
11

Per M å n s o n  ä r  d o c e n t  i 

s o c io lo g i v id  S o c io lo g is k a  

in s titu tio n en , G ö te b o rg s  uni

vers ite t. H a n s  h u v u d s a k lig a  

intressen ä r  so c io lo g isk  teori, 

s o c ia lp s y k o lo g i o ch  historisk  

s o c io lo g i främ st in r ik ta d  p å  

R yssland /S ovjetun ionen . Bland  

texter han skrivit eller m edverkat 

i kan n ä m n a s  M e d v e t a n d e t s  

s o c io l o g i :  En in tr o d u k tio n

till s y m b o l i s k t  in te r a k t io n is m  

( 1 9 7 5 ) ,  B å te n  i p a r k e n :  Intro

d u k t io n  till s a m h ä l l s s tu d ie r  

( 2 0 0 0 ) ,  M o d e r n a  s a m h ä l l s 

te o rier :  T rad itioner, r iktn ingar, 

te o re tik e r  ( 2 0 0 3 ) .

S o c io lo g is k  F o rskn ing  nr 4 - 2 0 0 4

Debatt

Socialpsykologi — tunneln som 
aldrig blir färdig?
a v  Per M å n s o n

Socialpsykologins historia kan liknas vid att bygga en tunnel. 
Sociologer inledde grävandet först från sin sida av berget. 
Deras kunskap om vad som fanns på den psykologiska sidan av 
berget var nödvändigtvis begränsad och tillämpades huvudsak
ligen med hjälp av spekulationer och analogier. Psykologerna, 
som inledde sitt grävande något senare, hade en vag känsla av 
riktning men ingen karta över terrängen de behövde komma 
fram till. De två tunnlarna har byggts mer än ett halvsekel nu, 
men är fortfarande inte någonstans nära ett möte.

(Theodore M  Newcomb)

Ov a n s t å e n d e  m e t a f o r  belyser socialpsykologins läge 
för mer än ett halvsekel sedan. Frågan är om tunneln nu 

är färdigställd? Utvecklar sociologer och psykologer idag ett ge
mensamt ämne eller befinner de sig fortfarande på var sin sida 
av berget? Om det är på det senare sättet, och jag vill hävda att 
beskrivningen är lika rättvisande idag, så kan man undra vad 
det beror på. Med vissa undantag är det få socialpsykologer som 
arbetar utifrån en dubbel ansats i försöken att studera social
psykologiska problem. Frågan är i så fall: Varför är det så svårt 
att bygga ett enhetligt vetenskapligt område som kan kallas det
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socialpsykologiska fältet?
Detta betyder inte att socialpsykologi inte 

finns, långt därifrån. Snarare kan det vara så att 
det finns för mycket socialpsykologi. En mängd 
forskning av socialpsykologisk karaktär utförs 

inom många discipliner vid de svenska univer

siteten och högskolorna, det finns till och med 
några professorer i ämnet. Socialpsykologi har 
också expanderat som ett eget universitets- 
ämne de senaste decennierna, antingen som 
delkurser inom andra discipliner eller som 
egna självständiga kurser, främst på sociolog
iska institutioner. Det finns numera också ett 
socialpsykologiskt program och master- och 
forskarutbildning i ämnet. Som ett spännande 
och studentattraktivt ämne står sig därför social
psykologin bra, både som ett allmänt perspektiv 
och som ett eget ämne. Frågan är snarare varför 
det är så svårt att utveckla ämnet till en gemen
samt gränsöverskridande disciplin, eller med 
andra ord: Varför har sociologer och psykologer 
så förtvivlat svårt att mötas?

