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Inledning
När jag som 75-åring (född 1922) ser tillbaka på min forskande verksamhet upp
lever jag starkt hur mycket aktuella sociala omständigheter, föreställningar och 
värderingar inverkat på min forsknings inriktning och utformning och att jag på så 
sätt varit ett barn av min tid. Detta förhållande bestyrker en av mina metateore- 
tiska teser att humanvetenskaplig forskning är knuten till samhälleliga föreställ
ningar och värderingar; dessa kan dominera hela samhället eller en del eller ett 
skikt av samhället.

Mitt forskande liv blir på så sätt en illustration till en av mina vetenskapliga te
ser. En del forskare förnekar detta humanvetenskapens beroende av sociala om
ständigheter och betonar det tidlösa och universella i humanvetenskapliga san
ningar. Det vore av intresse att få flera sådana här biografiska illustrationer. Reak
tionerna på sådana vetenskapliga fallbeskrivningar är beroende av vederbörandes 
metavetenskapliga föreställningar. Man kunde tolka mitt beroende av sociala om
ständigheter som en brist och svaghet hos mig som forskare; att jag inte lyckats 
finna det universellt giltiga. Jag överlåter det till läsaren att dra sina metaveten
skapliga slutsatser av mitt illustrativa fall.

Etablerandet av svensk sociologi
Mina akademiska studier började under kriget vid Stockholms högskola. Studi
erna varvades med militär tjänstgöring. Jag tog betyg i många ämnen som histo
ria, statskunskap, geografi, teoretisk och praktisk filosofi och statistik. Till sist 
fastnade jag för sociologi som var på väg att utvecklas ur praktisk filosofi. Den
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praktiska filosofin gav ett viktigt metateroretiskt perspektiv på hur samhälleliga 
idéer, värderingar och intressen inverkar på och påverkas av vetenskaplig kun
skapsutveckling.

Tyvärr präglades den dåtida svenska filosofin av en naturvetenskapligt oriente
rad epistomologi som inte gav tillräckligt erkännande åt humanvetenskapens spe
ciella problem. Den härskande analytiska filosofin med Uppsala-filosofi och logisk 
empirism gjorde en torftig analys av etik och värderingar. De förhärskande filoso
fiska idéerna bidrog till en positivistisk orientering av svensk sociologi.

De praktiska filosoferna Torgny Segerstedt och Einar Tegen som kom att intro
ducera sociologin presenterade värdefulla idéer om normernas och värderingarnas 
roll i samhällslivet. Jag påverkades ochså av den kunskapssociologiska skolan 
med Karl Mannheim och av nationalekonomen Gunnar Myrdals tankar om vik
ten av att klargöra värdepremisserna i samhällsforskning. Jag kom senare mer och 
mer att avlägsna mig från de positivistiska grundantagandena och påverkas av den 
kritik som framfördes av t ex Ludwig Wittgenstein, Jürgen Habermas, Richard 
Rorty, Charles Taylor och Anthony Giddens.

Åren efter andra världskrigets slut präglades av förnufts- och vetenskapsopti- 
mism och en bekännelse till moderniseringens och demokratins principer som en 
reaktion mot fascistiska och nazistiska idéer. Jag hade själv varit engagerad i anti- 
nazistiska och anti-fascistiska strävanden. Det var påfallande hur idéer om demo
kratisering av olika samhällssfärer stimulerade sociologisk forskning, t ex rörande 
arbetsliv, samhällsplanering, familj, utbildning och uppfostran.

Det fanns en tro att vetenskapen skulle aktivt kunna utnyttjas i politikens och 
planeringens tjänst. I alla politiska läger fanns en tro på rationell planering. Krigs- 
hushållningen i olika länder hade byggt på planering både statlig och privat och 
ledande politiker menade att statlig politik skulle kunna förhindra en upprepning 
av mellankrigstidens svåra ekonomiska kriser som skapat förutsättningar för fas- 
cismens-nazismens uppkomst. Stora möjligheter öppnade sig här för forskare. Det 
påverkade mitt beslutet att börja med sociologiska studier och forskning.

Sociologi för samhällsplanering
På 1940-talet fanns endast ett fåtal tjänster för och små anslag till forskande socio
loger, men möjligheter erbjöds i praktikerstyrd kunskapsutveckling och tillämpad 
forskning på olika håll. Så t ex efterfrågades sociologer i den fysiska samhällspla
neringen och jag engagerades i Stockholms stads generalplaneutredning. Jag skrev 
två kapitel i Stockholm stads generalplan (1952).

Debatten i stadsplaneringen gällde intressanta sociologiska frågor om att skapa 
en bekväm offentlig och privat service för de boende och att skapa yttre förutsätt
ningar för lokal gemenskap i grannskap och stadsdel. Den förstnämnda strävan
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aktualiserade frågan om omfattningen och arten av kollektiv service för familjen; 
här fanns kontroversiella idäer om att kollektiv service var ett stöd för respektive 
ett hot mot familje-institutionen. Grannskapstanken var förbunden med föreställ
ningen att demokratin skulle stärkas av att invånarna hade mer gemenskap och lo
kal förankring; flykten från friheten i dess fascistiska avarter hade berott på en 
bristande social förankring och ”grupphemlöshet” enlig massamhälles-teorin.

Jag svarade för en omfattande utvärderande studie av en ny stadsdel i Häger- 
stensåsen, där jag och familjen bosatt oss. Studien blev till en akademisk avhand
ling, Trivsel i Söderort (1951). Mina teoretiska tankar om stadsplaneringens socio
logiska frågor presenterades i tre kapitel i en av Gunnar Boalt m fl redigerad skrift 
Sociologi (1951). Mycket av denna forskning syftade till att skapa underlag för di
mensioneringen och lokaliseringen av offentlig och privat service i det framväx
ande välfärdssamhället. Resultaten av studien och mina analyser talade för att det 
fanns betydande behov av kollektiv och privat service på bekvämt gångavstånd, 
men att man inom storstadens nya perifera stadsdelar svårligen kunde skapa något 
slags engagerande lokal gemenskap för en större del av stadsdelens invånare.

