologi benämnas med något annat än empirisk forskning. 

När C W Mills kritiserar den abstraherade empirismen, kännetecknad av sur-
64 ) 

veymetodikens arbetsmetod , så ger han det på flera grunder. Den har 

både teoretisk fattigdom och abstrakthet i faktaintresset. För lite tid 

och kraft läggs ned på tankearbete, samtidigt som (och det är det intres

santa här) den empiriska delen av forskningen blir allmän, schematisk och 

rutinbetonad. Endast med andra metoder (som vi här kan kalla mjuka) har 

forskningen en chans att bli sinnligt blodfull, inträngande och fakta-

drypande» Mjukdatasociologin blir då i viss mening mer empirisk än hård

datasociologin. 

Något som hör samman med forskningens empiriska förankring är teorins sannings

halt. Det kan hända att två motstridiga teorier gör anspråk på att skingra 

kaos. Hur skall man då kunna avgöra deras sanningshalt och därmed deras 

vetenskapliga värde? Min ståndpunkt är den att empiriska argument för och 

emot de olika teorierna är en viktig bedömningsgrund. Vi kommer senare (av

snitt IX) att ta upp konkreta exempel på empirisk argumentatio- i anslutning 

till påståenden som görs i rapporten om sociala relationer. 

63) Om olika tolkningar av den påstådda skillnaden mellan Lazarsfelds forsk
ning och klassikernas, se Dagler, o a a, sid 24 och följande. 

64) Vad C W Mills menar med den abstraherade empirismen framgår av Mills, 
o a a, sid 59 och följande. 
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VII.5 Metodologisk övning 

Vi minns från tidigare avsnitt (II»4) två mjukdatadebattörers/skilda syn 

på vad som är metodologisk övning inom sociologi. Segerstedt talade om detta 

som hårddataövning, medan Götlind menade att mjukdatasociologin kräver trä

ning och fordrar skicklighet inom nya områden. 

A och 0 för en mjukdatasociolog är någon slags sensitiv insikt, men det är 

inte att betrakta som en medfödd egenskap utan en färdighet som kan övas upp. 

C W Mills har angett några konkreta hjälpmedel i själva forskningsprocessen 
65 

som är av intresse här, Hans kapitel "Om det intellektuella hantverket" 

borde ingå i metodundervisningen i sociologi. Vem åtar sig att arbeta vidare 

för att få fram en "kokbok" i mjukdatasociologi? 

C W Mills beskriver hur man kan lära sig att använda sina erfarenheter (egna 

och förmedlade) i det intellektuella arbetet. Ett råd (som jag för övrigt 

följt) är att lägga upp ett arkiv. Under lång tid jäms med annat arbete (t ex 

undervisning) kan man samla material om ett eller flera ämnen. Idéer, ut

drag ur böcker, skisser, frågor m m antecknas och. samlas i en pärm. 

"Närhelst du har en stark känsla för händelser eller idéer måste du 
försöka att inte låta dem glida dig ur händerna utan i stället formulera 
dem för ditt arkiv och där dra ut deras innebörder. Så kan du pavisa 
för dig själv antingen hur dumma dessa känslor eller idéer är, eller 
också hur de kan artikuleras i produktiv form. Arkivet hjälper dig 
också att bygga upp vanan att skriva." 

Att ordna om i arkivet är ett sätt att komma på fruktbara hypoteser utifrån 

spridda iakttagelser. 

Det gäller att spinna vidare på de dagliga erfarenheterna (förmedlade eller 

direktupplevda). Ett sätt är att helt enkelt gå och prata med dem som kan 

ha upplevt eller funderat över problemet. En viktig förutsättning för ett 

intellektuellt arbete är att forskaren omger sig av personer som lyssnar 

och talar. 

65) Mills, C W, Den sociologiska visionen, Lund 1971. 
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En sociolog får inte agera san en tekniker. Sociologen måste ha en stark 

"drift att förstå världen". Han/hon får inte ge sig inför det rörliga kaoset 

i de allmänna föreställningarna. Träning behövs i att arbeta vidare på vaga 

bilder och idéer. 

Man måste "beta av litteratur" för att kunna lokalisera motståndare till 

och anhängare av olika ståndpunkter. "Det är for övrigt inte bra att ha 

"betat av" för mycket; man kan storkna av det..", menar C W Mills. 

Inom parantes kan vi här ta upp vad Antti Eskola skriver om följderna av att 

läsa borgerlig sociologi kring ämnet sociala relationer, alienâtion, norm-

löshet etc. 

"Comtes, Tönnies", Dürkheims och andra klassikers utgångspunkter återfinns 
gång på gång a deras teorier upprepas i något förnyad form, ständigt slår 
man huvudet i samma vägg som de slog huvudet i, och man blir dem aldrig 
kvitt. Det ser ut som om de sociologiska teorin aldrig skulle göra några 
verkliga framsteg."66) 

"De borgerliga sociologerna har insiktsfullt och nyanserat skildrat 
många aspekter av den sociala förändringsprocessen. Däremot har de visat 
sig stå hjälplösa inför den problematik som gäller processens yttersta 
orsaker och metoderna för att styra den. Den marxistiska teorin har haft 
mycket större framgång."67) 

Man måste alltså vara medveten om riskerna att hamna i återvändsgränder om 

man tar sig för att läsa "all producerad sociologi" inom sitt eget ämnes

område . 

C W Mills ger ytterligare många bra råd för den intelektuellt arbetande 

sociologen. Råden har möjlighet att följas av alla som inte är strikt bundna 

i tid och rum att utföra beställningsforskning åt företag eller myndigheter. 

I ett arbete med att "göra det sociala livet begripligt" kommer råden väl 

till pass. Kanske är det därför som "Den sociologiska visionen" med appendix 

"Om det intellektuella hantverket" inte syns till på metodundervisningen i 

svensk sociologi. 

66) Eskola, Antti, Gemensamt, Sthlm 1974, sid 75. 

67) Eskola, o a a, sid 74. 



• VIII. SLUTSATSER OM BEGREPPET MJUKDATASOCIOLOGI 

VIII,1. Variationsrika datakällor 

Typexemplet på arbetsmetod inom hårddatasociologin är surveys, formalise-

rade massutfrågningar. Som datakälla har man då en mer eller mindre stående 

intervju med en rad individer som valts ut genom en samplingsprocedur. 

Svaren klassificeras och kodas. Av praktiska skäl stansas det kodade mate

rialet på hålkort, som används for statistiska körningar med vars hjälp 

man sedan letar efter samband. 

Andra exempel på hårda data är inom innehållsanalysen, då man "räknar ord" 

i stället för att tolka sina texter. 

Mjukdatasociologen avviker från den metodologiska puritanismen genom att 

söka sig till okonventionella och spännande datakällor. När det gäller att 

undersöka "vad andra har tänkt om liknande problem" (Auberts uttryck) finns 

det mycket att hämta långt utanför tidigare sociologers teoretiserande. 

Skönlitteraturen är bara ett exempel. 

Forskarens egna livserfarenheter som medlem i ett visst samhälle är en vik

tig datakälla. Erfarenheterna kan ligga till grund för vad Zetterberg kal

lar "intuitiv historisk förståelse". 

En aspekt på datakällorna, som hör samman med de egna livserfarenheterna 

och som betonats mycket efter mjukdatadebatten är direktkontakten. Gustav 

Jonsson belyser denna aspekt genom att beskriva hur politiker bildar sin 
r.Q ) 

verklighetsuppfattning: 

"För politiker gäller att den erfarenhetsgrund de står på har de i re
gel fått genom att gå från direktkontakt med vanligt folk i sitt parti
jobb upp till den nivå där den konkreta verkligheten förtunnats till 
just siffror och tabeller. Deras utveckling har gått från människa till 
siffra, från mjukdata till hårddata." 

68) Jonsson, Gustav; Brott och samhälle i Daun m fl (red); Samhällsföränd
ringar och brottslighet, Stockholm 1974, sid 30M-
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Den bästa sociologin skulle produceras om sociologerna hade mycket av di

rektkontakt med olika kategorier av människor och med samhällslivet utanför 

universiteten. En sådan naturlig direktkontakt fungerar inte när universi

teten blir för slutna. 

Slutenheten och bristen på direktkontakt försöker forskare stundtals kom

pensera sig för genom att använda sig av speciella datainsamlingsmetoder. 

Några exempel är deltagande observation, informella intervjuer gjorda av 

forskarna själva och aktionsforskning. 

Glaser och Strauss menar att litteraturstudier är likvärdiga med deltagande 

observation och personliga intervjuer, vad gäller direktkontakten. De be

skriver likheterna mellan fältarbete och biblioteksforskning. 

