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EN NY SOCIOLOGI 

Om inrättandet av sociologi som självständigt 
akademiskt ämne i Sverige 1947

I slutet av 1946 presenterade en statlig kommitté under namnet So
cialvetenskapliga forskningskommittén en utredning med titeln 
Betänkande angående socialvetenskapens ställning vid universitet och 
högskolor (SOU 1946:74). I denna utredning föreslogs en kraftig ut
byggnad av de socialvetenskapliga ämnena vid universitet och hög
skolor. Förslaget innebar att antalet professurer i befintliga sam
hällsvetenskapliga ämnen som nationalekonomi, statskunskap och 
statistik skulle utökas samt att nya professurer skulle inrättas i soci
ologi, kulturgeografi och ekonomisk historia.1 Den påföljande re
geringspropositionen (1947:272) antogs av riksdagen i enlighet med 
utredningens förslag. Därmed inrättades den första självständiga 
professuren i sociologi i Sverige.

När man läser utredningen framstår enigheten inom kommittén 
som mycket stor. Många förslag presenteras med en självklarhet 
som för en läsare 50 år senare är förvånande. I synnerhet gäller det
ta sociologin. Utredningen ger en bild av ett oundgängligt behov 
av sociologi och det framställs som nästan självklart hur denna 
sociologi ska se ut. Fanns någon annan inställning till sociologi än 
den som Socialvetenskapliga forskningskommittén visade? Före
gicks denna manifestation av enighet av någon debatt om social
vetenskap och sociologi?

1 Beteckningarna socialvetenskap och samhällsvetenskap användes med ett icke 
definierat, ofta liktydigt innehåll. Så gör också jag, men i huvudsak gäller 
dessa begrepp de här uppräknade disciplinerna.
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Svaret är ja. En intensiv debatt, vari Socialvetenskapliga forsk- 
ningskommitténs utredning var en del, föregick det svenska inrät
tandet av sociologiämnet. Syftet med denna artikel är att redogöra 
för debatten samt att placera in den i det samtida samhället, 1930- 
och 1940-talens Sverige. Jag vill visa på föreställningar och idéer 
som ledde till sociologins etablering som självständigt universitets- 
ämne. Först beskriver jag en diskussion som initierades i 1940-talets 
början om behovet av kunskap om det moderna samhället. Diskus
sionen fördes i dagspressen, vetenskapliga tidskrifter samt i riks
dagen och frågan behandlades därefter i ett antal offentliga utred
ningar. Jag diskuterar varför en efterfrågan på sådan kunskap dök 
upp just vid denna tid och visar hur inrättande av lärostolar i socio
logi föreslogs som frågans lösning. Sedan behandlas hur olika in
tressenter såg på ämnet, till vad sociologin skulle användas samt 
hur den skulle se ut.

Jag diskuterar hur en teoretisk sociologi med syntetiserande am
bitioner kom att ställas mot en empirisk och kvantitativ sociologi 
med ambitionen att vara modern och vetenskaplig. Min tes är att 
det vid etableringen av sociologi som självständig akademisk disci
plin var viktigt att framstå som just ny och modern. Därför var det 
också viktigt att en existerande samhällsforskning och samhällsfilo- 
sofi definierades som något annat, något som den nya sociologin 
kunde brytas mot.

Forskning om det samtida samhället

I slutet av 1941 förde Herbert Tingsten i Dagens Nyheter fram ett 
resonemang som kom att få en utomordentligt stor spridning. Han 
noterade som en brist i svenskt akademiskt liv att studier och forsk
ning så sällan ägnades åt det samtida samhället. Det fanns inget 
ämne »samhällslära» och angränsande ämnen som historia, stats
kunskap, statistik, praktisk filosofi och nationalekonomi ägnade sig 
knappt alls åt det moderna samhället och dess problem. Framför 
allt var det forskning om folkrörelserna som Tingsten saknade.

I januari 1943 lades två likalydande motioner fram i riksdagens 
båda kammare »angående utredning av en förstärkning av akade
misk forskning och undervisning rörande samtida svenska sam
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hällsförhållanden» (MFK 1943:144 och MAK 1943:224). Motio
närerna påpekade i ett resonemang, mycket likartat Tingstens, att 
den nutida svenska samhällsutvecklingen inte var föremål för forsk
ning och undervisning vid universitet och högskolor. Vissa frågor 
behandlades av befintliga ämnen som nationalekonomi, statskun
skap och praktisk filosofi men ingen samlad behandling av samtida 
samhällsförhållanden fanns. Även här var det framför allt de stora 
folkrörelserna som ansågs bristfälligt undersökta. Att ungefär halva 
svenska folket beräknades vara anslutna till skilda folkrörelser för
des fram som motivering för behovet av utforskning. Dessutom be
handlades alla stora samhällsproblemen i folkrörelserna och de var 
en viktig del av folkets medborgerliga fostran. »Ett studium av folk
rörelserna blir till väsentlig del detsamma som ett studium av det 
moderna svenska samhället och dess viktigaste problem.»