Sociologi för arbetslivspolitik
På 50-talet uppstod stort intresse för sociologisk forskning kring arbetslivet.
Torgny Segerstedt och Agne Lundqvist svarade för en omfattande industri- 
sociologisk undersökning och Gunnar Boalt kom att engageras i liknande forsk
ning. Jag fick en forskartjänst på Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) 
1951. Förbundet såg sig som ett det fria näringslivets alternativ till det offentliga 
utredningsväsendet.

Min forskning kom att anknyta till i USA mycket aktuella idéer om att göra 
arbetsorganisationer mer mänskliga (Human relations-rörelsen) och att skapa 
mera demokratiska mönster för arbets- och företagsledning. Fackföreningarnas 
starka ställning, Saltsjöbadsandan och etablerandet av samrådorgan på olika ni
våer aktualiserade idéer om demokrati på arbetsplatserna.

I samråd med en ”partssammansatt” grupp gjordes en surveyundersökning rö
rande industritjänstemännens klassmässiga, politiska och fackliga orientering 
(1954). Det fanns bland arbetsgivarna en oklarhet om hur man skulle se på den 
snabbt expanderande tjänstemannakåren. Denna arbetsgivarnas klassmässiga frå
geställning sammanföll med sociologins teoretiska intresse för att belysa samhällets 
klasstruktur. Studien visade på en påtaglig splittring bland tjänstemännen; de lägre 
skikten sympatiserade mycket med arbetarrörelsen medan de högre skikten mer 
anslöt sig till arbetsgivarperspektiv och ”borgerliga” idéer.

Efter ett studieår i USA utförde jag en undersökning av förhandlings- och sam- 
rådsrelationerna och klassmässiga relationer på några arbetsplatser som ett slags
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utvärdering av de samrådsinstitutioner som inrättats i saltsjöbadsandan i form av 
företagsnämnder och samrådsorgan för arbetsstudier, arbetarskydd och utbildning 
(1956). Studien belyste de ganska låsta klassmässiga relationer som präglade 
svensk industri och de spänningar som fanns kring rationaliseringsverksamhet och 
arbetsstudier. Resultatet talade för att det fanns ett starkt behov av att demokrati
sera arbetsledning, utbildning och arbetsorganisation med större beslutsmässigt 
deltagande och inflytande för de enskilda anställda och för ett vidgat inflytande för 
fackliga representanter i samrådsorgan.

Den nyinrättade sociologins utmaningar
1957 inleddes min akademiska karriär inom sociologin med tjänstgöring som do
cent och lektor vid Stockholms högskolas sociologiska institution. Jag tillförordna
des 1959 på en ny professur i sociologi vid Göteborgs universitet och utnämndes 
1960 till professor där. Jag tjänstgjorde där till 1987 då jag pensionerades.

Svenska sociologer samarbetade under 1950-talet i framställningen av två stora 
arbeten; Ett om ”det svenska samhället i sociologisk belysning” och ett om ”so
ciologiska metoder”. Vi sociologer såg betydelsen av att presentera sociologisk 
kunskap för en vidare publik och i undervisningen. Vi hoppades därmed övertyga 
om ämnets betydelse. Jag var redaktör för arbetet Svensk samhällsstruktur i socio
logisk belysning (1958) och medverkade i det stora arbetet om Sociologiska meto
der som redigerades av Georg Karlsson. Det förstnämnda arbetet gick i många 
upplagor och användes i ett decennium som kursbok. Metodproblemen spelade 
en viktig roll för det nya ämnet och jag deltog aktivt i denna diskussion med olika 
arbeten (Some Aspects o f Quantitative Verification in Sociology 1951, Causal Ex
planation in Sociology 1957, Intervju- och enkätteknik 1957 samt Allmänt om 
survey-undersökningar 1961).

En alltför okritisk surveyforskning ifrågasattes med hänvisning till metodiska 
svårigheter. Frågemetoden bygger på en del förutsättande antaganden som inte 
alltid uppmärksammas och/eller håller (Some aspects o f quantitative verification in 
sociology 1951 samt Intervju och enkätteknik 1957). Industrisociologiska forsk
ning visade att uttalad trivsel inte säkert kan indicera välfärdsnivå; hänsyn måste 
också tas till uppgiftsgivarnas anspråksnivå, och situation (Information på arbets
platsen 1956, kap 10).

Svenska och andra nordiska sociologer samverkade i ett arbete (under redaktör
skap av Joachim Israel) som presenterade nya socialpsykologiska idéer om sociala 
avvikelse och social kontroll. I ett inledande kapitel sökte jag relatera avvikelse och 
kontroll till olika slag av existerande normer som rättsliga normer och moraliska 
normer i anslutning till tankar av Robert Merton (Norm, avvikelse och social kon
troll 1964).
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Mitt deltagande i kunskapsutveckling i planeringens tjänst aktualiserade frågan 
om vad vetenskapen kunde bidra med i utvärdering av sociala lösningar och alter
nativ. En del experter menade att forskningen skulle kunna avgöra konkreta lös
ningars värde genom att fastställa deras behovstillfredställande värde för invånar
na, de anställda eller konsumenterna. Den survey- och mikroorienterade sociolo
gin kunde utifrån detta perspektiv se viktiga forskningsuppgifter för sociologin i 
politiken; att mäta människornas grad av tillfredställelse. Det gjordes en mängd 
trivselundersökningar under 1950-talet.