"Every book, every magazine article represents at least one person who 
is equivalent to the anthropoloisf's informant or the sociologist's 
interviewee." ®9) 

En fördel med att läsa direkt vad andra skrivit är att man kommer ifrån 

intervjuareeffekter o dyl, då alltså personerna ljuger eller ställer sig 

till rätta inför forskaren. Och det är inte bara yrkesförfattares tankar 

som blir tryckta. Upplevda aktuella problem återfinns t ex i tidningarnas 

insändare och frågespalter. 

Till en del torde Segerstedt ha rätt i sitt påstående om vad som krävs för 

att bli en bra mjukdatasociolog. Livserfarenhet av skiftande karaktär är 

ett stort plus eller t o m en förutsättning. Så länge som sociologerna är 

bundna inom den akademiska världen under många år, så kommer de antingen 

att använda sig av hårddatasociologins surveymetodik för sitt faktasamlande 

eller för kortare tid bage sig "ut på fältet" i deltagande observation eller 

för att göra personliga intervjuer. Dessa mjuka metoder får stå som surro

gat för en mer allmän direktkontakt med det sociala livet utanför universi

teten. 

Om nu mjukdatasociologin ibland hämtar material från litteraturen, så är 

inte mjukdatasociologi skönlitteratur eller artisteri. Samma vetenskapliga 

kriterier kan användas för bedömning av hårddatasociologi och mjukdataso

ciologi. 

69) Glaser/Strauss, o a a 
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Det som skiljer mjukdatasociologin från hårddatasociologin är alltså att 

man använder sig av informella, kvalitativa, mjuka data, vilket ger ut

rymme för en stor variationsrikedom. Forskarnas livserfarenheter och di

rektkontakten med problemen som studeras är av största vikt. 

Det mer informella sättet att arbeta med "datainsamling" avspeglar sig 

naturligtvis även på andra håll i forskningsprocessen. Hela sättet att 

arbeta får en annan karaktär, även om de olika stegen i forskningsproces

sen inte hör ihop på ett absolut sätt. Utsikterna är exempelvis större 

för ett ledigt framställningssätt inom mjukdatasociologin än inom hårddata

sociologin. En fråga som vi skall titta närmare på är förhållandet mellan 

teori och empiri. Vi kommer då in något på de vetenskapsteoretiska grun

derna bakom mjukdata kontra hårddata. 

VIII.2. Teoriskapande 

"Marx rörde sig till synes nyckfullt mellan konkret och abstrakt och 
mellan olika typer av empiriskt material." 

Sven-Eric Liedman 

Mjukdatadebatten beskrivs av Gullberg som en reaktion mot positivismen inom 
70) o o o 

svensk sociologi. Låt oss då se på den kritikpunkt mot positivismen 

där frågan om mjukdata kontra hårddata hör hemma, nämligen den som rör för-
71) 

hållandet mellan teori och empiri. Det handlar dels om teoriskapande, 

dels om empirisk argumentation för och emot teorier. Först bara några ord 

om den teorilösa mjukdatasociologin. 

Mjuka data, insamlade exempelvis genom informella intervjuer, kan presente

ras rakt upp och ned. Syftet är då att låta intervjupersonernas berättelser 

tala för sig själva. Det överlämnas åt läsaren att fritt få tolka texten. 

En sådan typ av sociologi kan sägas vara antipositivistisk men då bara i en 

betydelse. Man har frångått stimulus-response-schemat, som är besläktat med 

naturvetenskapligt tänkande och naturvetenskaplig metod, till förmån för 

ändamålsförklaringar. Förståelse av mänskligt beteende kräver att man från-

70) Gullberg, A; o a a. sid 33 

71) Om olika kritikpunkter mot positivismen se Fjellström, Roger; Anteck
ningar om positivismen, Häften för kritiska studier 2-3/69 
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går de positivistiska kraven på att mäta allt som kan mätas och göra det 
72) 

mätbart som ännu inte kan mätas. 

Hen att låta ett intervjumaterial tala för sig självt är en antipositivism 

utan konstruktivism. Det är en råempirism som kan jämföras med tabellsam

lingar o dyl inom hårddatasociologin. När vi kommer över på sociologin 

med teori så är positivismens motsats konstruktivism. 

Positivism innebär att det råder ett externt förhållande mellan teori och 

empiri. Det primära i vetenskapligt arbete är att samla in givna fakta och 

sedan organisera dessa. En viktig teoretisk princip är att åstadkomma ge

neraliseringar utifrån det givna faktamaterialet. Ju mer data som samlas 

in desto större blir kunskapskroppen. 

Hårddatasociologin har med rätta förknippats med positivism. Det idoga 

faktasamlandet tyder på ett positivistiskt sätt att se på kunskapepens 

växt. Fakta om socialt liv tror sig hårddatasociologerna kunna fånga med 

hjälp av sina formella mätmetoder. Den logiska och matematiska apparaten 

kommer sedan in och producerar'teori utifrån dessa fakta. 

Ibland finner man vad Asplund kallar teoretiskt mjuk och empirisk hård 

sociologi. Men förklaringen till den teoretiska bitens karaktär ligger då 

i att ny och annan typ av empiri lagts till det statistiska materialet, 

varför benämningen "teoretiskt mjuk och empiriskt hård" blir missvisande. 

På grund av indoktrinering i positivistisk vetenskapssyn och dålig träning 

i alternativt intellektuellt hantverk kan mjukdatasociologen hamna i ett 
73 ) 

dilemma, vilket belyses av följande citat: 

"Alla som har försökt att kombinera 'låt intervjupersonernas berättel
ser tala för sig själva' med 'använd din sociologiska kunskap för att 
dra slutsatser och formulera teorier' vet att det är svårt. Det brukar 
bli ett stort gap mellan de råa intervjuerna och teorin." 

72) Se vidare Aspelin, Gunnar; Positivismen på de anklagades bänk, Socio
logisk forskning 2/73 

73) Citatet hämtat från Staffan Marklunds recension av två engelska böcker 
om arbetslöshet, Sociologisk forskning U/75 
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Sociologon lever kvar i tänkande och handlande som innebär ett externt 

förhållande mellan teori och empiri. 

Konstruktivism betyder en aktivistisk syn på vetenskapen. Teoribildning 

innehåller element av skapelse och konstruktion. Teori och empiri är or

ganiskt förenade, vilket innebär att gränsen mellan upptäckt av fakta och 

nyskapelse av teori inte är klar och skarp. Häri ligger en motsats till 

positivismens mer robotliknande arbete, med den strikta uppdelningen mel

lan empiri och teori. 

Hårddatasociologin har kritiserats för såväl empirisk som teoretisk fattig

dom. Med hjälp av hårda, formaliserade metoder fångar man inte det väsent

liga i socialt liv. Teorin utvecklas inte om den endast består av organi

serade hårda fakta. Att mjukdata blir det formulerade alternativet i det 

första fallet är inte svårt att inse. Men hur skall man förklara att den 

mer allmänna kritiken mot positi-vismen, och särskilt den om teorifattig

domen, fick sitt alternativ benämnt mjukdatasociologi? 

Förklaringen måste ligga däri att mjuka data har sin givna plats inom kon-

struktivismen och att gränsen då är flytande mellan upptäckten av mjuka 

data och nyskapelse av teori. Det empiriska arbetet blir organiskt före

nat med det teoretiska. Konkret innebär det att teorin utarbetas under 

successivt inflytande av empiriska iakttagelser. 

Innehållsanalytikerns tolkning av en text i stället för "ordräkning", in

trospektion i stället för observation av yttre beteende, användandet av egna 

erfarenheter som datakälla och "intuitiv historisk förståelse" är några ut

tryck som anger att mjukdatasociologens empiriska arbete hör tätt samman 

med tankearbete och teoriskapande. 

Inom den antipositivistiska konstruktivismen kan hårda data på sin höjd bli 

ett komplement i arbetet med teoriskapande. 

VIII.3. Empirisk argumentation för en teori 

Låt oss här beröra frågan om verifikation, som också handlar om förhållandet 

mellan teori och empiri. 
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74 ) . 
I boken "Om teori och belägg i sociologien" , som utkom i samtid med 

den svenska mjukdatadebattens start, framgår Hans Zetterbergs syn på ve

rifikat ionsproblemat iken. 