För att närma oss frågan är det lämpligt att 
skilja mellan olika nivåer i bestämningen av 
ämnet socialpsykologi. Mycket generellt kan 
alla former av ”a science of man” (titeln på en 
bok från mitten av förra seklet) sägas vara social
psykologi. Det betyder att många humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnen kan ingå i ett 
allomfattande socialpsykologiskt fält. Historia 
i alla dess varianter, ekonomi, statsvetenskap, 
etnologi, pedagogik etc. handlar ju i grunden 
om människor som agerar i en social kontext, 
vare sig kontexten är ”dåtid” eller nutida ekono
miska, politiska eller sociala system. Få analyser 
av mänskliga artefakter kan bortse från hand

lande människor eller deras sociala omgivning. 
Det är i denna mening som socialpsykologi idag 
är väldigt utbredd på universitet och högskolor. 
Givetvis finns det en mängd forskning och ut
bildning inom humaniora och samhällsvetenskap 
som trots en sådan generell definition hamnar 

utanför socialpsykologins domän.
Det är dock inte en sådan allomfattande 

”människovetenskap”som de flesta tänker på när 
de hör ordet socialpsykologi. Den mera speciali
serade socialpsykologin som ligger i gränssnittet 
mellan psykologi och sociologi ger ett löfte om 
en speciell kunskap om hur människor beter sig i 
sociala sammanhang och hur människor påverkas 
av sin sociala omgivning. Psykologi bidrar till 
socialpsykologi med kunskap om människan 
(dvs. ”sig själv”) och sociologi med kunskap om 
sociala förhållanden (dvs. ”andra”).

Många studenter vill läsa socialpsykologi just 
därför att det är en relationell vetenskap som 
förbinder människans inre värld med hennes 
sociala yttre värld. Jag mött många studenter 
som efter att ha läst sådana kurser tycker att det 
ändå fattas något, ett slags syntes av psykologi 
och sociologi, en social psykologi och inte en 
splittring mellan en sociologisk socialpsykologi 
(SSP) och en psykologisk socialpsykologi (PSP). 
Denna uppdelning i SSP och PSP går igen i 
många kurser och är numera en del av social
psykologins självförståelse. Inledningscitatet 
visar att den också är av gammalt datum.

Varför har blivit så att socialpsykologer, trots 
många försök, har så förtvivlat svårt att skapa ett 
gemensamt fält mellan sociologi och psykologi? 
En viktig orsak är den institutionella klyftan 
mellan disciplinerna. Det finns sociologiska
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institutioner och det finns psykologiska insti
tutioner med det finns inga socialpsykologiska 
institutioner.

De som läser och arbetar på sina respektive 
institutioner präglas av sitt ämne, som dessutom 
innehåller mycket mer än socialpsykologi i i 
denna mer specialiserade mening. På psyko
logiska institutioner arbetar man med biologiska 
och neurologiska egenskaper och/eller person

lighetsdrag hos människan som är av betydelse 
för hennes beteende, medan man på sociologiska 
institutioner arbetar med makrosociala enheter 
och institutionella förhållanden i samhället. 
Dessa delar av psykologi respektive sociologi 
präglar även deras ansats till socialpsykologin 
och denna disciplinära teoretiska skillnad är, 
menar jag, en minst lika viktig orsak som den 
rent institutionella till splittringen mellan SSP 
och PSP.

Man kan uttrycka det så att PSP närmar sig 
socialpsykologin ”underifrån”, från ett biologiskt 
och individualpsykologiskt perspektiv, medan 
SSP närmar sig socialpsykologi ”ovanifrån”, 

från ett makrosystematiskt och institutionellt 
perspektiv. Frågan blir då var man kan mötas 
och överskrida moderdisciplinernas respektive 
begränsningar. En enkel nivåuppdelning kan 
underlätta diskussionen:

Om man definierar socialpsykologins huvud
sakliga studieobjekt som liggande mellan 
individnivå och organisationsnivå fångar man 
in huvuddelen av den reellt existerande social
psykologin. Det innebär att individuellt beteende, 

baserat på relationer av olika slag, gruppbeteende 
och psykologiska aspekter av organisationer, kan 

sägas ingå i socialpsykologiska studier. Samtidigt 
ingår denna typ av studier i både psykologi och 
sociologi. Gränserna mellan moderämnena 
och socialpsykologi blir därför omöjliga att dra. 
Speciellt kan två av de nutida dominerande inrikt
ningarna inom PSP respektive SPS — kognitiv 
psykologi och kultursociologi — sägas vara lika 
mycket psykologi och sociologi som socialpsyko
logi. Men det är kanske främst inom gruppteori 
som psykologi och sociologi har mötts, och olika 
former av teorier om grupper ingår därför i både 