Motionen behandlades i första tillfälliga utskottet där man in
hämtade yttranden från universitetskanslern samt från Landsorga
nisationen i Sverige, Samverkande bildningsförbunden och Sveri
ges nykterhetsvänners landsförbund.2 Samtliga var överens om att 
forskning om det samtida samhället behövdes men saknades och 
samtliga förordade den utredning som motionärerna föreslagit. 
Man var också tämligen överens om vad som skulle lösa problemet: 
sociologi.

Universitetskanslern hade inhämtat yttranden från de humanis
tiska sektionerna av filosofiska fakulteterna vid universiteten i 
Lund och Uppsala, den humanistiska avdelningen vid Stockholms 
högskola och Göteborgs högskolas lärarråd och framförde för egen 
del att den nuvarande universitetsorganisationen inte gav tillräcklig 
möjlighet till studiet av det nutida samhällslivet. Folkrörelserna 
borde dock inte ensamma vara föremål för en professur. I stället 
borde i första hand akademiska lärarbefattningar i sociologi inrät-

2 Frikyrkliga samarbetskommittén hade också beretts tillfälle att yttra sig men 
svarade inte.

3 AK första tillfälliga utskotts utlåtande 1943:7. FK första tillfälliga utskotts ut
låtande 1943:4 är likalydande.
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Humanistiska sektionen i Lund menade att inrättandet av en 
professur i sociologi skulle vara glädjande. På så sätt skulle det ge
mensamma för folkrörelserna bli behandlat medan det speciella för 
respektive rörelse redan hade möjlighet att beaktas i existerande 
discipliner. Uppsala framhöll att de samtida svenska samhällsför
hållandena var ett innehållsligt obestämt område, men att en pro
fessur i sociologi skulle kunna inbegripa folkrörelserna. Även inrät
tandet av ett specialinstitut för samhällsforskning kunde vara en 
väg och borde diskuteras.

Stockholms högskola krävde en plats för den grundläggande dis
ciplinen sociologi och menade att folkrörelserna endast är en mind
re del i ett större vetenskapligt sammanhang. »Att skapa en fristå
ende undervisning rörande folkrörelserna vore liktydigt med att 
upprätta en lärostol i modern politisk historia.» Detta tyckte man 
var ett alltför begränsat område. Också Göteborgs högskola tyckte 
att folkrörelsernas behandling skulle kunna tillgodoses genom upp
rättande av akademiska lärostolar i sociologi.

Samverkande bildningsförbundens styrelse tänkte sig också att 
behandlingen av folkrörelserna skulle kunna ingå i sociologins äm
nesområde och föreslog inrättandet av en lärostol. LO förespråkade 
en utbyggnad av den akademiska organisationen med speciella 
lärostolar i modern samhällskunskap. I ämnesområdet måste folk
rörelserna ha en central plats. Nykterhetsvännerna förordade ett 
nytt lärofack i vilket socialpsykologin och sociologin skulle sam
manslås. Man framhöll också vikten av forskning rörande alkohol
problemet. Den i och för sig intressanta sociologiska undersök
ningen av folkrörelserna som särpräglad social grupp måste stå till
baka för den ännu viktigare forskningsuppgiften »att blottlägga 
orsakerna till armod och arbetslöshet, dryckenskap och krig.»

Utskottet konstaterade samstämmigheten i yttrandena om beho
vet av en utredning samt att de flesta föreslog lärostolar i sociologi. 
Man erinrade om att en sådan redan tillsatts om den högre social
vetenskapliga utbildningens ordnande och föreslog som en möjlig
het att utredningens direktiv kunde vidgas till att även omfatta 
dessa frågor.

Slutligen föreslogs att riksdagen skulle anhålla om »utredning på 
vad sätt en förstärkning av akademisk forskning och undervisning
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rörande samtida svenska samhällsförhållanden, i synnerhet de 
svenska folkrörelserna, lämpligen kan åstadkommas.»4 Lite märk
ligt kan det tyckas att ordet sociologi inte nämndes i detta förslag 
med tanke på remissinstansernas inställning. I maj 1943 antog riks
dagen en skrivelse med den föreslagna lydelsen.

Detta ärende vandrade sedan genom utredningsväsendet under 
de följande åren. Som nämnts pågick en utredning gällande social
politisk utbildning och dit, till Socialutbildningssakkunniga, hän
visades ärendet först.5 När Socialvetenskapliga forskningskommit- 
tén tillsattes hösten 1945 sades i direktiven att kommittén skulle in
vänta Socialutbildningssakkunnigas förslag i sociologifrågan. Emel
lertid överlämnades hela ärendet i stället direkt till Socialveten
skapliga forskningskommittén i april 1946. Socialutbildningssak
kunniga hade arbetat med ärendet, vilket framgår av ett åttasidigt 
dokument kallat P.M. till Socialutbildningssakkunniga. Forskning 
och undervisning rörande samtida svenska samhällsförhållanden som 
återfinns bland Riksarkivets material från Socialvetenskapliga 
forskningskommittén.6 Denna skrift behandlar sociologins karak
tär samt ger en internationell lägesbeskrivning och detaljerade och 
motiverade förslag till hur en sociologisk forskning skulle organise
ras i Sverige. Socialvetenskapliga forskningskommittén nämner 
inte detta dokument någonstans i sin utredning men arbetade vida
re på sociologifrågan där resultatet som bekant blev inrättandet av 
en professur.