Verifikationsarbetet består i en jämförelse mellan två stora klasser av 

språkliga meningar, som måste vara i harmoni med varandra: de i teorien 

och de som handlar om indikatorer och data. (sid 158-159) 

"Jag tror att vi borda vara en smula modigare i att se överflödet av 
tillgängliga satser om socialt liv som en utmaning till att förbyta 
ordinära hypoteser i teoretiska, utan att först maximera den bevisning 
som stöder dem. Detta är ett sätt på vilket sociologien kan komma bort 
från det idoga sysslandet med trivialiteter som nu är förhärskande. 
I synnerhet tror jag att sociologien borde göra en allvarligare an
strängning att i sina teorier inkorporera de bästa tankarna (teoretiska 
hypoteserna) om människans villkor, som står att finna hos Homeros, 
Dante, Shakespeare, Cervantess Twain och andra stora författare, och 
som nu utgör lejonparten av varje bildad lekmans föreställning om det 
mänskliga dramat. I sista hand bör emellertid resultatet av det teore
tiska arbetet vara "ett höggradigt informativt innehåll, som har be
tryggande stöd i erfarenheten", dvs lagar." (sid 112-113) 

"Inget nu känt mekaniskt eller matematiskt konstgrepp kan hjälpa so
ciologen vid hans beslut att godta eller förkasta en sats; endast god 
utbildning och mycken erfarenhet kan vägleda honom. 

Hur stränga bör våra kriterier vara? Vetenskapens ideal föreskriver 
normer som få, om ens några» konkreta forskningsprojekt når upp till." 
(sid 158) 

"Det finns inget standardsvar på frågan hur mycket bevisning som behövs 
för att skapa eller krossa en teori." (sid 163) 

Teorikonstruktion är alltså en viktig och delvis försummad del av forsk

ningen, som dock bör följas av något slags verifikationsarbete. Den meto

dologiska puritanismen måste överges i båda stegen. Zetterberg förkastar 

positivisternas recept på mekaniska och matematiska konstgrepp för verifi

kation. 

Johan Asplund, den andre av huvudfigurerna i mjukdatadebatten, kommer något 
o 75 ) 

in på frågan om verifikation i boken "Om undran inför samhället". 

74) Zetterberg, Hans; Om teori och belägg i sociologien, Uppsala 1967 

75) Asplund, Johan; Om undran inför samhället, Stockholm 1971 



46 

Där pläderar han för aspektseende som ett viktigt moment i vetenskapligt 

arbete. "Och aspektseende tycks hänga samman med acklamation, inte med 

skeptiska överväganden och inte med prövning." (sid 73) 

Aspektseende är en förklaringsform, innebärande att man försöker ange ett 

socialt fenomens betydelse. Man uttolkar eller uttyder det sociala fenome

net, exempelvis genom att göra liknelser till andra fenomen. Asplunds as

pektseende är hermeneutik i mycket vid bemärkelse. Förståelsen gäller so

ciala fenomen i allmänhet (t ex samhället) och inte bara enskilda männi

skors handlande. 

I aspektseendet måste man använda sig av mjuka data, även om Asplund inte 

nämner den termen. Det enda stället jag kunnat finna där hänvisning görs 

till hårda - mjuka data är i en ironisering över hårda data. Denna ironi-

sering är också exempel på just aspektseende. Hårda data liknas vid hård

valuta . 

?iï vetenskapens värld'lika väl som i kapitalets gäller det att ta det 
säkra före det osäkra. Intellektuell äventyrlighet är på något sätt 
dunkelt lockande men ändå i grunden fördömlig, precis som kommersiellt 
fribryteri är det. Man föreställer sig att tillvaron är så inrättad 
att alla slags besparingar, dvs även vetenskapliga data, växer med 
ränta på ränta. Och de växer av sig själva. Det enda man behöver göra 
är att placera dem förnuftigt och att sedan iakttaga stor återhållsam
het. Börsnoteringar och signifikanstest kan tyckas påminna om varandra. 
Så kallade hårddata är ibland förvillande lika hårdvaluta, "Databanker" 
..." (sid 96) 

Asplund vill sammanfattningsvis plädera för ett försummat område inom socio 

login - betydelseangivelser av sociala fenomen. Formella metoder hör inte 

hemma här utan snarare mjuka data plus intellektuell lekfullhet. Empirisk 

prövning eller verifikation är inte slutpunkt vid bedömning av aspektseen

dets resultat. Frågan är i stället om forskaren lyckas ge läsarna några aha 

upplevelser. 

Hur skall man ifrågasätta en betydelseangivelse? 

"Det är en ruskigt svår fråga. Betänk hur hopplöst det är att klargöra 
varför en vits är bättre än en annan!" (sid 125) 
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Asplund skjuter på frågan: "Att utforma kriterier på vad som utgör en bra, 

eller dålig, aspekt faller utanför ramen för denna bok." (sid 127) En sak 

tycks vara klar och det är att statistiken aldrig kan vara avgörande eller 

högsta instansen när det gäller att avgöra en tolknings hållbarhet. "Att 

en tolkning är förenlig med statistiska data bevisar inte dess hållbarhet." 

(sid 89) 

Medan Zetterberg förordar verifikation av teorier eller satser, men då utan 

metodologisk puritanism, pekar Asplund på en del av sociologiskt arbete -

aspektseendet - som varken kan eller bör utsättas för verifikation i bety

delsen jämförelse mellan teori och empiri. Båda förkastar de positivistiska 

konstgreppen som tänks garantera sanningshalten i iakttagelser och teore

tiska generaliseringar. Någon generell "mjukdatasociologins verifikations

princip" finner vi dock inte. 

Hur ställer sig då marxister till frågan om bedömning av en teoris sannings

halt? 

I sin iver att kritisera positivisternas empiriska förhållningssätt" har man 

ibland kommit att kasta ut barnet med badvattnet. Empirin fråntas då helt 

avgörandet när falska teorier skall skiljas från sanna. Den filosofiska 

grunden för en sådan ståndpunkt är uppfattningen att fakta inte står för 

sig själva och är oberoende av teorier. Fakta kan därmed inte heller fälla 

eller fria teorier. 

Men med en sådan anti-empirisk slagsida hamnar man i nykantiansk idealism. 

Althusser m fl som laborerar med en klyvning mellan verkliga och kognitiva 

begrepp löser inte kunskapens och sanningens problem. Om forskningen sägs 

handla om de kognitiva objekten kvarstår frågan om hur vi skall veta att 
76) 

vi studerar det verkliga. 

För mig är den marxistiska filosofins grundsten att verkligheten existerar 

oberoende av de tankar vi har om den. Sven-Eric Liedman har uttryckt det så 

att marxismens syn på vetenskapen innebär en förening av en aktivistisk syn 

på kunskapen (vetenskap innehåller element av konstruktion och skapelse) 

och en kunskapsrealism (vetenskapens uppgift är att avslöja en verklighet 

som har sina sammanhang, sina lagbundenheter oavsett om vi vet om den eller 

ej). 
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"Kunskap, vetenskap är en mänsklig skapelse, men det är verkligheten 
77) 

som avgör om skapelsen är god eller ej." 

Med kunskapsrealismen som utgångspunkt förnekas inte värdet av empirisk 

argumentation för och emot teorier. Kritiken mot positivister handlar 

främst om att de framställer kunskapssökandet som en lätt procedur. Verk

ligheten tycks oproblematisk att komma åt. 

För marxister, vars mål är att se vad som sker bakom det som synes ske, 

kan inga regler eller strikta mätmetoder garantera sanna utsagor om verk

ligheten. Efter vad jag förstår är det ett relativt obearbetat fält inom 

marxismen, i vilka termer som en empirisk argumentation för och emot teo

rier skall föras. Självklart för marxister, liksom för andra icke-positi-

vister är att hårda data inte fäller avgörandet om skilda teoriers san

ningshalt . 

VIII.Data och politik 

Enligt Dagler har sociologernas metodintresse grundats på en övertro på 

sambandet mellan metod och politik. Man har trott sig kunna lösa samhälls

problemen med sociologin, om denna använder rätt metod. George Lundberg 

trodde att man kunde rädda mänskligheten med hjälp av införandet av natur

vetenskaplig metod inom r\r ' ^ 11svatenskapen. "Hos Habermas blir., makro-
78 ) 

sociologin en väg tili frälsning." 

Det skulle vara än mer överdrivet om vi i den här rapporten skulle påstå 

att användandet av mjuka data i sig betyder något politiskt radikalt. Vi 

har tvärt ora velat hävde att samma typ av data kan ingå i vitt skilda so

ciologiska verksamheter och därmed ha olika politisk betydelse. Mjuka data 

har sin plats i såväl manipulatorisk utredningssociologi som kritisk so

ciologi med intellektuell teoretisk karaktär. Vidare kan utredningssocio-

login, med sin speciella samhälleliga betydelse, vara både hårddata- och 

mjukdataorienterad. 