PSP och SPS.
Skillnaden i socialpsykologiska perspektiv 

mellan SSP och PSP märks tydligt i de båda 
disciplinernas introduktionsböcker. Inom psyko
logi inleds de ofta med ett kapitel om människans 
neurologiska och biologiska grund, fortsätter 
sedan med kapitel om perception, kognition, 

motivation och personlighet, för att mot slutet 
ta upp socialpsykologiska frågor under rubriker 
som ”social påverkan” eller ”socialt beteende”.

n i v å :

Fysisk kemisk biologisk individ relation grupp organisation institution makrosystem

M ikro____________>__________ >_________>_________><________ <____________ <____________< Makro

Psykologi Sociologi
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Psykologin bygger på detta sätt upp en för
ståelse för och förklaring av individens tankar, 
känslor och beteende underifrån där kapitlen går 
från det mer grundläggande till det mer kom
plexa. Den sociala faktorn uppfattas här endast 
som en av många faktorer som ligger bakom 
mänskligt beteende, och den förstås nästan alltid 
mot bakgrund av de mer elementära processer 
som psykologin huvudsakligen studerar.

Introduktionsböcker i sociologi uppvisar en 
motsatt bild. Inte så att de inleds med social
psykologiska faktorer för att gå vidare mot 
biologi och neurologi utan de utgår nästan alltid 
från ett samhälleligt och institutionellt perspektiv 
på mänskligt beteende. Här förstås individens 
handlande utifrån hennes delaktighet i större 
samhällsstrukturer så som de institutionaliserade 
klass- eller könsmässiga kulturerna. Det finns 
sällan eller aldrig avsnitt som tar upp speciella 
socialpsykologiska frågeställningar liknande dem 

som behandlas i psykologiska introduktions
böcker. Det är till och med mycket ovanligt att 
sociologiska introduktionsböcker överhuvudtaget 
nämner ordet socialpsykologi.

Vid en genomgång av runt 20 introduktions
böcker i sociologi för några år sedan fann jag att 
endast två hade termen ”socialpsykologi” i sitt 
indexregister. Bland lika många psykologiska 
introduktionsböcker hade samtliga det.

Detta betyder givetvis inte att sociologin 
struntar i socialpsykologin, vare sig i introduk
tionsböcker eller i andra sammanhang. Snarare 
är det så att de socialpsykologiska frågeställ
ningarna kommer in på ett annat sätt än inom 
psykologin. Främst sker detta genom att vissa 
institutioner eller samhällsområden, som t.ex.

socialisation, utbildning, social interaktion, kön 
och genus, avvikande beteende eller sociala 
rörelser som kan analyseras socialpsykologiskt, 

tas upp. Sociologins behandling av socialpsyko
logiska problem sker ofta inom ramen för det 
som kallas mikrosociologi eller ”vardagslivets 
sociologi”. Här sker människornas sociala möten 
och sociala interaktion ”ansikte mot ansikte”, till 
skillnad mot ”makrosociologins” mera avlägsna 
och distanserade möten. Nu är mikrosociologi 
och socialpsykologi inte exakt samma sak, men 
ur ett sociologiskt perspektiv ligger relativt nära 
varandra.