En annan tråd bakåt från det nystan som Socialvetenskapliga 
forskningskommittén utgör gäller universitetens och forskningens 
organisation. Sociologi var inte ett helt nytt ämne i den högre ut
bildningen. Sedan 1903 fanns en professur i nationalekonomi och 
sociologi vid Göteborgs högskola och dess första innehavare var 
Gustav Steffen som hade en omfattande sociologisk produktion. 
Sedan 1929 innehades professuren av Gustaf Åkerman vars verk-

4 Detta citat, såväl som de två föregående, är hämtat från utskottens utlåtande.

5 Socialutbildningssakkunniga avlämnade två utredningar SOU 1944:29 och
SOU 1946:30.

6 RA, yngre kommittéarkivet 904:1, P.M. till Socialutbildningssakkunniga.
Forskning och undervisning rörande samtida svenska samhällsförhållanden (nr
17)-
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samhet främst var nationalekonomisk. I övrigt var det praktisk filo
sofi som härbärgerade de samhällsfilosofiska teorierna, sociologin, 
och det är här vi finner det organisatoriska ursprunget inom uni
versiteten.

1937 avslutade dåvarande universitetsberedningen sitt arbete 
som pågått sedan 1933 genom att lämna ifrån sig Utredning i fråga 
om universitetens verksamhet och organisation (SOU 1937:36). Där 
behandlas enskilda samhällsvetenskaper, men någon tanke på att 
samhällsvetenskaper eller socialvetenskaper skulle kunna anses som 
en speciell grupp eller avdelning kan inte skönjas. Statskunskap 
och statistik tillhörde av tradition den humanistiska avdelningen av 
filosofisk fakultet, geografi tillhörde både humanistisk och mate- 
matisk-naturvetenskaplig sektion medan nationalekonomi tillhör
de juridisk fakultet.7 Professuren i nationalekonomi och sociologi 
vid Göteborgs högskola, som Gustav Steffen haft, omnämndes i 
utredningen men kommenterades inte på något sätt.

En delning av filosofisk fakultet, som då bestod av alla teoretiska 
läroämnen, diskuterades och man jämförde med norska och danska 
förhållanden. I Norge fanns en historisk-filosofisk och en matema- 
tisk-naturvetenskaplig fakultet sedan i860. I Danmark var beteck
ningarna sedan 1850 filosofisk fakultet och matematisk-naturveten- 
skaplig fakultet. Beredningen tyckte nu att tiden var mogen för en 
delning av filosofisk fakultet även i Sverige till en humanistisk och 
en matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Man ifrågasatte om inte 
även dessa två nybildade fakulteter skulle bli alltför omfångsrika 
och föreslog en ytterligare uppdelning i sektioner: »En dylik upp
delning skulle exempelvis kunna äga rum på sådant sätt, att den 
humanistiska fakulteten omfattade en historisk-filosofisk och en 
språklig sektion samt den matematisk-naturvetenskapliga fakulte
ten en matematisk-fysisk-kemisk och en biologisk sektion» (SOU 
1937:36511).

7 Vid högskolorna var fallet något annorlunda i fråga om nationalekonomin. 
Vid Göteborgs högskola t.ex. räknades nationalekonomi och sociologi till hu
manistiska avdelningen medan Stockholms högskola hade två professurer i 
ämnet: Gösta Bagges professur i nationalekonomi och socialpolitik räknades 
som humanistisk och Gunnar Myrdals professur i nationalekonomi med fi
nansvetenskap sorterade under stats- och rättsvetenskapliga avdelningen.
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Det framstår som uppenbart att man över huvud taget inte fun
derade över social- eller samhällsvetenskaper som något skilt från 
andra humanvetenskaper.

Ett annat förslag som beredningen framförde var att de två pro
fessurerna i filosofi skulle slås samman till en vid universiteten i 
både Lund och Uppsala. Detta motiverades med att för praktisk 
filosofi krävdes kunskaper i teoretisk filosofi. Många utövare hade 
också förklarats kompetenta till professurer i bägge ämnena och 
vad gällde undervisning kunde inte någon klar boskillnad göras. 
Dessutom behövdes ofta kunskapsstoff ifrån bägge ämnena i filoso
fisk ämbetsexamen och i statsvetenskaplig examen men två filoso
fiska betyg tycktes vara onödigt mycket.

Förslaget gick dock inte igenom. Protesterna blev skarpa framför 
allt från universiteten. I remissyttrandet från humanistiska sektio
nen av filosofiska fakulteten i Uppsala skrev man att den praktiska 
filosofin hade ett stort och viktigt område att bevaka, nämligen so
ciologin. Sociologin borde snarast på grund av sitt omfång och sin 
betydelse få en egen lärostol men kunde till en början kombineras 
med praktisk filosofi till dess »föremålet för densamma blir bestäm
dare och dess avgränsning mot de empiriska socialvetenskaperna 
tydligare». Här tycks avgränsningen mot de empiriska socialveten
skaperna vara den förmodat problematiska, en gränsdragning som 
knappast alls diskuterades längre fram.