Detta perspektiv kritiserades, t ex från arkitekthåll, där man menade att lös
ningars värde inte kunde avgöras med intervjuundersökningar och att här förelåg 
kvalitéer som fordrade konstruktiva, teoretiska och estetiska insatser av kreativa 
arkitekter och/eller politiker.

Jag gjorde en ingående analys av ’Behovsbegreppet i social planering’ i en av 
Gunnar Boalt redigerad sociologibok (Lokal samhällsplanering 1951 och Behovs
begreppet i social planering). Min ståndpunkt kom ganska nära den jag för några 
år sedan utvecklade i ett metateoretiska testamente (1995 i avsnitten 5.1, 7.2 ). 
Det finns inte universellt överbryggande värden som en del teoretiker antar; vi kan 
endast arbeta fram villkorliga värdedimensioner som ger möjligheter till jämförel
ser under givna ”kontextuella” (historiskt-sociala) förutsättningar.

Många behov (’långsiktiga behov") har en komplicerad struktur som inte låter 
sig fångas i något enkelt frågemått. Det finns inte någon universell preferens
indikator. En distinktion gjordes mellan ’uttryckta behov’ och ’beräknade behov’; i 
senare fall är vi beroende av förekomsten av allmänt accepterade värderingsprin
ciper som vi inte kan förutsätta att människor i allmänhet känner till: Denna dis
tinktion kommer nära Brian Barrys senare utvecklade och mycket berömda dis
tinktion i arbetet Political Argument (1965) i ’want-regarding’ och ’ideal-regar- 
ding needs’. Den senare nordiska välfärdsforskningen kom att diskutera dessa frå
gor och några debattörer som Sten Johansson ifrågasatte uttryckt tillfredsställelse
grad som en allmänt lämplig indikator på välfärdsnivå (1970) och Robert Erikson 
kritiserade föreställningen om en allmän kvantitativ välfärdsindikator (1993).

Könsroller och jämställdhet
Samarbetet med SNS fortsatte i ett projekt om kvinnor och män i arbetslivet som 
utmynnade i en internordikt produkt Kvinnors liv och arbete (1962), som fick be
tydande uppmärksamhet och inflytande i 1960-talets jämställdhetsdebatt.

Mina studier av kvinnors och mäns samhälleliga relationer ledde in på en ana
lys av sambandet mellan teorier och värderingar. I den ursprungliga versionen av 
Kvinnors liv och arbete ( Kap 1,1962) presnterades en typologi av ideologier rö
rande hur förhållandet varit, är och borde vara mellan kvinnor och män i samhället.
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Detta ledde till en del metateoretiska funderingar i en appendix i samma arbete. 
Där betonades vikten av att analytiskt hålla isär oenighet i sak och oenighet i 
värdering. Dessa olika slag av oenighet är empiriskt invävda i den konkreta 
”könsrolldebatten”. ’Könsroller" avsåg den grundläggande strukturella arbetsdel
ningen och fördelningen av makt och välfärd mellan könen i ett samhälle; Det sub
jektiva, dvs föreställningar, värderingar och normer, var endast en sida av denna 
struktur. I en senare tillbakablickande analys av debatten om kön och familj un
der efterkrigstiden påvisas att kritiken under 1970-talet vantolkade könsroll
begreppet (Debatten om kön och familj under svensk efterkrigstid 1992).

Ovannämnda appendix urskiljer två värderingsgrunder i analysen av förhållan
det mellan könen liksom i jämförande analyser av andra kategorier som etniska 
grupper eller klasser; jämställdhet (jämlikhet) och frihet. ’Jämställdhet’ refererade 
till likhet i fördelningen av det värdefulla och eftersträvade mellan könen, medan 
’frihet’ avser frånvaron av yttre och inre hinder för att uppnå vad som är och/eller 
uppfattas som värdefullt.

’Jämställdhet’ kan inte vara en tillräcklig värderingsgrund; Vi måste också ta 
hänsyn till vad respektive kön värderar och möjligheterna att uppnå dessa värden; 
En jämlikhet på männens villkor strider mot frihetsprincipen. Det finns en särarts- 
aspekt att ta hänsyn till annars blir jämlikheten en förtryckande konformitet.

I Kvinnors liv och arbete drevs tesen att en ökad jämlikhet mellan män och kvin
nor förutsatte en annorlunda arbetsdelning mellan könen så att männen blev mer 
aktiva i den privata familjens reproduktion och kvinnorna mer aktiva i det offent
ligas produktion och politik; jämställdhetsfrågan var en samhällsfråga som gällde 
båda könen; även männen hade mycket att vinna på en mer likartad rolldelning 
och jämställdhet. Rita Liljeström som jag samarbetade med i genus-frågan beto
nade vikten av att den mänskliga ”reproduktionen” som oavlönat arbete skulle få 
ett större samhälleligt värde, en tes som senare feminister kommit att understryka.

Förhållandet mellan könen regleras genom familjeinstitutionen. Flera projekt 
med Rita Liljeström fokuserade på förändringar av familj einstitutionen. Forsk
ningen har ibland vilseletts av ideologiska föreställningar, t ex den om familjens 
trendmässigt avtagande funktioner (Theories and ideologies o f family functions, 
gender relations and human reproduction 1989).