Ur ett perspektiv som betonar psykologins och 
sociologins grundläggande skillnader i synen på 
mänskligt beteende respektive mänskligt socialt 
handlande blir det lätt att förstå varför det finns 
(minst) ”två socialpsykologier”, och man blir 
relativt pessimistisk inför möjligheten att skapa en 
enhetlig socialpsykologi som den gränsvetenskap 
som förenar delar av de båda moderämnena. Ändå 
finns sådana överlappningar. Tidigare nämndes 
gruppteori, men även mer specialiserade fält som 
t.ex. teorier om kognitiv dissonans eller distri
butiv rättvisa utvecklas av både psykologer och 
sociologer. Men även i dessa fall kan man ana 
en skillnad i sätten att teoretisera och framför 
allt förbinda fenomenet med andra nivåer. Här 
går ofta psykologer ”nedåt”, medan sociologer 
går ”uppåt” i nivåerna för att finna förklaringar.

Det finns slutligen ytterligare en nivå i för
söket att bestämma vad ämnet socialpsykologi 
kan eller kanske bör handla om. Denna nivå 
är den strängaste och mest exklusiva eftersom 
socialpsykologin blir något mer än en gräns- 
vetenskap mellan psykologi och sociologi. Här
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utgår resonemanget från att begreppet social
psykologi ska tas på blodigt allvar. En sådan 

”sträng” definition av socialpsykologin innebär att 
både ”det psykiska” och ”det sociala” elementet i 
socialpsykologin skall tas på lika stort allvar och 

begreppsliggöras lika mycket.
I stället för att närma sig socialpsykologiska 

problem antingen underifrån eller ovanifrån bör 
man här först finna grundläggande bestämningar 
av vad man menar med ”det psykiska” respek
tive ”det sociala”. En stor uppgift ligger härmed 
framför socialpsykologerna, inte minst för att 
kopplingen mellan en människas inre psykiska 
liv och hennes sociala omgivning på intet sätt har 
blivit klarlagd ännu. Frågan är både en ”grund- 
bultsfråga”för i stort sett all människovetenskap 
och en väldigt specifik fråga som bara kan lösas 
av socialpsykologiska specialister.

Tittar man på vad psykologerna menar med 
”det psykiska” så finns det en mängd olika synsätt 
beroende på teoretisk hemvist. Freudianer och 
psykodynamiker skiljer sig från behaviorister 
och kognitiva psykologer, för att bara nämna 
några riktningar, och även dessa skiljer sig sin
semellan. När det gäller psykologers syn på ”det 
sociala” ligger det i ämnets natur att begreppet 
inte har utvecklas lika mycket som begreppet 
om det psykiska. Ofta består ”det sociala”, spe
ciellt i klinisk psykologi, av individen närstående 

”signifikanta andra” (som Mead skulle kalla dem), 
t.ex. familjen eller nära vänner. Ibland är det en 
mer generell ”närvaro av andra”, t.ex. inom olika 
typer av grupper eller organisationer.

Slutligen kan ”andra i allmänhet” bestå av 
”samhället” som en diffus enhet, eller — som 
i många socialpsykologiska experiment — av

den konkreta närvaron av (ofta okända) andra 
människor, där just närvaron av dessa andra är 

den oberoende variabeln som skall förklara in
dividens beteende. Jag sticker nog inte ut hakan 
mycket om jag påstår att psykologins begrepp om 

det sociala är mindre utvecklat än dess begrepp 

om det psykiska.
Med sociologin förhåller det sig precis tvärtom. 

Här är ”det sociala” välutvecklat, medan begrepp 

om det psykiska är mindre utvecklade. Alla 
sociologer kan begreppsliggöra vad det sociala är 
på olika nivåer av analysen, alltifrån mänskliga 
möten i vardagen till tvingande sociala struk
turer på makroplanet. Men någon utvecklad 
teori om ”det psykiska” har egentligen aldrig 
utarbetats inom sociologin. Närmast kommer 
nog Mead och den symboliska interaktion- 

ismen. Den har dock ofta kritiserats (inte minst 
från psykologiskt håll) för att den enbart tar 
med intellektuella och kognitiva faktorer men 
lämnar emotionella faktorer utanför analysen. 
Från sociologiskt håll har den kritiserats för 
sin avsaknad av makrosociala samhällsbegrepp. 