Riksdagsbeslutet blev att båda filosofiprofessurerna skulle behål
las medan inget beslut togs i frågan om en delning av filosofisk 
fakultet. I skrivelsen markeras:

I samband härmed ville Riksdagen i likhet med departementschefen 
framhålla angelägenheten av att den filosofiska forskningen oriente
rade sig åt de sociologiska problemen. Det synes sålunda lämpligt att 
ämnesområdet för en av de båda filosofiprofessurerna gåves en vä
sentligen sociologisk inriktning.

I Uppsala hade den efter Axel Hägerström vakanta professuren i 
praktisk filosofi varit obesatt under den tid som universitetsbered- 
ningen arbetade och uppehållits av t.f. professor docent Harry 
Meurling. Förslaget att sammanslå de båda professurerna var inte

8 Riksdagstrycket, Riksdagens skrivelse 1938:417.
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oväntat. När så detta förslag inte antogs utlystes professuren i prak
tisk filosofi genast. Den som fick tjänsten blev Torgny T. Seger- 
stedt som sedermera kom att vara en viktig aktör under hela 1940- 
talet i frågan om såväl sociologins metod och ämnesområde som 
införandet av en självständig professur i ämnet. Han kom också att 
bli den som besatte den första sociologiprofessuren. Att just han 
fick denna professur var emellertid enligt Svante Nordin (1984:72) 
inte alls självklart:

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

Segerstedt har berättat om kampen att få behålla båda filosofipro
fessurerna och om hans möte med dåvarande ecklesiastikminister 
Artur Engberg i Ystad 1937 (Segerstedt, 1983). En konstutställning 
skulle invigas av Engberg och Segerstedt var där för att skriva ett re
portage för Göteborgs Handelstidning. På hemvägen hade de säll
skap i bil till Malmö och Engberg var i tidsnöd inför Stockholms
tågets avgång. Segerstedt rusade in på perrongen och hejdade 
stinsen så att statsrådet hann med. Under resan hade Segerstedt till
fälle att uttrycka sitt missnöje med att hans framtida professurer var 
hotade. Engberg, som själv läst filosofi för Axel Hägerström, lovade 
att föreslå att båda professurerna skulle behållas. Enligt denna 
anekdot gjorde Engberg förslaget mer tilltalande för riksdagsleda
möterna genom att förorda den sociologiska inriktningen på den 
ena professuren. Betydelsen av händelsen kan förstås diskuteras 
men intressant är tolkningen att sociologiinriktningen skulle vara 
mer attraktiv i riksdagen än ren filosofi. Intresset för sociologi var 
alltså redan tio år före inrättandet stort.
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En genomgång av den nordiska filosofiska facktidskriften Theo- 
ria (1935-1948) visar att sociologi förekom i en artikelrubrik första 
gången 1940. Då är det den danske sociologen Svend Ranulf som 
diskuterar »Two types of Sociology». Från 1942 innehåller nästan 
varje nummer någon artikel om sociologi, mycket förvisso beroen
de på en utdragen debatt mellan Ranulf och Bertil Pfannenstill från 
Lund.

Vi finner också i andra tidskrifter och inom andra akademiska 
discipliner ett ökat intresse för sociologi. I Svensk Tidskrift publice
rades 1942 en artikel med titeln »En forskningsuppgift», skriven av 
Carl Arvid Hessler, docent i statskunskap i Göteborg. Forsknings
uppgiften som efterfrågades var en studie av statsexpansionen i ett 
större sammanhang. Det var en väsentlig uppgift för statsvetenska
pen, menade Hessler, att »sätta in staten i ett stort sociologiskt 
sammanhang». Detta göres helst genom användandet av social och 
politisk statistik som kan ge kunskap om föreställningar, intressen, 
idéer, dispositioner och traditioner som bestämmer det politiska 
handlandet.

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

Kanske skall man anse att den här skisserade linjen till en del löper 
utanför statsvetenskapens gränser. Men uteslutet är väl inte att man 
på den vägen finner fruktbärande perspektiv. Staten hör hemma 
även i ett sociologiskt sammanhang, som är större än det författ- 
ningspolitiska. Staten har relationer till och far sin karaktär bestämd 
av djupt betydelsefulla sociala och kulturella realiteter. Man far ing
en riktigt hel och sann bild av ett lands statsliv, så länge man endast
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har ögonen fästade på dess institutioner och på vad som där utspelas 
av konstitutionell vikt. Något mera måste till. Man måste lära känna 
även de krafter, de intressen, som arbeta i institutionerna, och arten 
av den statliga verksamhet, som arbetet utlöser. (Hessler 1942:173)

Också Herbert Tingsten framhävde de sociologiska frågeställning
arnas värde för statsvetenskapen i antologin Vetenskap av i dag: 
framlagd av svenska forskare (1940).9 Med hjälp av statistik kan man 
nå större exakthet i skildringen av politiska företeelser och »söka 
belysande korrelationer mellan detta handlande och andra mer 
eller mindre exakt mätbara faktorer». Här föreslogs alltså något 
som ansågs nytt och väsentligt och som benämndes sociologiska 
frågeställningar att användas inom statsvetenskapen. Redan i sin 
installationsföreläsning 1935 framhöll Tingsten att politisk idéhisto
ria och politisk sociologi borde odlas mer inom statsvetenskapen. 
Vikten av att föra in sociologin i andra ämnen framhävdes också av 
Gunnar Myrdal i en artikel i Ekonomisk tidskrift 1944. Sociologisk 
inriktning borde användas, enligt Myrdal, på forskning inom 
många andra discipliner, t.ex. historia, statskunskap och juridik.