Visst har C W Mills rätt då han förknippar typexemplet på hårddatasociolo

gi, surveys, med företagens och byråkratins intressen, med politiska lapp-

77) Liedman, S-E; Marxism och dialektik, Häften för kritiska studier 5/76 

78) Dagler, S; o a a s sid 114 
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verksreformer, ined karriärism och svek inom forskarkåren. Faran är bara 

att en falsk ekipering sker i alternativa metoder (t ex mjukdatasociologi) 

där man tror sig stå fri från teknokratiskt intresse och ideologisk sam

hällsbevarande betydelse. 

Med utgångspunkt i alla dessa reservationer vill vi visa på hur det ändå 

finns ett visst samband mellan data, sociologisk metod och politik. För 

det första kräver studiet av väsentliga frågor mjukdata och då i kombina

tion med konstruktivism som vetenskapsteoretisk grund. 

Kriterierna på vad som skall menas med väsentliga frågor kan vara inomve

tenskapliga. En människa med intellektuell upproriskhet sätter sig inte 

(om han/hon får bestämma själv) med ett surveymaterial. Hårddatametoder 

är helt enkelt en broms i kunskapssökandet. Hed deras hjälp når man inga 

riktiga förklaringar, bara ytliga beskrivningar. Inomvetenskapliga krite

rier innebär en prioritering av tankearbete och en fördjupning i det empi

riska arbetet. (Se avsnitt V.l.) 

Vad som är väsentligt att studera kan bestämmas i mer politiska termer. 

Det intressanta med C W Mills, som hårt kritiserar hårddatasociologin för 

sysslande med oväsentliga frågor, är att hans väsentlighetskriterium är 

blandat vetenskapligt och politiskt. Han vill bota den ångest och likgil

tighet som finns bland människor och som antas bero på okunskap. Förvir

ringen är stor om de egentliga sammanhangen kring "personliga bekymmer" 

och allmänna samhällsproblem. Sociologerna har ett ansvar att råda bot 

på denna förvirring. 

Mjuka data och en informell metod över huvud taget blir nödvändiga i stu

diet av dessa vetenskapligt och politiskt väsentliga frågorna. 

Ytterligare ett exempel på sambandet mellan data och politik är vad man 

kan kalla anti-elitismen som ligger i användandet av mjuka data. Vi be

skrev tidigare (avsnitt VI) hur mjukdatasociologin kan vara ett led i att 

ta ner forskningen på jorden och samtidigt återskapa respekten för sannings

sökande . 

Att avslöja pseudoprecisionen i alla hårddataundersökningar, frångå hård

datasociolog ernås falska genvägar till sanningen via regler och formalise-
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rade mätinstrument/observâtionsmetoder, att sätta lika högt värde på vad 

"lekmän", författare, praktiker har tänkt om ett visst ämne som att läsa 

sociologiska professorers teoretiserande, det är olika steg i en sådan 

antielitism. Man kan därmed få människor utanför forskarsamhället att tro 

på sin egen förmåga att bli "vetenskapsmän" i studiet av "personliga be

kymmer" och allmänna samhällsproblem. 
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IX. MJUKDATA OCH ISOLERINGSPRCBLEMATIKEN 

IX.1. Sättet att arbeta 

Om jag varit starkt hårddataorienterad och indoktrinerad till metodolo

gisk puritanism hade jag aldrig börjat fundera närmare på orsakerna till 

social isolering. Inte heller hade det kommit till stånd någon uppsats 

om statsapparatens funktion i det kapitalistiska samhället och därmed 
79) 

statens (o)möjligheter att "lösa" isoleringsproblematiken. 

Som hårddatasociolog borde jag inte alls ha sysslat med ett socialt feno

men som relationer mellan människor. Om jag ändå hade gett mig i kast 

med uppgiften att göra en undersökning om social isolering hade arbetet 

gått ut på sambandsletning, korstabbuleringar och eventuella förfinade 

statistiska analyser från eget eller av andra insamlat intervjumaterial. 

Formaliserade massutfrågningar är inte lämpliga ens för beskrivande kart

läggningar av ensamhetsproblematiken. Det finns goda skäl att anta att 

människor förställer sig inför en okänd intervjuare, bland annat på grund 

av att det är en skam att vara ensam. Det är dessutom mycket svårt att 

ställa frågor som uppfattas lika av alla intervjuade människor och som 

därför kan tolkas entydigt. Vad menas med att "någon gång" eller "ofta" 
80 ) 

"besöka vänner och bekanta som fritidsaktivitet"? Hur många olika svar 

får man inte under kategorin "Ja" som svar på frågan "Har ni någon eller 
81) 

några riktigt nära vänner?" 

När nu mitt syfte var att förklara och då skapa såväl psykologisk som 

historisk förståelse för isoleringen som socialt fenomen, så blev sättet 

79) Det här avsnittet skall alltså handla om avhandlingens övriga delar. 
Se vidare not 1. 

80) Frågan ställs i den svenska levnadsnivåundersökningen. 

81) Frågan ställs i den nordiska välfärdsundersökningen. Se Allardt, E; 
Att Ha, Att Älska, Att Vara, Lund 1975 och Jaakola, M och Karisto, A; 
Friendship networks in the Scandinavian countries, Research reports 
from the research group for comparative sociology, university of 
Helsinki, Nr 11 1976. 
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att arbeta helt annorlunda « Den avgörande skillnaden mot bearbetning av 

surveymaterial ligger- i .'Ifen informella kcraktsren på "datainsamlingen", 

som fortgick järns is 2d försöken till teoribildning, 

Ganska snart stod ert kl-trt att let hade varit mycket olyckligt om jag, 

t ex i ett försök att form-lera bättre frågor, hade börjat med att samla 

in ett stort eget daisiia^erial cm förekomsten, av grann-s släkt- och vän-

kontakter. U;';j-r a- --eg-., .o gang vaxte o.ee nämligen* successivt fram en 

tanke att 1sol-ringen Jr\renkrad e il er :\y ekeo sparsamt ned kontakter) inte 

är det enda» en ere de:. streets probi~mec .betreffende scoiala relationer. 

Konkurrens och aliererande konlakrer, korrekter red dåligt innehåll är 

dels ett problem i sig, del e råget eom påverkat' förekomsten av isolering. 

Jag fann alltså ett parallellt probien son jag aldrig fördjupat mig i 

om jag suttit tir r.ed mitt int.erv jumaterial» Det nya problemet med kvali

tativa aspekter på sociala 2-elationer är an evårars eller helt omöjligt 

att fånga i formai Isere^ -53 s sut fr å gn ing » 

"Skall du inte gora något erplriskt oekse?*' Den frågan har ställts till 

mig vid fler?. Tillfaller, Jag vägrar ge ired på att mitt arbete är oempi

riskt. Det som salras sr r.; satinerande bit '1 data lesami ing", koncentrerad 

i tid, med formella eli.-r- informella intervjuer, deltagande observation 

el dyl. Därenat ssnlalos antar f.1 <r a. år stora mängder data i form av tid

ningsartiklar . utrtrag ur basher, uppgifter £rån -radio- och TV-program, 

anteckningar em konkreta händelser m :m Jag har alltså försökt följa 

C W Mills : Il er ert erste 1er s Umland e av empiriska iakttagelser till

sammans ned egne särkar krie& d^sss iakttagelser * En sådan typ av empiri 

har legat till er-rad 1 o;: teorin* 

Det som fick mig a st: pn ahva; fort e ette. a el att reda ut tankar och dis

parata observe 11er. er 1 arkivet aar en kräftig omställning i min egen livs

situation. Den dra-vt .i eka ror er dr ingen bestod i att komina från något som 

liknade storfan:.«..11 egemenskap i Itnså till ensamboende i Stockholm. Jag blev 

motiverad att skriva on reget ser jag konkret* {vi st.? eri igen under kortare 

tid) fått uppleva. 

Praktiska mojligheter gave till forskningsarbetet på grund av att en hård

dataunder sökning» sor jag skulle arbets raed mot betalning, blev uppskjuten 

5 tid. Försörjningen kvarstod oca läget var Ismpligt att göra det jag egent 

ligen ville göra. 
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En annan kritik som riktats mot tidigare rapporter är att de varit kän

slomässigt laddade, både psykologiskt och politiskt. Vetenskap måste vara 

saklig och fri från känslomässiga uttryck. Mot detta kan man hävda att 
09 ) 

hjärtats fakta ~ , som en del av mjuka data, aldrig kan eller får helt 

uteslutas. 

Andra typer av mjuka data som användes i det fortsatta arbetet var förmed

lade erfarenheter (t ex via samtal med kuratorer och genom läsning av 

praktiskt verksammas berättelser och analyser)* Aksel Sandemose och Göran 

Palm är två författare --om betytt myck et för utformningen av teorin om 

sociala relationer. 