Vikten av att se familjen och vardagssamhället (civila samhället) i relation både 
till privat marknad och det offentliga betonades, båda med möjliga positiva och 
negativa effekter på familjen (Tillsammans med Rita Liljeström: Arbetarkvinnor i 
hem-, arbets- och samhällsliv 1981; tillsammans med Rita Liljeström Det patriar- 
kala arvet 1981 samt Everyday Life Theories and their Historical and Ideological 
Context 1987). Dessa tankar återkommer i mitt testamente under beteckningen 
tre-faktorsteorin (1995, avsnitt 6).
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En förändring i familjemönster är den ökade heterogeniteten av familjetyper och 
den allt vanligare ombildade familjen där en eller båda parter varit gifta/sambo
ende tidigare och har barn med partner utanför nuvarande familj. Rita Lijeström 
ledde ett projekt som studerade ombildade familjer, resulterande i ett arbete av 
henne och Anna-Karin Kollind: Kärlek och föräldraskap (1990). De brokigare 
familjemönstren sammanhänger med tilltagande individualism; den större instabi
litet i banden mellan gifta eller samboende parter leder till att banden mor-far- 
förädrar, föräldrar och barn får större betydelse (1989).

Klasser och samhällen
Det sena 1960-talet och 1970-talet innebar en vänster-radikalisering av opinionen 
inte minst i den samhällsvetenskapliga debatten. Det framfördes en kritik mot 
samhällsvetenskapen för att den ensidigt skapade kunskaper som gynnade byrå
krater och härskande eliter eller klasser. Det fördes intensiva debatter om det 
svenska samhällets klasstruktur och rimliga uppgifter för samhällsforskningen mot 
bakgrund av denna klasstruktur.

Den nya samhällskritiken menade att samhällsforskningen hade en ganska okri
tisk hållning till etablerade makthavare både i den privata och den offentliga sek
torn. Den positivistiska sociologins föreställningar om vetenskapens neutralitet 
och om en förutbestämd utvecklingslinje kom att te sig alltmer problematiska. Jag 
skissade en forskningspolitik som betonade vikten av att forskningen var medveten 
om de konflikter och motsättningar som fanns i samhället, att forskningen sträva
de efter en möjligast bred kunskapsutveckling som överskred härskande eliters 
snäva intressen och som orienterade sig mot mera folkliga rörelser och strävanden 
(.Sociologi och samhälle 1968, Sociology and Society; 1969).

”Vänstervridningen” stimulerade mig att skriva ett arbete om klassteori där jag 
gjorde en kritisk granskning av debatten (Klasser och samhällen 1971). Teoriernas 
värdemässiga antaganden granskades ingående. Det förekom många och ofta 
oförenliga rättvisebegrepp med viss social och historisk förankring (a a, kap 6 och 
7). Kritik riktades mot utvecklings- och moderniseringsteorier som underförstått 
utgick från västvärldens kapitalistiska visioner och underskattade klassförtryck, 
konflikter och neokolonialistisk exploatering (a a, kap 2 ,4 , 5 och 7), liksom 
också den ”auktoritära” socialismen i Östeuropa som dolde nya former av förtryck 
och omänskligheter (a a, kap 5). Maktbegreppet sköts fram som ett centralt per
spektiv i den radikala debatten och jag sökte utvekla en maktteori (a a kap 3).

Klassanalysen förde också in på en diskussion av skilda demokratibegrepp och 
deras historiska och ideologiska förankring (a a kap 3). Där föreslogs ett demokra
tibegrepp som är besläktad med Leif Lewins ”interaktiv-demokrati” (1970) och 
med Anthony Giddens (1994) och Bo Rothsteins ”dialogdemokrati” (1995). Hän-
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syn måste tas till kunskapsutvecklingen och medborgarnas deltagande i den offent
liga debatten. Där diskuterades också de förändringar och reformer som behövdes 
för att minska klassklyftor och klassmotsättningar i Sverige (a a, avsnitt 5.5). Min 
klassanalys angreps av en representant för den yttersta vänstern för att inte ha ta
git in Lenins revolutionära klassbegrepp (Dagens Nybeter 18 december 1971).

Mitt intresse för socialismen ledde till studieresor till Sovjetunionen 1963, Polen 
1967, Tanzania, 1970 samt Kina och Cuba 1974. Vi bildade ett tvärvetenskap
liga seminarier om Sovjet vid Göteborgs universitet. En polsk gästprofessor, Ed
mund Mokrzycki, tjänstgjorde på institutionen under ett år. Erfarenheterna från 
”den reella socialismen” i Europa uppmuntrade emellertid inte till samarbete. Med 
tiden kom jag att resignera och med dissidenterna tvivla på ”den reella socialis
mens” utvecklingsmöjligheter i Europa (Teorier om de socialistiska samhällenas 
struktur 1985).

Arbetsliv, välfärd och demokrati
Sociologiska institionen i Göteborg blev på 1960-talet en nationell samlingspunkt 
för arbetslivsforskning. Denna påverkades mycket av debattklimatets svängning 
åt vänster. Jag har vid återkommande tillfällen sökt analysera den arbetsveten
skapliga forskningen utifrån ett ”makroskopiskt”, kunskapssociologiskt och ide
ologi-kritiskt perspektiv med kartläggning av samhälleliga inflytanden på forsk
ningen (t ex The Role o f Social Science in Working Life Policy; the Case o f Sweden 
1978, Samhällsvetenskap och praktik 1980, kap 3 samt Bestämmande i arbetet 
1983). Den senaste översiktliga analysen kom i en rapport till maktutredningen 
(Arbetets maktförhållanden, 1989).

Parternas skilda intressen har legat i öppen dager i arbetsmarknadsorganisatio
nernas agerande. Arbetslivsforskning har måst segla med stor försiktighet emellan 
parternas intressen och empirisk forskning har vanligen förutsatt ’partssamman- 
satt’ samarbete: Arbetsgivarna har betonat forskning rörande vad som främjar 
produktiviteten och effektiviteten medan de fackliga organisationerna prioriterat 
studier av vad som främjar de anställdas välfärd, trygghet och inflytande.