Varför denna efterfrågan?

Vi har sett hur universitetsberedningen 1937 förhöll sig ganska oin
tresserad till både samhällsvetenskap och sociologi. Strax efteråt in
tensifierades debatten, kanske till viss del utlöst av beredningens 
förslag att dra in vissa filosofiprofessurer. Vi har också sett hur såväl 
representanter för universitet, fackföreningar och studieförbund 
som enskilda debattörer framhöll behovet av kunskap om det mo
derna samhället och hur denna kunskap av många identifierades 
som sociologi. På 1940-talet synes denna övertygelse ha varit all
mänt spridd. I flera statliga utredningar kommenterades behovet av 
sociologi. I utredningsuppdraget till SOU 1944:19 Om inrättande 
av ett samhällsvetenskapligt forskningsråd motiveras sociologin och 
samhällsvetenskapen på följande sätt:

9 Boken är en samling fristående uppsatser skrivna av representanter för skilda 
vetenskaper, såväl humanistiska som naturvetenskapliga. Någon speciell av
delning social- eller samhällsvetenskaper finns inte.
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Med hänsyn till de genomgripande förändringar i samhällets bygg
nad vilka inträtt under de senaste årtiondena och som kunna väntas 
fortsätta i ökad omfattning under efterkrigstiden, måste det sam
hällsvetenskapliga arbetet bli av stigande betydelse för det allmänna. 
[...] En i många hänseenden grundläggande uppgift har vidare den 
moderna deskriptiva sociologien. Studier av olika samhällsgruppers 
organisation och handlingsvanor i skilda lägen böra kunna ge värde
fulla anvisningar för lagstiftningens och samhällsinstitutionernas ut
formning; att dylika i så ringa utsträckning ännu ha förekommit hos 
oss utgör en brist i svensk samhällsvetenskap. (SOU I944:i9;6)

Samhällsvetenskapen har alltså en stigande betydelse för »det all
männa», vilket för sociologins del innebär att ge »värdefulla anvis
ningar för lagstiftningens och samhällsinstitutionernas utform
ning». Samhällsvetenskapen ses i stort som en objektiv producent 
av kunskap om samhället, men kunskapen ska användas av det all
männa, främst staten. Också i utredningstexten framhålls i första 
hand statens behov som samhällsvetenskapens legitimitet. Detta 
behov har ökat därför att statsverksamheten brett ut sig över områ
den där den på 1800-talet knappt fanns. Statsingripanden har gällt 
»otillräckligt undersökta företeelser» och ett »fördjupat studium av 
dessa ingripandens följder» har till stor del saknats: »Om statens 
uppgifter skola förbliva lika omfattande som de varit under den se
naste generationen, kommer behovet av vidgad samhällsvetenskap
lig forskning oavvisligt att göra sig gällande icke minst ur statens 
synpunkt» (SOU I944:i9;9).

Statens behov nämns först och framstår som de viktigaste, sedan 
nämns i allmänna ordalag samhällsvetenskapernas betydelse för »de 
i vårt land särskilt talrika enskilda organisationerna» och för privata 
affärsföretag samt för »den allmänna medborgerliga bildningen i 
ett demokratiskt land».

1945 års universitetsberedning avstod från att behandla samhälls
vetenskaperna, eftersom Socialvetenskapliga forskningskommittén 
tillsatts för en särskild utredning om dessa, men skriver:

Universitetsberedningen förutsätter, att ämnet sociologi samtidigt 
med att dessa förslag förverkligas, erhåller en självständig ställning 
som examensämne med egna lärare och institutioner. Det stora be-
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hovet i vårt land av sociologisk forskning och undervisning torde lig
ga i öppen dag. (SOU 1946:81573)

Socialutbildningssakkunniga vill inte ta ett beslut att sociologin 
obligatoriskt ska ingå i statsvetenskaplig examen eftersom dess 
ställning ännu är under utredning, men man ser ett behov av socio
logisk kunskap inom statsförvaltningen.10

Behovet av samhällsvetenskap beskrivs i SOU 1946:74 Betänkan
de angående socialvetenskapens ställning vid universitet och högskolor 
lite mer utförligt. Man börjar med en internationell jämförelse som 
visar att den svenska akademiska samhällsvetenskapen relativt sett 
är mycket bristfällig. Detta gäller samhällsvetenskaplig grundforsk
ning. Man konstaterar att mycken målforskning har genomförts 
inom det offentliga utredningsväsendet, ämbetsverken och privata 
utredningsorgan. Målforskningen har expanderat våldsamt under 
de senaste decennierna men inte grundforskningen.