”Samhället” blir i interaktionismen ”situationer 
och deras människor” (Goffman), inte ”männi
skor och deras situationer”.

Även andra mikrosociologiska analyser kan 
sägas ha utarbetat begrepp om det psykiska. Inom 
t.ex. etnometodologin studeras bl.a. osynliga 
och omedvetna regler för människors agerande 
i vardagslivet. Detta säger ändå väldigt lite om 
vad som psykiskt sett händer när t.ex. regelbrott 
uppträder, mer än den förvirring och aggression 
som uppstår bland de inblandade.

Även den ”klassiska” sociologiska social
psykologin — rollteorin — har väldigt lite att
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säga om ”det psykiska”, mer än att människor 
anpassar sig till rollförväntningar. Många gånger 
kan människor uppleva rollkonflikter som medför 
förändringar av rollbeteendet och som förändrar 
rollerna på längre sikt.

Frågan som uppstår på denna ambitionsnivå 
är därför om och hur det är möjligt att utveckla 
en socialpsykologi som har utarbetade begrepp 

om det psykiska och om det sociala. Ett sätt som 
prövats är att kombinera en utvecklad psykologisk 
teori med en utvecklad sociologisk för att fånga 
relationen mellan det psykiska och det sociala. 
Paradexemplet på detta är den s.k. freudomarx- 
ismen på 1920-talet (kombinera Freud med 
Marx), men även Parsons försök på 1940-talet att 
förena sin strukturfunktionalistiska systemteori 
med en läsning av Freud som skulle komplet
tera hans teori om ”personlighetssystemet” kan 
nämnas, liksom klassocialisationsteoretiker i 
främst Tyskland på 1970-talet.

I Frankrike har några socialpsykologer försökt 
att förena en mer durkheimiansk sociologi med 
moderna former av psykoanalys. I dessa fall utfor
mas socialpsykologin som ”sociologi+psykologi”, 
och problemet är att finna teorier inom respektive 
ämne som kan kombineras och som, framför allt, 
går att syntetisera i en övergripande och enhetlig 
socialpsykologisk teori.

Ett ytterligare sätt att utveckla denna ”stränga” 
typ av socialpsykologi är att finna en teoretisk 
utgångspunkt som sedan kan ”expandera” åt 
både ett psykologiskt och ett sociologiskt håll, 
dvs. skapa en teori som kan fånga både det 
mänskliga psyket och den sociala verkligheten. 
Freuds försök att förklara både ”samhället” och 
psykiska strukturer med ett fadermord eller

hans kritik av ”kulturen” är ett exempel, men 
de flesta sociologer skulle nog anse att hans 
samhällsbegrepp är minst sagt underutvecklat. 
E tt annat exempel är den symboliska inter- 
aktionismen, främst i Herbert Blumers tappning, 
som begreppsliggör psyket som ”medvetandet” 
och det sociala som ”interaktionssituationer”. 
Det som förenar psyket med det sociala är här 
människans grundläggande socialitet som ska
par både psyket och samhället. Som nämndes 
ovan får dock interaktionismen kritik från både 
psykologiskt och sociologiskt håll, men om man 
begränsar ”det psykiska” till ”medvetandet” och 

”det sociala” till ”interaktionssituationer” är den 
symboliska interaktionismen den kanske mest 
utvecklade generella socialpsykologiska teorin, 
åtminstone inom sociologin.

E tt grundproblem i att utveckla en social
psykologi på den tredje nivån är att överbrygga 
den grundläggande dualism som går igenom det 
socialpsykologiska tänkandet. Ofta ses mänskligt 
beteende som styrt antingen av inre biologiska 
eller psykologiska faktorer eller av yttre sociala 
faktorer. I bästa fall kan de yttre sociala faktorerna 
ses som speciella ”stimuli” som ger upphov till 
vissa ”responser”. Detta sätt att tänka antingen/ 
eller genomsyrar många diskussioner, både inom 
forskningen och i den allmänna debatten.