Analyserna under 1950- och 60-talet i arbetet Svensk samhällsstruktur i sociolo
gisk belysning var neutralt försiktiga (i olika upplagor 1958 till 1969 med olika tit
lar; Förhållandena på arbetsplatsen respektive Industriell struktur). Framställning 
fokuserade mycket på frågor om att humanisera och demokratisera arbetsrelatio- 
ner. Under inflytande av den radikala vågen på 1960- och 70-talet gav jag uttryck 
för en viss socialistisk optimism om utvecklingsmöjligheter av den svenska model
len i företagsdemokratisk riktning (Produktion och jämlikhet 1972, Efficiency, 
Satisfaction and Democracy o f Work -  Conditions o f Industrial Relations 1977).

På 1960-talet kritiserade jag en del arbetslivsforskning för att aningslöst och en
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sidigt knyta sig till arbetsgivarorienterad ideologi (Företagsdemokrati, forskning 
och ideologi 1965, Fördjupad företagsdemokrati 1969). Vi var en grupp forskare 
på sociologiska institutionen med bl a Bertil Gardell och Bengt Rundblad som ut
arbetade en rapport till LOs kongress 1966. Vi analyserade faktorer av betydelse 
för att höja löntagares välfärd i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vi uttryckte 
optimism om att finna former för arbete som både främjade effektivitet och de an
ställdas välfärd (Teknisk förändring och arbetsanpassning 1966).

Vi framhävde både betydelsen av den enskildes inflytande över det egna arbetet 
och kollektivets inflytandde över beslutsprocessen. Bertil Gardell drev tesen att ar
betslivet behövde omstruktureras i riktning mot arbeten som stimulerade till enga
gemang i arbetet med större ansvar och självmotivering i arbetet, bort från taylor- 
ismens hårt styrda, tempobetonade och utarmade arbeten. Vår rapport fick ett po
sitivt mottagande i alla intresseläger utom hos extremvänstern som såg oss som 
aningslösa svikare av den radikala linjen (Dagens Nyheter 16 november 1969).

Ökad demokrati på arbetsplatsen såg vi som ett led i ”förmänskligandet” av 
kapitalismen; Att alla i företaget verksamma skulle på något sätt vara med och på
verka både frågor om det egna arbetet och kollektiva organisationsfrågor (Fördju
pad företagsdemokrati 1969).

Vi engagerade oss i projektet om fördjupad företagsdemokrati i en period av 
ökad oro på arbetsmarknaden framträdande i en ökad strejkvolym. Det företag 
som vi studerade, LKAB, kom efter några månader att lamslås av en mycket upp
märksammad strejk som hade sin udd riktad både mot företagsledning och facklig 
ledning. Vår studie övergick till att bli en strejkstudie (LKAB och demokratin, 
Rapport om en strejk och ett forskningsprojekt 1971)

Våra försök att ”förstå” den vilda strejken i LKAB ledde till en partiell utfrys- 
ning från företagsledning och fack; vår ”förståelse” av den vilda strejken uppfatta
des som något subversivt. Vi menade att strejken hade många rötter; ett centralise
rat förhandlingssystem med hårda regler för fredsplikt som gav arbetsgivaren ett 
övertag i lokala förhandligar, en relativ eftersläpning av de norrländska gruvarbe
tarnas löner, en socialdemokratisk dominans i styrelsen på LKAB som förhindrade 
ett mera effektivt tillvaratagande av de lokala gruvarbetarnas krav, en paralyseran
de kamp mellan socialdemokrater och kommunister i de lokala facken, en stark 
och stel befälshierarki och en ensidig rationalisering med krav på hårdare styrning 
och hårdare ackord och i vissa avseenden försämrad arbetsmiljö (avgaser), etc.

Min personliga tolkning av LKAB-strejken underströk kraftigt de kostnader 
som norrländska arbetare hade haft i att antingen tvingas flytta eller få sina arbe
ten utarmade och hårt styrda i rationaliseringen (”kolli- och kulipolitiken”, Da
gens Nyheter 30 december 1969); Protesterna i strejkerna sammanhängde med ett 
slags eftersläpning av välfärden i arbetslivet jämfört med livet utanför med dess
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valfrihet och demokrati; rationaliseringen av produktionen hade ökat stressen och 
undeordningen i arbetet (Välfärd och arbete 1977).

Vår studie av LKAB gav inte stöd för antagandet av företagsdemokratiska land
vinningar i den svenska modellen. En studie av löntagarägda företag gav inte 
grund för optimism rörande en företagsdemokratisk utveckling i Sverige; löntagar
ägande motarbetades av marknadskrafter och ledde inte till ökad företagsdemo
krati (Hammarström m fl 1976).

Under 1980-talet bedrev vår institution uppföljningsstudier av de arbetsrättliga 
reformerna med bl a Bengt Rundblad, Inga Hellberg och Horst Hart som projekt
ledare (Bestämmande i arbetet 1983). Tolkningen av den sociala innebörden och 
konsekvenserna av arbetsrättsreformerna var beroende av skilda ideologiska per
spektiv (Bestämmande i arbetet 1983, avsnitt 2).

Intresset för företagsdemokratiska frågor minskade påtagligt under 1980-talet. 
Jag gjorde en tillbakablickande analys av ’arbetets maktförhållanden’ för makt
utredningen (1989). Mina tidigare optimistiska pro-socialistiska förhoppningar 
ifrågasattas liksom också en ensidig ”socialdemokratisk” och ”liberaldemokra- 
tisk” tolkning av de arbetsrättsliga reformernas konsekvenser (1989, kap 1 och 
appendix) .