Denna expansion är naturlig med hänsyn till att behovet av tillämp- 
ningsforskning i det enskilda fallet alltid kommer att framstå såsom 
mest aktuellt och trängande. Men det är också uppenbart, att ett dy
likt förhållande på längre sikt är otillfredsställande och att med det 
intima samband som råder mellan grundforskning och målforskning 
även den sistnämnda blir lidande härav. (SOU 1946:74519)

Också i denna utredning framförs statens kunskapsbehov som ett 
skäl. Statens och kommunernas verksamhet har vuxit, det allmän
na har pålagts fler uppgifter. De privata och frivilliga sammanslut
ningarna »utgör numera ett utomordentligt viktigt led i samhälls- 
byggnaden». Varför har det då blivit så? Jo, »de tekniska framstegen 
har gjort människorna mer beroende av varandra och bringat dem 
närmare samman.» Man framlägger här således ett extra motiv till 
varför ett ökat samhällsvetenskapligt intresse behövs: »Med tanke 
på den roll som den tekniskt naturvetenskapliga forskningen här-

10 Detta förklaras i en lite otymplig mening i SOU 1946:30, s 44: »En viss förtro
genhet med sociologiens arbetsmetoder och med nutida svenska samhällsför
hållanden utöver vad som kan vinnas inom ämnena nationalekonomi och 
statskunskap synes emellertid böra krävas av de studerande på ifrågavarande 
område, detta såväl ur synpunkten av att utredningar av i viss mån sociologisk 
typ kunna ifrågakomma inom förvaltningen som även med tanke på examens 
allmänna bildningsvärde.»
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vid spelat, skulle det kunna sägas, att just naturvetenskapernas kraf
tiga expansion kommit att aktualisera kraven på en förstärkt sam
hällsvetenskaplig forskning» (SOU I946:74;i9).

Detta kan ses som en tydlig vilja att koppla behovet av samhälls
vetenskap till den högt ansedda naturvetenskapliga forskningen. 
Man tar också upp behovet av samhällskunskap hos vissa yrkes
grupper. De åtgärder som stat, kommun, företag och organisatio
ner vidtar måste bygga på ingående undersökningar eftersom sam
hället har blivit så komplicerat och de som handhar dessa frågor 
måste ha en »socialvetenskaplig specialutbildning».

Slutligen berör man samhällsvetenskap i samband med demo
kratin. Dels är demokrati en nödvändighet för en fri samhälls
vetenskaplig forskning och en politisk diktatur har en förödande 
inverkan på särskilt samhällsvetenskapen. Dels menar man att sam
hällsvetenskap är en förutsättning för demokrati, en fri debatt krä
ver samhällsvetenskapliga kunskaper hos de deltagande. På så sätt 
måste ett utökat samhällskunnande ses som »ett led i förverkligan
det av folkstyrelsens principer».

Denna övertygelse om statens och samhällets behov av sociologi 
och samhällsvetenskap växte fram i en tid då ingen tvekan längre 
rådde om att Sverige var ett industrialiserat samhälle. Under 1930- 
talet hade den kulturella strömning som utgick från Stockholmsut
ställningen 1930 också fastställt önskvärdheten av det moderna, in
dustrialiserade samhället. Det tidigare, agrara samhället framställ
des som ett samhälle där människor levde enligt gamla omoderna, 
ineffektiva och icke rationella traditioner. Den nya tiden skulle 
vara det rationella och hygieniska livets tid, gamla artefakter, vars 
värde endast var nostalgiskt, skulle bytas ut mot funktionella och 
framstegen skulle komma i takt med att människorna lärde sig att 
leva modernt (bl.a. Larsson 1994).

Radikala debattörer, med makarna Myrdal i spetsen, framhöll 
också vikten av att samhällets politiker och beslutsfattare måste ha 
kunskaper om hur samhället ser ut och om vad som styr männi
skors handlande. För att samhället ska kunna styras på ett förnuf
tigt och rationellt sätt måste följderna av de beslut som tas vara 
kända. Rationella beslut måste baseras på en vetenskaplig kunskap 
om samhällets och det socialas samband. Just kravet på vetenskap
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lighet kan sägas karaktärisera den sociala ingenjör som Myrdals ef
terfrågade. Med vetenskapens hjälp skulle beslut kunna tas, liksom 
av en ingenjör, med full kännedom om det kommande resultatet 
(bl.a. Hirdman 1989).