Under en seminarieserie orn soci ' 3-ogisks klassiker fick jag återupplivat 

gamla kunskaper i äldre sociologers teorier. Nästan alla har i en eller 

annan form berört sociala relationer och förändringen i deras karaktär 

över tid. Efter den allmänna överblicken lämnade jag alla klassiker utom 

en - Karl Marx. Orsaken ligger i att mitt syfte var att förklara. Hos 

Tönnies, Durkheim m fl fann jag i bästa fall träffande beskrivningar. 

Detta smått respektlösa förhållningssätt gentemot de sociologiska klas

sikerna och deras efterföljare kan kritiseras men också försvaras. (Se 

vidare avsnitt VII:5.) Jag återkom senare till Durkheim och använde hans 

teori i ett be skr ivn 5_n gs schen» för att klargöra sammanhangen kring myn

dighet så t gärder. Hen även i detta arbeta (som alltså resulterade i rap

porten om "Isoleringsproblematiken och myndigheterna"} låg tyngdpunkten 

på annat än studiet t5.di.gar3 sociologisk teori. 

För att uppfylla kraven på d '.-••cktkontakt med de problem som studeras hade 

jag under ett halvår mitt arbetsrum förlagt till socialförvaltningens 

lokaler (i Örebro). " : många samtalen med socialarbetare, annan personal 

och även klienter gav många viktiga ledtrådar. Jag deltog även i personal

tidningens redaktionskommitté och gjorde egna reportage och inlägg i tid

ningen. 

82) Uttrycket är hämtat från Ulvenstam, Lars; Så blev mitt liv, Lund 1976, 
sid 126. Ulvenstam hänvisar till poeten Stig Sjödin som skiljer mellan 
knastertorra tabeller och hjärtats fakta. 
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Dessutom var jag med som deltagande anonym observatör i det grannskaps

arbete som startades i liten skala i det bostadsområde där jag var bo

satt. För de socialarbetare som startade verksamheten var jag dock inte 

anonym. De praktiska erfarenheterna förhindrade att forskningen blev en 

ren skrivbordsprodukt. Mjuka data bestod här av egna erfarenheter. 

Slutligen skall här nämnas ett knep som användes i syfte att skingra kaos 

kring isoleringsproblematiken. Jag ställde mig själv och läsarna inför 

en utopi. Vad skulle hända om förhållandena vore helt annorlunda än de 

är nu? 

83 ) 
Erik Allardt började sin analys av välfärden i Norden med att plädera 

för en modell om "det goda samhället" som utgångspunkt för välfärdsmät

ningar. Att Älska, att känna gemenskap, var en sådan del av det goda li

vet. Utopin faller emellertid platt till marken, eftersom den senare helt 

förs ned på existerande förhållanden. 

"Undersökningsmetoden påtvingar oss emellertid vissa begränsningar. 
Det antogs att det i de nordiska länderna i stort sett är lokalsam
hället , familj egemenskapen och vänskapsförbindelserna, som utgör de 
vanligaste gemenskapsformerna." (sid 99) 

Hur får man grepp om bristen på t ex politisk gemenskap (deltagande i en 

fungerande demokrati) om den nu inte är så vanlig och därför inte mäts? 

Varför är det såhär, att människor isolerar sig från varandra och har 

tomma, alienerade kontakter? Den frågan har jag velat besvara genom att 

bland annat peka på hur det skulle kunna vara. Om människorna levde i ett 

samhälle som var deras, om demokratin fungerade, skulle det finnas möj

ligheter för en gemenskap att växa fram kring uppbyggnad och skötsel av 

gemensamma angelägenheter. Utopin ligger bortom det existerande i dagens 

Sverige men är ändå förankrad i verkligheten och i en teori, inte i reli-

IX.2. Empirisk argumentation för den presenterade teorin 

Hur skall man nu veta om den presenterade teorin är riktig eller inte? 

Eftersom verifikation för en mjukdatasociolog inte innebär statistisk analys, 

83) Se not 81 

84) Ett bra resonemang om olika sorters utopier återfinns i Zetterholm, Tore; 
Den kinesiska utmaningen, Sthlm 1969 
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så är det ingen markant gräns mellan "datainsamling", teorikonstruktion 

och verifikation. Teorin består inte av lösa spekulationer som sedan 

skall statistiskt verifieras. Samma typ av data som användes vid uppbygg

naden av teorin kommer successivt att träda fram och det gäller då att 

se om dessa data harmonierar med den konstruerade teorin. Empiriska argu

ment kommer att kunna läggas fram för och emot olika delar av teorin. 

Men eftersom en teori kan ligga till grund för politiskt handlande så 

gäller det att vid an viss tidpunkt söka bedöma teorins sanningshalt, 

inte att sitta och vänta på vad framtida erfarenheter skall visa. Låt 

oss här diskutera empirisk argumentering för och emot teorin om sociala 

relationer. 

För att en empirisk argumentation skall bli meningsfull krävs någon slags 

mothypotes. Som första steg har vi då en rad ofullständiga mothypoteser. 

Alla kan ha en viss grad av sanning5 men begränsas just av sin ofullstän

dighet. Synen på möjliga och nödvändiga politiska handlingslinjer begrän

sas av alla ofullständiga bilder, varför försöket att "plocka ihop" sprid

da iakttagelser och teorier blev en angelägen uppgift. Den mer fullstän

diga bilden över orsaker till ,:onda" sociala relationer, som jag ger mig 

ut för att komm i med, blir inte svår att argumentera för. Detta så länge 

som de olika orsaksfaktorerna inte strider mot varandra. 

Ett exempel på en ofullständig hypotes, som har fått ~tor spridning, är 

påståenden om urbaniseringen (främst omflyttningar och för stora bostads

områden) och dess negai:ivo effekter på människors sätt att förhålla sig 

till varandra. Att gå not füllst and ighat innebär att ta in andra led i 

den ekonomiska utvecklingen (t ex produktivitetsökningen) samt ideologiska 

och politiska faktoror. 

Det är inte svårt att finna "data" från olika håll som harmonierar med 

dessa delar av teorin. Hänvisningen till empirin får ske i samma mjuka 

termer som vid uppbyggnrd av teorin., Vi kan se på några argument som jag 

stött på efter det att den egna teorin presenterats. 

Åke Daun har i sin socialantropologiska studie av Vårberg skildrat familis-

men, likgiltigheten, konkurrensen och den höga takten i det inrutade livet. 

Där finns medelklassen och den etablerade drlen av arbetarklassen, som har 

fullt upp med arbete, resor, sköta barn> hushållsarbete, släktkontakter, 
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fritidshus och båt. En intervjuperson beskrev tendensen "att pressa sig 
o . 85 ) 

till en standard, som ligger på gränsen till vad man tål". 

Daun har lyckats f ln;;a och förmedla bilden av de jäktade storstadsmänni

skorna och deras livsstil. Han beskriver också på ett träffande sätt hur 

den kommersiella kulturen och konkurrensen mellan människor påverkar både 

sättet att umgås och hur ofta man gör det. Här är några utdrag ur inter

vjuerna: 

"Nu har jag inget umgänge med grannarna. Dom tänker bara på sina som
marstugor eller bilar eller båtar eller vad dom nu har, men det är 
bra folk, fast vi inte har något att tala om." (sid 157) 

"Här är det ett evigt statusjagande. Alla vill vara bäst och skryta. 
Dom vill vara kungar. Personligheten blir åtstramad här." (sid 158) 

"Man talar bara om barn och statussaker, om männens yrken och barnens 
cyklar. Allting skall vara så märkvärdigt." (sid 159) 

Vidare beskrivs den sociala förställningskonst som utmärker umgänget, då 

mat och heminredning blir skådebröd. Men Äke Daun undviker på alla sätt 

att tala om det negativa samband som (av observationerna att döma) finns 

mellan konkurrensen, den kommersiella kulturen, jäktet å sin sida och de 

sociala relationernas kvalitet â den andra. 

Horst Richter, en läkare med lång praktisk verksamhet bakom sig.inom psy-
86 ) 

kiatri och socialt arbete, hör till dem som uttryckligen pekar på kon

kurrensen, rivalitetsideologin, individualismen och deras negativa konse

kvenser för gemenskapen mellan människor. Han talar också om sambandet 

mellan lågt självförtroende och tomhet i relationerna. 