Enbart marknadskrafter eller enbart ökat medborgar- och/eller löntagarinflytan
de kunde inte lösa problemen med arbetslivets välfärd och effektivitet (Arbetets 
maktförhållanden 1989, kap 2). Det fodrades en övergripande samhällsanalys som 
var medveten om att det ytterst är konsumenter/klienter/medborgare som är upp
dragsgivare (mandatorer) och att det finns en mängd mellanliggande intressen 
och förhållanden att ta hänsyn till, t ex den ekologiska balansen, de ekonomiska 
incitamenten till produktivitet, effektivitet, sparande, investeringar och ekonomise- 
ring, producenternas och konsumenternas välfärd, den känsliga balansen mellan 
marknadskonkurrens och central och global politisk styrning samt mellan lokal 
och central demokrati.

Nya idéer om ledarskap och arbetsorganisation hade slagit igenom i näringslivet 
och man talade om ett paradigm- eller doktrinskifte i form av ”en andra industri
ell delning” från ”massproduktions-ekonomi” till ”flexibel specialisering”. Det 
rådde dock delade meningar om vad dessa förändringar inneburit för löntagarna 
och deras välfärd och inflytande i verklighetens arbete och arbetsplatser (.Arbetets 
maktförhållanden 1989, kap 5 och 6).

Under 1990-talet har den ekonomiska internationaliseringen, och avregleringen 
med ökad makt för den internationella finansindustrin och världsfinanssystemet 
med dess allt mäktigare penninghandlare, snabba valuta- och kapitalflöden och 
den ekonomiska krisen med stigande arbetslöshet, försämrat förutsättningarna för 
arbetslivets välfärd och företagsdemokrati (Hans-Peter Martin och Harald Schu-
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man 1997). När ägarintressen dominerar och arbetslöshet hotar tvingas förvärvs
arbetande acceptera sämre arbetsvillkor och de fackliga kollektivens handlingsut
rymme snävas in.

Samhällelig kunskapsutveckling
Som professor kom jag att engageras i olika forskningspolitiska organ som sam
hällsvetenskapliga forskningsrådet, regeringens forskningsberedning, kanslers- 
ämbetets planeringsberedning för samhällsvetenskap och sociala frågor, styrelsen 
för centrum för arbetslivsforskning, kanslersämbetets utredningar om särskilda 
ämnen som internationella relationer och socialantropologi, ett OECD-organ rö
rande samhällsvetenskaplig forskningspolitik, etc.

Dessa verksamheter stimulerade till en kunskapssociologisk och vetenskaps- 
sociologisk forskning. En del samhällsvetenskapliga institutioner vid Göteborgs 
universitet studerades med hänsyn till hur den vetenskapliga verksamheten förhöll 
sig till praktiska verksamheter och avnämare (Samhällsvetare och praktiker 1976). 
Det mynnade ut i allmänna tankar om teori och praktik i samhällsvetenskaplig 
kunskapsutveckling (Samhällsvetenskap och praktik 1980).

Demokrati och kunskapsutveckling har varit ett centralt tema i min vetenskaps- 
och kunskapssociologiska forskning under 1970-talet (Samhällsvetenskap och 
praktik 1980, kap 4, Division o f Labour, Class Stratification and Cognitive Deve
lopment 1980). Vetenskaplig forskning är invävd i praktiska intressen, professio
ner och avnämargrupper och det finns hela tiden risker att kunskapsutvecklingen 
snävas in av olika elitgruppers intressen; professionalisering utgör en risk som t ex 
kan leda till omyndiggörande av klientgrupper. Man behöver diskutera hur sam
hällsvetenskaperna skulle kunna organiseras för att få en möjligast bred och folk
lig orientering. Vi var flera sociologer som i ett symposium diskuterade aktions
forskning; sådan forskning ger möjligheter till folklig breddning av kunskapsut
vecklingen men riskerar ibland att begränsas av ganska partikularistiska intressen 
(Handlingsorienterad forskning på olika nivåer 1982).

Samerna och multietnisk politik
Mina studier av samerna i det svenska samhället belyste den historiska koloniala 
bakgrunden till strukturen av underordning och diskriminering och aktualiserade 
frågan om ett statligt erkännande av den samiska ursprungsbefolkningen och dess 
minoritetsställning (Samerna i det svenska samhället 1967).

Mina studier av samer i Sverige och inuiter på Grönland mot bakgrund av nor
disk kolonialism har berört frågan om möjligheterna av multikulturell etnisk poli
tik (Den samiska minoriteten i Sverige 1974, Grönländsk samhällsförändring 
1983). Det finns i delar en motsättning mellan en politik främjande särart och
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multikulturalism och en politik främjande jämlikhet; moderniseringen lägger hin
der i vägen för bevarande av små minoriteters särsamhällen {Är minoriteter möj
liga i ett modernt samhälle 1969).

Den danska politiken på Grönland efter 1950 innebar att Grönland gjordes till 
ett danskt län, att förhållandena på Grönland skulle utvecklas i riktning mot 
dansk standard och att på så sätt jämlikhet skulle skapas mellan inuitiska grönlän
dare och danskar. Denna modernisering ledde till ökad dansk närvaro och infly
tande på Grönland demografiskt, politiskt och kulturellt och ett hot uppstod mot 
grönländsk kultur och särart; grönländarna krävde och fick självstyrelse och stöd 
för inuitisk kultur.

Vi har under senare år fått en stark opinion för multietnisk politik med avseende 
på invandrargrupper; emellertid ställer sådan politik krav på väldiga resurser och 
riskerna är att det blir en klyfta mellan uppsatta multikulturella mål om etnisk sär
art och realiserade villkor för att skapa och bevara etnisk särart {Social Theory 
and Evaluative Reasoning 1995, avsnitt 6.4).