Under 1930-talet etablerades också en planhushållningsideologi 
med grund i ett planmässigt ordnande av den ekonomiska produk
tionen. Ideologins ursprung var den socialdemokratiska politiken 
mot arbetslösheten byggd på keynesianska idéer om en utökad stat
lig inblandning i ekonomin under lågkonjunktur. Under 1930- 
talets gång och genom den lyckade krisbekämpningen kom fler och 
fler grupper i samhället att omfatta denna inställning. Det tidigare 
hårda motståndet från borgerligt håll mjukades upp och bland nä
ringslivets representanter harmonierade denna ideologi med det 
ökade statliga stöd som man ansåg att svenskt näringsliv var i be
hov av (bl.a. Lewin 1967; 1970). Från näringslivet krävdes att staten 
skulle satsa pengar i teknisk och naturvetenskaplig forskning som 
industrin för sin utveckling var beroende av. Starka krafter bakom 
namn som Wigforss och Erlander stödde detta krav i den socialde
mokratiska regeringen. Forskningen sågs som en utvecklingskraft 
som borde ställas i samhällets tjänst. Därigenom måste det vara sta
ten som har ansvaret för att Sverige inte halkar efter andra länder i 
den vetenskapliga utvecklingen. I första hand tänkte man sig att 
teknisk och naturvetenskaplig forskning skulle öka industrins 
effektivitet, men det låg inte långt borta att föreställa sig att sam
hällsforskning skulle öka samhällets effektivitet. Under krigsåren 
förstärktes övertygelsen att forskningen var en betydande nationell 
konkurrensfaktor. En tanke som fick stor spridning var att de na
tioner som vunnit andra världskriget hade gjort det på grund av sitt 
försprång inom naturvetenskaplig forskning.

Som en följd av planeringssträvandena och den ökade status som 
forskningen erhöll förändrades villkoren för universitetens arbete 
radikalt under 1940-talet. En medveten forskningspolitik etablera
des och modellen för anslagsgivning plockades från England, Tysk
land och USA i form av forskningsråd (bl.a. Fridjonsdottir 1983). 
Utredningar tillsattes för att utreda forskningsrådsidén för olika 
områden av vetenskaplig forskning och det först inrättade blev det 
tekniska forskningsrådet 1942.

216



I november 1943 beslutade Gösta Bagge, som då var ecklesiastik
minister, att tillkalla en grupp sakkunniga för att utreda samt läm
na förslag i frågan om ett samhällsvetenskapligt forskningsråd. Ut
redningen leddes av Eli Heckscher och var klar några månader 
senare (SOU 1944:19). I den förordades ett inrättande av ett sam
hällsvetenskapligt forskningsråd med två huvuduppgifter. Det 
skulle ombesörja statens anslagsfördelning till samhällsvetenskaplig 
forskning samt arbeta med samhällsforskningens samordning. I det 
följande remissförfarandet fick förslaget hård kritik främst från uni
versitetskanslern som befarade att ett råd skulle kunna hota forsk
ningens frihet. Dessutom ifrågasattes om ett dyrt råd verkligen var 
nödvändigt. Borde inte pengarna i stället läggas på en förstärkning 
inom befintlig organisation? Socialvetenskapens hela situation bor
de utredas och frågan om ett forskningsråd borde vila tills vidare.

Ecklesiastikdepartementet gick helt på universitetskanslerns linje 
och de sakkunnigas förslag ledde inte till någon proposition, detta 
trots att den nye ecklesiastikministern Georg Andrén varit delta
gande i sakkunniggruppen. När han sammankallade 1945 års uni- 
versitetsberedning förklarade han sin avsikt att sammankalla en ny 
grupp för en särskild utredning om socialvetenskapernas ställning 
överlag samt för en översyn av förslaget om ett samhällsvetenskap
ligt forskningsråd. Andrén lämnade regeringen under sommaren, 
och efterträddes av Tage Erlander som dock gick på samma linje. 
Han tillkallade Socialvetenskapliga forskningskommittén hösten 
1945. Denna nya utredning var betydligt större och mer genomar
betad och som vi redan känner till presenterades resultatet i slutet 
av 1946 (SOU 1946:74).

Även i denna utredning föreslogs ett inrättande av ett samhälls
vetenskapligt forskningsråd, denna gång även inbegripen rättsve
tenskapen. I jämförelse med det äldre förslaget hade också rådets 
uppgift att ta initiativ till ny forskning tonats ner. Denna gång var 
remissinstanserna mer positiva och i propositionen 1947 följdes So
cialvetenskapliga forskningskommitténs förslag att inrätta ett sam
hällsvetenskapligt forskningsråd. Dock var de juridiska remissin
stanserna emot att kopplas ihop med samhällsvetenskapen på detta 
sätt, vilket fick till följd att rättsvetenskapen inte ingick i första
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upplagan av forskningsrådet utan införlivades först 1954. Ett helt 
eget råd för rättsvetenskaperna kom aldrig till stånd.