85) Daun, Â; Förortsliv, Lund 1974-

86) Richter, H E; Solidaritet. Ett alternativ till prestation - konkurrens 
- utslagning, Stockholm 1975, 

På grund av Richters praktiska verksamhet, får vi ta hans beskriv
ningar som empiriska i någon mening. 
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"Vi känner oss allihop så svaga att vi inte orkar med att bli sårade 
en gång till. Därför avstår vi ifrån att säga sanningen till varandra 
och nöjer oss med ytliga kontakter i en liten trång lekhage» som vi 
kan hålla rent från konflikter." 

"Priset för att alla skyddar sin självkänsla och ömsesidigt skyddar 
varandra för varje form av förödmjukelse är att avstå från äkta kom
munikation. I den kontakt man har med varandra saknas viktiga dimen
sioner. Samvaron blir ett försiktigt taktiskt kryssande för att und
gå varje blindskär, och det leder till exakt den tomhet och den torf
tighet i de personliga relationerna, som man vill undgå." (sid 84-85) 

Richters hypoteser om vilka faktorer som negativt påverkar mänskliga re

lationer är ofullständiga, eftersom de ensidigt handlar om psykologi och 

ideologi i samhället. Men om en bit av en mer fullständig teori har han 

mycket att säga. 

Michael Schneider, med djupa kunskaper i psykologi och politik, beskriver 

människors rädsla att anförtro sig åt andra och tala om sin ångest och 

sina komplex. Alla är rädda för att utnyttjas och sjunka i pris. (Kon

kurrens!) Psykoanalytikernas och gruppterapeuternas marknad blir större 
87 ) 

p g a dessa brister i den "normala" kommunikationen, 

Schneider beskriver också relationen mellan arbetarklassens dåliga poli

tiska resurser och individernas brist på psykiskt välbefinnande. Hans 

resonemang är dock mer sjukdomspräglat än mitt: 

"De psykiska sjukdomarna tar därför överhanden framförallt i sådana 
historiska epoker, i vilka de sociala motsättningarna är nedfrysta, 
alltså särskilt i en tid av politisk reaktion. Kan de sociala mot
sättningarna inte lösas "progressivt", i klasskampens form, måste de 
lösas "regressivt", genom att de "trängs bort" och internaliseras 
som "neuroser". 88 ' 

De påståenden som Schneider gör harmonierar med min teori. Det är svårt 

att bedöma hur pass empiriska hans argument är. Sambandet mellan politis

ka resurser, psykologiskt välbefinnande och sociala relationer är så pass 

kontroversiellt att vi återkommer till denna del av teorin senare. 

87) Schneider, M; Samhället som sjukdom, Sthlm 1975, sid 118 

88) Schneider, M; o a a, sid 175 
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Annars finner vi alltså att det är varken svårt eller kontroversiellt att 

bevisa att teorin orn sociala relationer (som den framställs i rapporten 

"Sociala relationer Något är fel» Vad och varför?") är mer fullständig och 

därmed har en större sanningshalt än flera andra spridda teorier. Vår ut

gångspunkt var en ofullständig teori om urbaniseringens effekter på mänsk

liga relationer. Den fick utgöra mothypotes. Att produktivitetsökning, 
89) . . . 

stress och jäkt , konkurrens och rivalitetsideologi, politiska faktorer 

m m spelar roll behövs det inte stor möda för att finna empiriska argument 

för. 

Om det är svårt eller kanske omöjligt att finna på empiriska argument för 

ett påstående är en sak, om det är onödigt är en annan. Vi skall här ge 

exempel på ett påstående, som endast behöver påpekas i ett visst samman

hang, inte bevisas i traditionell mening. Att ett mycket dåligt självför

troende och en känsla av osäkerhet leder till "självvald isolering" är en 

allmänmänsklig erfarenhet, som det närmast skulle verka löjeväckande att 

försöka bevisa. Anledningen är att mothypotesen blir orimlig, likaså enligt 

allmänmänsklig erfarenhet. Skulle en mycket osäker person ha lätt att ta 

kontakt med andra människor? 

På inget ställe i de tidigare rapporterna har jag några exempel på socio

logiska betydelseangivelser i Johan Asplunds mening, som inte bör utsättas 

för prövning i bemärkelsen jämförelse mellan teori och empiri. Eventuella 

aha-upplevelser hos läsaren är ingen garanti för teorins sanningshalt. 

90) 
Det skall också nämnas att jag inte, såsom Joachim Israel, skiljer mel

lan stipulationer om människans och samhällets natur (i bemärkelsen norma

tiva utgångspunkter) och därifrån härledda utsagor om verkligheten. Visser

ligen antar jag att människan är social till sin natur, men det är enligt 

min mening något som man kan bevisa, exempelvis genom att peka på negativa 

konsekvenser av isolering. 

89) Ytterligare empiriskt material som belyser detta ges i informella in
tervjuer gjorda av exempelvis Göran Ahrne och Lars Ulvenstam. Se Ahrne, 
G: Den gyllene kedjan, Falköping 1976 och Ulvenstam, L; Så blev mitt 
liv, Lund 1976 

90) Israel, J; Sociologi, del 1, Sthlm 1973 och Israel, J; Om konsten att 
lyfta sig i håret och behålla barnet i badvattnet, Sthlm 1971. 
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Likaså kan min bild av samhället via empiriska argument visas vara mer 

eller mindre sann än andra samhällsbilder. 

En angränsande fråga, som det emellertid inte finns plats att utveckla 

här, är värderingarnas plats i forskningen. Självklart spelar mina egna 

(socialistiska) värderingar en viktig roll för vad jag kommit fram till. 

Dessa värderingar hjälpte mig att komma fram till den mer fullständiga 

teorin. Det intressanta är att konfrontera (empiriskt, logiskt) olika 

motstridiga teorier om verkligheten. Oftast är då skilda värderingar in

vävda i de olika teorierna. 

Vi skall här avsluta med att diskutera en kontroversiell bit av teorin om 

sociala relationer. Den heta potatisen handlar om socialdemokratins ut

veckling och betydelse för människors (främst inom arbetarklassen) sätt 

att förhålla sig till varandra. 

Huvudhypotesen är den att den kapitalistiska utvecklingen driver fram vis

sa "onda förhållanden" beträffande sociala relationer. Orsaksfaktorerna 

verkar på den ekonomiska, ideologiska och politiska nivån. Förutom att 

klassamhället förhindrar en samhällets gemenskap så skadas relationerna 

även inom klasserna genom splittring, individualism, konkurrens m m. 

Men arbetarklassen kan potentiellt och har också genom tiderna utvecklat 

motståndsrörelser mot kapitalismen. Genom motaktivitet och motideologi 

har arbetarklassen svetsats samman. Det har skapats ett klassmedvetande 

som motverkar spridandet av "onda förhållanden". 

Hur är läget i dagens Sverige? Motståndet är svagt och det politiska läget 

förvirrat, bl a på grund av socialdemokratins utveckling. Socialdemokratin 

har successivt degenererat från att (under kort tid) ha varit en revolu

tionär rörelse till att stå för en reformistisk strategi för socialismen 

och nu endast söka genomföra reformer inom kapitalismens ram. 

Vi står inför en politisk paradox, där ett parti som från början varit mot

ståndare mot kapitalismen genom sin inomsystemsliga reformverksamhet verkat 

för en stabilisering av den svenska kapitalismen (ekonomiskt och politiskt). 

Kraftiga satsningar på exempelvis bostadsbyggande har verkat konjunktursta-

biliserande. Löneförhöjningar inom ramen för vad företagen tålt har lett 
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till köpkraftsförstärkningar, som förhindrat eller uppskjutit överproduk

tionskriser. Borgerliga partier har inte alls haft samma näsa för kapita

listklassens långsiktiga intressen. 

Den politiska paradoxen har haft konsekvenser för de sociala relationerna. 

Socialdemokratin har betytt något positivt för arbetarklassens medlemmar 

och deras sätt att förhålla sig till varandra (via gemensamma aktiviteter 

och klassmedvetande). Men idag, när man tappat sin klassprägel och sin 

antikapitalistiska politik har man inte samma positiva funktion på det 

mänskliga planet. 

I och med förändringen blir läget än värre, eftersom baksmällan är smärt

sam. Brustna illusioner och främlingskap från «n verksamhet man själv 

eller ens släktingar varit med om att bygga upp, gör att man inte tror 

på möjligheten att "hålla ihop" och på nytt åstadkomma någon motstånds

rörelse . 

Två mothypoteser kan vi formulera på följande sätt: 

1. Socialdemokratin och dess utveckling har inte betytt något för männi
skors sätt att förhålla sig till varandra. 

(Ofta behandlas ämnet om bristande gemenskap på detta sätt. I stället 
för att behandla denna, för svenska förhållanden så viktiga politiska 
fråga, koncentrerar man sig på förändringar i bostadsområdenas utform
ning etc. ) 

2. Socialdemokratin har inte förändrats utan betyder lika mycket idag för 
skapande av klassolidaritet och klassmedvetande. 