Mot en kritisk sociologi
Jag har under senare årtionden i flera uppsatser analyserat ’kritisk teori’ i sam
hällsvetenskapen i anslutning till en analys av den engelska filosofen Brian Fay 
(1987). I en uppsats kritiseras ’fundamentalistisk’ samhällskritik, vare sig den är 
socialistisk eller nyliberal, för att vara alltför förutsättande och förordas en mera 
’pragmatisk’ och mindre förutsättande samhällskritik {Om kritisk samhällsveten
skap 1989). I en annan uppsats argumenteras för en mera självreflekterande socio
logi som mera försiktigt inför förutsättande antaganden {Moderniseringens gränser 
och samhällsvetenskapens självreflektion 1992). Jag tar här upp tanken att vi be
höver söka oss bortom historicistisk relativism och positivismens universella mo
deller och teorier.

Nödvändigheten av att orientera sociologin och dess teorier mot en större med
vetenhet om den historiska kontextens betydelse för generaliseringar och värde
ringar har framhävts i flera arbeten (Samhällelig omvandling och vardaglig för
ändring 1985, Maktanalysers kontextuella och ideologiska förankring 1987, Från 
social förändring och utvecklingsteologi till historisk sociologi och postmodernism 
1987).

Mina allmänna kunskapskritiska idéer har jag sökt tillämpa på den akademiska 
svenska sociologiens utveckling under efterkrigstiden i flera arbeten {Tre proble- 
matiserande teman rörande dagens svenska sociologi 1987, Sociology and Society 
in Sweden 1989, Personliga funderingar kring den svenska sociologins utveckling 
under efterkrigstiden 1990 samt Contemporary Swedish Sociology 1994). Denna 
analys av sociologin i Sverige kan ses som ett försök till kollektiv självreflektion
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och en belysning av på vilket sätt svenska sociologer varit barn av sin tid. Denna 
uppsats är en självbiografisk illustration till denna kollektiva självreflektion.

Mitt långvariga intresse för förhållandet samhällsvetenskaplig forskning, samhäl
leliga förändringar och värderingar ledde till att jag sent omsider sökte samman
fatta mina tankar på området. Det blev ett slags metavetenskapligt testamente 
som berörts tidigare (Social Theory and Evaluative Reasoning. A Metatheoretical 
Testament 1995).

Detta arbete analyserar debatten mellan liberala filosofer och gemensamhets- 
teoretiker (”communitarianister”) med namn som John Rawls, Will Kymlicka, 
Jürgen Habermas, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, och Michael Sandei ( a a, 
kap 6). Debatten anknyter till en klassisk sociologisk kontrovers om individ, ge
menskap och samhälle.

Den ökade individualismen i det moderna samhället är ett viktigt tema; den 
ökade välfärden och politiskt-rättsliga jämlikheten har förstärkt denna individua
lism (Individ och kollektiv i ideologi, socialisation och vardag 1988). Samtidigt har 
vissa former av kollektiv sammanhållning och gemenskap bevarats och behållit sin 
betydelse i människornas liv, t ex banden mellan föräldrar och barn (Familjen mel
lan individ och storskalighet 1989).

Mitt metateoretiska testamente intar en förmedlande ställning mellan ”liberala 
filosofer” och ”gemensamhetsteoretiker”; ”Kommunitaristerna” har rätt i att 
människan och hennes värderingar är socialt skapade men samtidigt är den poli- 
tiskt-libarala strävan att slå vakt om individens autonomi och statens neutralitet 
iförhållande till frågor om det goda livet legitim.

En liberal pluralistisk linje intar en förstående och tolerant syn på förekomsten 
av skilda synsätt på det goda livet; en syn som ligger bortom essentialism och rela
tivism (a a, kap 7). Denna syn är framträdande i min uppsats Agnostiska tankar 
om döende och död (1996). Uppfattningen om döende och död är beroende av fi
losofiska och kosmologiska ståndpunkter om vilka vi inte kan ena oss. Jag ut
trycker en agnostisk syn som bör ges lika erkännande som olika religiösa tros- 
former. Det bör skapas institutionella arrangemang kring döende och död som 
passar denna syn med tyngdpunkten på vardagens sociala och humana krav. Jag 
ifrågasätter här en del inslag i de medicinska professionernas kontroll av döendet 
och i religionens dominans över sättet att markera övergången från levande till 
död.

Några avslutande synpunkter
Under 1940- och 50-talet påverkades jag mycket av rådande antifascistiska, demo
kratiska och förnufts- och utvecklingsoptimistiska idéer. Det fanns en domineran
de positivistisk syn som framhävde vetenskapens neutralitet och och dess automa
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tiska främjande av samhällsutveckling och modernisering. Mina metavetenskap- 
liga föreställningar präglades från början av motsägelser genom att jag samtidigt 
påverkades av tänkare som ifrågasatte positivismens antaganden, som Karl Mann
heims kunskapssociologi, och mitt engagemang för historia gjorde mig skeptisk 
till en del positivistiska ahistoriska generaliseringar.

Det fanns i den tigare svenska sociologin en kritisk inriktning i det att den utgick 
från demokratiska, egalitära och rättviseorienterade ideal och sedan empiriskt stu
derade hur den sociala verkligheten förhöll sig till dessa ideal. Det gällde studier av 
klasser, etniska grupper, kvinnor och män, boende, arbetsliv, etc.

Mina konkreta studier visade på en del orealistska föreställningar; föreställ
ningen att den lokala gemenskapen var en förutsättning för demokratin stämde 
inte med verkligheten i storstaden och arbetslivets verklighet avvek mycket från 
ideal om mänskliga relationer, och demokratisk arbetsledning och facklig ledning.