Om vi t.ex. tar frågan om könsroller — eller 
genus som det numera kallas — så är det väl 
ingen som förnekar att det finns existerande 
statistisk skillnader i en mängd avseenden 
mellan könen. Frågan är hur man skall förklara 
dem. Två huvudsakliga synsätt har utvecklats: 
Antingen beror de skilda ”könsrollerna” på 
kemiska, neurologiska och/eller biologiska

S o c io lo g is k  F o rskn ing  nr 4 - 2 0 0 4



17
Per M å n s o n

medfödda skillnader mellan könen, alternativt är 
skillnaderna ”enbart socialt konstruerade”. Trots 
att olikheterna inom könen i många avseenden 
är lika betydande som de mellan dem, försöker 
båda teorierna fånga en absolut skillnad mellan 

könen som inte finns i verkligheten. Tänk vad 
spännande det skulle vara med en forskning som 
försöker kombinera de kunskaper som finns om 
könsmässiga biologiska faktorer med kunskap 
om hur ett kön konstrueras socialt. Detta skulle 
vara ett exempel på intressant och nydanade 
socialpsykologisk forskning.

Samtidigt skulle det vara fel att försöka utröna 
den exakta avvägningen mellan inre och yttre 
faktorer i bestämningen av mänskligt handlande. 
Den urgamla debatten om ”arvets” och ”miljöns” 
respektive betydelse fastnade när man försökte 
finna hur många procent den ena eller andra 
bidrog med till slutresultatet. Ibland kunde 
det på allvar uttryckas som att ”det biologiska 
arvet står för 80 procent, den sociala påverkan 
för 20 procent av en individs beteende” (eller 
tvärtom). Precis som i andra sammanhang där 

man istället för ett antingen/eller-tänkande 
borde tänka både-och och på hur de båda fak
torerna interagerar med varandra och formar 
och omformas av varandra. Det finns ingen 
rät linje mellan biologiska utgångsfaktorer 
och vilket socialt beteende en individ kommer 
att uppvisa, hur många ”alkoholistgener” man 
än finner. Det måste alltid finnas ett samspel 
mellan generna och det sociala livet, och det är 
just i detta samspel som individens egna liv och 
handlingar utformas.

Man kan, för att avsluta med en metafor, inte 
fråga om det är leran eller keramikern som har

gjort att krukan ser ut som den gör. Det är också 
relativt meningslöst att fråga efter hur många 
procent leran eller keramikern bidrar med, även 
om det givetvis kan variera. En aldrig så skicklig 
krukmakare kan knappast forma en utsökt fin 
kruka med ett dåligt material. I ovana händer 
blir sällan den finaste leran en fin kruka. Det 
intressanta är samspelet mellan lerans kvali
tet och keramikerns hantverksskicklighet för 
krukans slutliga utseende och kvalitet.

Frågan blir då hur en socialpsykologisk 
specialvetenskap skulle kunna utvecklas. Skall 
den vara nomotetisk, dvs. lagsökande, eller 
ideografisk, dvs. inrikta sig på unika fall för att 
finna mer generella mönster? Hur många nivåer 

”nedåt” och hur många nivåer ”uppåt” skall teorin 
omfatta? Vilka metoder skall användas?

Det finns en mängd både institutionella och 
forskningspolitiska hinder för att besvara dessa 
och liknande frågor, men det borde vara möj
ligt för psykologer och sociologer (och andra 

”människovetare”) att samarbeta i konkreta 
socialpsykologiska projekt som anses matnyt
tiga av anslagsgivarna och som kan utveckla en 
mer generell socialpsykologisk teori.

Kanske borde både psykologer och socio
loger sluta att gräva tunnel från var sitt håll och 
istället gå upp på berget? Istället för att gräva 
blint i mörkret kunde man besöka varandras 
sida av berget, eller kanske till och med bygga 
ett forskningscentrum högst uppe där man kan 
få en överblick av varandras terräng. Men, som 

sagt, att förverkliga en sådan idé är nog bara 
en önskedröm.
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