Vilka empiriska argument kan vi peka på här? Vad skall man t ex säga om 

äldre människors uttalanden om förhållandena då och nu? 

När man läser Lars Ulvenstams intervjuer med gamla, främst pensionerade 

arbetare,91) slås man dels av de många positiva minnen som berättas från 

fackföreningarnas, kvinnoklubbarnas, Verdandis, Folkets Hus, Unga Örnars 

och kooperationens uppbyggnad och framväxt. Dessa minnen andas politisk 

gemenskap. Men sen framgår också besvikelsen, en besvikelse över att allt 

inte blev som man trott, en besvikelse över den politiska utvecklingen. 

91) Ulvenstam, L; o a a 
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"Jag var socialdemokrat förr. Men jag går ibland och frågar mig vad 
skulle di här föregångsmännen Palm och Branting saga. Jag kan inte 
hjälpa att jag betraktar många socialdemokrater som en kvarleva av 
gammal överklass." Hugo, 87 år, stenhuggare 

"Vi var ju väldigt radikala på Brunnsvik. Jag är idealist nog att dröm
ma om att avskaffa fattigdomen fortfarande. Men jag har sett en del 
som blivit rika på att avskaffa fattigdomen. Så har jag blitt besviken 
på inte politiken utan politikerna och det gäller alla partier. Nu är 
jag vilde." Jont Olov, 85 år, hemmansägare 

"Sån var barndomen och då förstår du ju, att jag ville bli med i arbe
tarrörelsen sen,. En drömde sej många gånger helt annorlunda än det 
blev. Det har åtminstone jag gjort... Vi ville att arbetarklassen höll 
ihop och var glada för att vi kunde ställa oss vid sidan av med di 
borgerlige och ha det varmt och gott omkring oss. Men nu är det tävlan 
bland människer. Nu har ho bytt sin villa, nu har ho tapetserat om. 
Det är så många som har lämnat sitt klassmedvetande." 

Nathalia, 85 år, textilarbetare, 
städerska och kabinettvakt 

"Visst har vi fått det bättre materiellt, det är klart, men den riktiga 
socialismen, menar jag, där allt vinstbegär är utplånat och alla till
gångar är gemensamma, nej dit kommer vi aldrig. Vi kan inte samarbeta 
ens inom den egna rörelsen, inom arbetarrörelsen... Det har ju uppstått 
klasskillnader inom arbetarrörelsen själv, hur skall vi då kunna av
skaffa klasskillnaderna i samhället? Jag känner mig vemodig och bitter, 
det är så säkert." Hugo, 71 år, sågverksarbetare 

Hur mycket är då ett sådant här intervjumaterial värt i en vetenskaplig 

bevisföring? Är alla ljusa minnen från förr att betrakta endast som nos

talgiska funderingar av samma slag som idealiserande återgivningar av 

gamla skolminnen och "lumpai -finnen? Â andra sidan - vilka kan bättre ut

tala sig om hur det var förr i jämförelse med nu än just gamla människor 

som varit med vid båda tillfällena. Vem kan ställa sig upp och fördöma 

deras berättelser som nostalgiska osanningar? 

Besvikelserna kan inte heller avfärdas som "normala ålderstankar i pessi

mistisk anda" utan måste erkännas en bakomliggande realitet i den poli

tiska utvecklingen. 

Jan Lindhagen och Macke Nilsson, själva socialdemokrater, befarar att arbe

tarklassen är på väg tillbaka från en klass för sig till en klass i sig -

till gruppen som lever under gemensamma villkor men som riskerar att för-
92) 

lora organisationen och medvetenheten. 

92) Lindhagen, J och Nilsson, M; Hotet mot arbetarrörelsen, Jönköping 1970 
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Hotet mot arbetarrörelsen ligger i att man inte "förmått eller inte för

stått att bjuda marknadskrafterna (säg hellre kapitalismen, min anm) stång

en". I och med att man accepterat "samhällsutvecklingen" så har den egna 

kraften utarmats, (sid 121) 

"Det är inte bara de yttre villkoren för arbetarrörelsens arbete som 
försämrats. Som en följd har också somliga idéer förflackats eller er
satts av främmande gods." (s 124) 

Nilsson och Lindhagen beskriver hur socialdemokratin utvecklats från ett 

klassparti till ett folkparti. Detta har skett trots att arbetarklassen 

numerärt sett blivit större under denna ideologiska omsvängning, (s 144) 

"Det klasslösa samhälle som socialismen ville upprätta efter arbetar
klassens seger började uppfattas som något som borde födas idag. Klass
kampstanken var sedan länge försvunnen ur partiets vokabulär. Nu började 
den praktiskt ersättas med folkhemsideologin: en syntes av socialismens 
krav och liberalismens programmatiska klasslöshet." (s 166) 

Både Ulvenstams intervjumaterial och Lindhagens/Nilssons iakttagelser ger 

belägg för dels att socialdemokratin tidigare betytt något positivt för den 

politiska gemenskapen i vardagslivet, dels för att rörelsen har tappat mot

ståndskraften mot kapitalismen och därmed fått allt mindre av denna posi

tiva betydelse. 

Vi har här medvetet tryckt på den ideologiska utvecklingen, eftersom den 

ideologiska tillhörigheten bland alla icke-aktiva (och aktiva) sällan tas 

med i gemenskapdiskussioner. Man talar då mest om aktivitet och passivitet 

och utvecklingen met allt mer centraliserade organisationer etc. Det är ett 

typiskt fall där man studerar härda fakta men "glömmer" de mjuka. 

Att som socialdemokraterna idag tala om en mer allmän samhällsgemenskap i 

stället för klassolidariteten (vilket kan bevisas genom studier i nuvarande 

partiprogram) ökar den politiska alienationen. Bristen på proletär stolthet 

och klasskänsla minskar möjligheterna till en samhörighet byggd på reell 

grund. 

En fortsatt diskussion, som blir intressant först när motståndaren lagt fram 

egna motargument, handlar dals om socialdemokratins faktiska (aktivitetsmäs-

siga och ideologiska) utveckling, dels om människors känslor och beteenden 

gentemot varandra i anslutning till denna utveckling, 
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X. SAMMANFATTNING 

Vad skall man mena med mjukdatasociologi? För att börja nysta i den frågan 

har vi gått igenom den tidiga mjukdatadebatten som ägde rum för drygt 10 
. 9 3 )  

år sedan, huvudsakligen i tidskriften Sociologisk forskning. 

Resultatet blev ingen enhetlig bild av mjukdatasociologi. Hans Zetterberg 

vill ha det till en fördjupning i ett socialt drama utan metodologisk 

puritanism. Johan Asplund talar mest om framställningssätt och typ av data 

och datainsamlingsmotod. 

Vilhelm Auberts bok "Det dolda samhället" tar Asplund som utgångspunkt och 

typexempel på mjukdatasociologi. Aubert själv betonar i inledningen till 

sin bok vikten av att ta till vara sociologernas egna erfarenheter i forsk' 

ningen. Han beskriver kort hur han använt sig av mycket olika typer av 

data för att komma fram till de sociologiska betraktelserna om det dolda 

samhället. 

En motståndare till mjukdatasociologi, Torgny Segerstedt, menar att mjuk

datasociologi studerar helheter, detta med en speciell metod (den social

antropolog iska) och med ett visst engagemang. Framställningssättet befarar 

Segerstedt tar formen av prat. 

Anders Gullberg har utifrån artiklarna i Sociologisk forskning konstaterat 

att det är formella aspekter på data som skiljer hårddatasociologi från 

mjukdatasociologi. Visserligen tycks de olika debattörerna ha en vidare 

syn på begreppet mjukdatasociologi. Alternativet till hårddata var mer 

generellt v-.kt. Hen för att undvika förvirring står vi kvar 

vid Sullbérgs sn^va' definition. Mjukdatasociologi är alltså den som använ

der sig av ( .ir-•ro^TVi.lla snarare än formella, kvalitativa snarare än 

kvantitativa) dato. 

93) Som kuriosum kan nämnas att det bland förespråkarna för mjukdatasocio
logi på 60-talet finns personer som idag är sysselsatta med hårddata-
sociologisk verksamhet. Hans Zetterberg är chef för Svenska institutet 
för opinionsundersökningar. (Zetterberg kan dock inte sägas vara ensi
digt hårddatainriktad) Sten Johansson är professor vid Institutet för 
social forskning med social statistik som specialitet. 