Trots att sociologer var beroende av sysselsättning utanför den akademiska värl
den utvecklade de kritiska tankar om vad empiriska studier i form av surveyforsk- 
ning kunde bidra med i planering och politik.

Våra bidrag till frågan om jämställdhet mellan könen innebar en fördjupning av 
frågan som fick betydelse för debatt och politik. Den innebar en plädering för lika 
behandling men också för ett erkännande av särart och nödvändigheten att ge den 
mänskliga reproduktionen ett större samhälleligt värde. ”Kvinnofrågan” var en 
fråga för båda könen, en central samhällsfråga.

Under 1960- och 70-talet påverkades jag mycket av den vänsterradikalisering 
som ägde rum. Klass och maktfrågan kom i centrum. Den forskningspolitiska frå
gan om hur sociologisk forskning bättre skulle kunna främja folkliga strävanden 
kom upp. Klassanalyser sökte skissera möjliga reformer för att minska klassklyf
tor och främja en reell dialog-demokrati. Forskningen på arbetslivets område tog 
fasta på målsättningarna om att främja välfärden och demokratin i arbetslivet. 
Våra teorier och tolkningar inom dessa områden angreps från den radikala vän
stern för att inte vara tillräckligt omstörtande.

Min analys av etniska frågor rörande samer, inuiter och invandrargrupper har ta
git fasta på ideal om jämlikhet och särart men analysen har samtidigt sökt visa på 
vissa motsättningen mellan dessa ideal och de strukturella och resursmässiga be
gränsningarna för att realisera dessa värden.

Min forskning om samhällelig kunskapsutveckling har fört mig bort från positi
vismens kunskapssyn och betonat de historiska och sociala förhållandenas och 
värderingarnas betydelse för den humanvetenskapliga kunskapsutvecklingen. Sam
hällsvetenskapliga begrepp och teorier måste förstås och klargöras utifrån sin so
ciala kontext; det sociologin studerar är socialt och historiskt situerat.

Mitt metateoretiska tänkande har rört sig mot en slags pragmatisk kritisk teori.

20 SOCIOLOGISK FORSKNING 3 /9 7



Jag har ställt mig skeptisk till ideologisk samhällskritik som utgått fråm alltför för
utsättande antaganden vare sig i form av nyliberalism eller socialism. Våra teore
tiska antaganden om sammanhang och värden måste vara mer försiktiga och prö
vande

Jag har kommit att mera erkänna vissa politiskt-liberala principer om pluralism 
och tolerans. I frågor om det goda livet och den goda döden måste vi inse att alla 
inte kan vara överens och att politiken bör syfta till att bredda utrymme för skilda 
livsformer.

Under 1990-talet har globaliseringens och de supranationella marknadskrafter
nas ökade betydelse, den internationella ekonomiska krisen med skrämmande ar
betslöshet och den svenska ekonomins relativa försvagning försämrat möjlighe
terna att realisera många av de värden som legat till grund för min forskning; 
främjande av bred välståndsutveckling, minskning av klassklyftor, främjande av 
välfärd och demokrati i arbetslivet, vitalisering av demokratin, ökad jämställdhet 
och frihet för män och kvinnor, främjande av multietnisk kultur, etc. Jag känner 
litet av den resignation och osäkerhet som historikern Eric Hobsbawm ger uttryck 
för i sitt stora arbete om vårt sekel där vi färdats från katastrofernas tid (1914- 
1945) över guldåldern (1945-1975) till nuvarande krisernas tid (The Age o f Ex
tremes 1994). En kritiska sociologi får andra förutsättningar på gott och ont i 
krisernas tidsålder.

I denna osäkerhetens och tvivlets tid behöver vi söka oss nya kunskapsvägar: Ul
rich Beck har skisserat en sådan sociologi för det osäkra och mångtydiga ”risk
samhället” med sin ”reflexiva modernisering” (1996). Vi måste finna och upp
finna nya politiska former som bättre än tidiga mönster kan tackla de nya kriserna 
och konflikterna, den pågående globala förstörelsen av miljö- och naturresurser, 
de globala marknadskrafternas konsekvenser i exploatering och orättvisor, de et
niska konflikterna, våldet, förtrycket, etc.

En sådan kreativ kulturell och politisk omvandling förutsätter en omorientering 
av människor mot en etisk förståelse som överskrider dagens rådande bekväma 
egennytta och avskärmande ideologier och trossystern (Peter Singer 1997). En etisk 
förståelse innebär att människor kan se och förstå även andra gruppers och 
varelsers situation och behov och mobiliseras för altruistiska strävanden i riktning 
mot gränsöverskridande social rättvisa , frihet och gemenskap och ekologisk ba
lans och ”hållbar” utveckling. ■
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ABSTRACT

Sociology and Social Values. An Autobiographical Illustration.
EDMUND DAHLSTRÖM

This paper gives a self-biographical illustration of how prevailing ideas and social 
structures have influenced the directions, presumptions ansd interpretations of the 
author’s research and research-results during the post-war period with its radical 
social changes. The science-, planning- and development-optimistic ideas of the 
late 1940’s and 1950’s made the author inclined towards a positivistic kind of 
sociology. The radical critical ideas of the 1960’s and 1970’s influenced the author 
towards a socialistic optimistic type of sociology focusing on welfare reforms, 
equality and democracy. The crisis period of the 1980s and 1990s made the author 
sceptical towards ”fundamentalistic” sociology, characterized by too many pre
sumptions and evaluations. The age of uncertainty requires the invention of a 
more careful and sensitive critical sociology and new forms of politics beyond the 
Left and Right that can cope with today’s social problems concerning environmen
tal destruction, global market-processes and global economic crises, ethnic and 
gender conflicts and the crises of the national welfare state.
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