6H 

Eftersom mjukdatadebatten innehåller så skiftande syn pa vad mjukdataso-

ciologi är eller borde vara, så finns det helt olika tolkningar av vilken 

sociologi som formats av debatten. Erik Allardt kopplar samman mjukdata 

med hermeneutik som metod. Hermeneutik innebär (ungefär) tolkning med 

hjälp av inlevelse. 

Inom psykologi och pedagogik finner vi att hermeneutik kommit att stå för 

en slags ultra-mikro-analys, där generaliserbara kunskaper förnekas. 

Mjukdata inom svensk sociologi påstås i praktiken vara historielös och 

mikroorienterad. Ett sådant konstaterande kan grunda sig pa en felaktig 

uppfattning att mjukdata per definition är mikroanalys. Alternativt är det 

så att svensk mjukdatasociologi faktiskt blivit historielös och mikroori

enterad trots att principiella möjligheter funnits att utveckla en makro-

orienterad mjukdatasociologi. Ett tredje alternativ är att det finns fak

tiska spår av båda sorterna. Vi håller det andra påståendet för mest 

riktigt. 

I den tidiga mjukdatadebatten f nns det personer (Sten Johansson, Erik 

Götlind) som beskriver mjukdatasociolc£,i som studiet av innebörder i webe-

riansk anda. Men enligt Gullberg ligger frågan om Verstehen och Erklären 

i princip vid sidan av mjukdataproblematiken. Det finns annan mjukdata

sociologi än Verstehen-sociologi. 

Göran Therborn gör en tredelning av sociologisk verksamhet, vilken är klar 

görande för inplaceringen av mjukdatasociologi i ett större historiskt 

sammanhang: 

1. Intellektuellt-teoretiskt arbete 

2. Utredningssociologi 

3. Sociologi som mellanskiktsbeteende 

Therborn kontrasterar, men drar också paralleller mellan, "den mycket re

spektabla, mycket försiktiga och snabbt avsomnade svenska mjukdatadebatten 

och vågen av "hip" sociologi i USA och England (den tredje typen av socio

logisk verksamhet). 
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Vad vi velat poängtera är att delar av mjukdatasociologin, på ett princi

piellt plan och utifrån vad som framkommit i den tidiga mjukdatadebatten, 

är en intellektuell-teoretisk verksamhet. 

Varför blir då mjukdata populärt (i debatt och/eller i realiteten)? Beror 

det på någon slags fjärilsinstinkt (behov av omväxling) eller på att socio

loger som söker efter kunskaper börjar inse hårddatasociologins begräns

ningar? Beror det på sociologernas proletarisering eller sociala isolering? 

Var mjukdataströmningarna bara ett eko från andra sidan Atlanten? 

Vår hypotes är att vissa strömningar inom själva forskarkåren kan ha orsa

kat att mjukdatadebatten kom igång och fortsatte (som t ex strävan att kom

ma verkligheten och sanningen närmare). Proletariseringshypotesen avvisas. 

Likaså poängteras det meningslösa i att beskriva hur idéer sprider sig. 

Det viktiga är att ekonomiskt-politiska faktorer avgör om forskningsidéer 

tillåts bli förverkligade» Huvudhypotesen om svensk sociologi i framtiden 

är att en del av mjukdatasociologin (med tyngdpunkt på deltagande och för

ståelse av enskilda människors problem) kommer att inkorporeras med utred

ningssociologin . 

Med ett internatlonellt långtidsperspektiv finner vi mjukdatasociologi inom 

intellektuell-teoretisk verksamhet och inom "hip" sociologi. Hårddata har 

i detta längre perspektiv varit utredningssociologi.ns metod. Svensk utred

ningssociologi kan i framtiden bli en blandning av hårddatasociologi och 

urvattnad mjukdatasociologi. 

Under och efter mjukdatadebatten utvecklades hårda motsättningar vid en 

del sociologiska institutioner. Anledningen var bl a att mjukdatasociolo

gin hotade att rasera akademikernas skyddsnät mot intrång. De skrivna och 

oskrivna reglerna inom forskarvärlden ifrågasattes. Mjukdatasociologin kan 

vara ett bra särt att ta ner forskningen på jorden och göra den till geme

ne mans angelägenhet, 

Vi har vidare behandlat mjukdatasociologins vetenskapliga status. Tanken 

på skönlitteratur och annat artisteri som vetenskapens skräphög, dvs att 

oriktig vetenskap skulle kunna vara er. "bra roman", avvisas. I själva ver

ket är gränserna här mycket suddiga. Samma måttstock kan komma till använd

ning vid bedömning av skönlitteratur och forskning. Har man lyckats ge per

spektiv och förståelse? 
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Vetenskapligt arbete kan tas som en sysselsättning - med en långt driven 

arbetsdelning som en yrkesbeteckning. Bra vetenskap (inom såväl hårddata-

som mjukdatasociologi) är den som lyckas göra det sociala livet begripligt, 

dvs skingrar kaos. Dålig vetenskap (inom såväl hårddata- som mjukdataso

ciologi) är främst den som konstaterar trivialiteter - utgångsläget är allt

så att inget kaos finns i föreställningarna - och den som förvärrar kaos. 

Att förbättra vetenskapen är sedan att gå mot fullständighet, klarhet, 

stringens och logiskhet. Om man ställs inför två motstridiga teorier som 

båda gör anspråk på att skingra kaos så är empiriska argument för och emot 

de olika teorierna en viktig bedömningsgrund för teoriernas sanningshalt. 

Sociologi är definitionsmässigt empirisk, dvs hämtar sitt stoff från verk

ligheten. Att använda termen "empirisk forskning" är att hamna i Lazarsfelds 

fallgrop. Endast hans egen (och andras liknande) rutinbetonade insamlande 

av stora mängder data framstår som empirisk sociologi. Mjukdatasociologin 

kan ibland vara mer empirisk än hårddatasociologin och då i positiv bemär

kelse. 

Vi har velat poängtera att (och lite om hur) man kan lära sig att bli en 

bra mjukdatasociolog. Det hänger inte på om man är en "verkligt betydande 

person", som Segerstedt vill ha det till. 

Slutsatserna om begreppet mjukdatasociologi kan formuleras punktvis: 

1. Inom mjukdatasociologin använder man sig av informella, kvalitativa, 

mjuka data, vilket ger utrymme för stor variationsrikedom. Forskarens 

livserfarenheter och direktkontakten med problemet som studeras är av 

största vikt för att skapa en empiriskt rikare forskning. 

2. Mjukdatadebatten är en reaktion mot positivismen inom svensk sociologi. 

Den positivistiska hårddatasociologin kan kritiseras för såväl empirisk 

som teoretisk fattigdom. Förklaringen till att det antipositivistiska 

alternativet benämndes mjukdatasociologi finner vi i att mjuka data har 

sin givna plats inom konstruktivismen. Gränsen är då flytande mellan upptä

ckten sv mjuka data och nyskapelse av teori. Konstruktivism innebär att 

teoribildningen innehåller element av skapelse och konstruktion och att 

teori och empiri är organiskt förenade. 



67 

3. Två huvudfigurer i den svenska mjukdatadebatten har delvis olika syn på 

bevisföreningen av sociologiska teorier. Medan Hans Zetterberg förordar 

verifikation av teorier eller satser, men då utan metodologisk purita-

nism, så pekar Johan Asplund på en del av sociologiskt arbete - aspekt

seendet - som varken kan eller bör utsättas för empirisk prövning. 

Om vi följer Zetterberg, så har mjuka data sin givna plats både vid 

teorikonstruktion och empirisk argumentering för och emot presenterade 

teorier. Marxister med kunskapsrealismen som utgångspunkt förnekar inte 

värdet av empirisk argumentering för och mot teorier. Men frågan om i 

vilka termer en sådan argumentering skall föras är, mig veterligt, ett 

obearbetat fält inom marxismen. 

*+. Mjukdatasociologi är i sig inget politiskt radikalt. Mjuka data har 

sin plats inom såväl manipulatorisk utredningssociologi som kritisk 

sociologi med intellektuell teoretisk karaktär. Men det finns ett sam

band mellan data och politik. Att klargöra de stora sammanhangen kring 

"personliga bekymmer" och allmänna samhällsproblem är en politiskt 

(och vetenskapligt) väsentlig fråga samtidigt som det kräver mjuka data. 

Vidare ligger det en anti-elitism i användandet av mjuka data. 

Avslutningsvis har jag beskrivit användningen av mjuka data i forskningen 

om sociala relationer. Det handlar dels om sättet att arbeta för att komma 

fram till teorin, dels om en empirisk argumentering kring den presenterade 

teorin. 