Hur kunde det komma sig att förslaget om ett samhällsveten
skapligt forskningsråd gick igenom 1947 men inte 1944? Kanske be
rodde det på att forskningsråd inom flera andra ämnesområden 
hunnit inrättats. Det redan nämnda tekniska forskningsrådet hade 
fått sällskap av Medicinska forskningsrådet och Jordbrukets forsk
ningsråd 1945 samt Naturvetenskapliga forskningsrådet 1946. Detta 
var också Socialvetenskapliga forskningskommitténs huvudargu
ment för ett inrättande. Risken för en inskränkning i forskningens 
frihet trodde man inte skulle vara överhängande eftersom de veten
skapliga representanterna, enligt det förslag till rådets sammansätt
ning som framfördes, skulle vara i majoritet. Man var dock inte 
helt enig inom kommittén vad gällde rådets sammansättning och 
Gustaf Åkerman framförde som reservant ett förslag som var mer 
likt den gamla utredningens ifråga om hur de vetenskapliga repre
sentanterna skulle utses. Många remissinstanser höll med Åkerman 
och departementschefen (då Josef Weijne) följde detta förslag. I 
1947 års proposition hade därför de vetenskapliga representanterna 
relativt sett en något svagare position i rådet än i 1944 års utred
ning, vilket denna gång förordades även av universitetskanslern!

En utvidgad koppling mellan vetenskap och politik kunde ses 
både som önskvärd och som farlig. Man hade sett skrämmande ex
empel på totalitära samhällen under kriget, där människan syntes 
ha tappat bort de demokratiska idealen, och ville från politiskt håll 
försäkra sig om att detta inte skulle kunna hända i Sverige (Hird- 
man 1989:179). 1944 års utredning pekade också på riskerna med 
politikens inblandning i vetenskapen: »Även om organisationen av 
en sådan stat som den svenska hittills har hållit dessa faror på av
stånd, äro de utländska erfarenheterna på området så skrämmande, 
att allt måste göras för att hindra motsvarande tendenser hos oss» 
(SOU I944:i9;i8).

Denna försäkran hindrade dock inte att kritik framfördes mot 
förslaget om inrättande av forskningsrådet just på denna punkt. 
Hugo Oswald (1945) skräder inte orden: »Rådsinstitutionen, som 
nu är så populär inom vissa kretsar, är i själva verket, så snart den
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skall ha uppgiften att samordna, ett utslag av en av nazistiska tan
kegångar påverkad ideologi».

Tron på samhällsvetenskapens betydelsefulla roll kan ha för
stärkts och blivit mer allmänt accepterad 1946 än 1944, vilket kan 
ha bidragit till att samhällsvetenskapliga forskningsrådet nu till
kom. Gösta Bagge menade dock redan 1945, efter sitt avhopp från 
politiken och återvändande till sin professur i nationalekonomi, att 
det fanns annat än sakskäl som hejdade forskningsrådsidén 1944:

Att ett sådant råd skulle, som man på sina håll velat göra gällande, 
kunna innebära något hot mot den akademiska friheten förefaller 
mig vara ett barnsligt sätt att söka komma åt ett ur andra synpunkter 
kanske misshagligt förslag. Den väsentliga orsaken varför kommitté
förslaget inte befanns kunna läggas till grund för ärendets vidare be
handling var i själva verket, att kommittén ’anteciperat’ den på sisto
ne så moderna uppfattningen, att ett kommittébetänkande i den 
nuvarande politiska hurtfriskhetens tecken icke bör tyngas av utred
ningar. Exemplet visar bl.a. att man inte alltid skyndar på ett ärendes 
fortgång genom en sådan utredningsteknik. (Bagge 1945:532)

Den tidigare utredningen var, som tidigare nämnts, snabbt åstad
kommen och ger inte ett intryck av att vara särskilt väl genomarbe
tad. Som stöd för Bagges kritik kan också nämnas att det som 
universitetskanslern i sitt remissyttrande på första utredningen be
farade, att samhällsforskningen skulle förlora sin autonomi gent
emot staten och att forskningens frihet skulle bli lidande, verkade 
framstå som ett mindre problem i remissomgången efter nästa ut
redning.

Den senare utredningen innehöll också förslag om en omfattan
de förstärkning av basorganisationen vid universiteten, vilket inte 
den tidigare gjorde. Från universitetens sida uppfattades bristande 
anslag som det stora problemet och ett förslag på ett förändrat an- 
slagssystem utan någon speciell ekonomisk förstärkning vann inte 
någon anslutning.11

11 Intervju med Torgny T. Segerstedt 960611.
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Vad var sociologi?

Vi har noterat hur behovet av kunskap om det moderna samhället 
enligt många kunde tillgodoses av sociologi och hur flera statliga 
utredningar under 1940-talet framhöll ämnets betydelse. Vi har 
också behandlat debatten om ett samhällsvetenskapligt forsknings
råd och konstaterat att efter den andra utredningen i frågan var 
motståndet borta och rådet inrättades. Det var ju också efter denna 
utredning som sociologi etablerades som självständigt ämne.

Hur tänkte man sig då att sociologi skulle bedrivas? Vi ska här se 
olika uppfattningar om sociologins metod och ämnesområde.

I remissyttrandet 1938 från humanistiska sektionen i Uppsala 
över förslaget att slå ihop de båda filosofiprofessurerna beskrevs so
ciologin på följande sätt:

Sociologien, studiet av de mellanmänskliga förhållandena, deras vill
kor och konsekvenser, i sista hand studiet av de sociala fenomenens 
uppkomst och natur. Den vill sålunda vara en socialvetenskapernas 
principvetenskap. Det är en vetenskap i vardande. Det finnes inom  
densamma olika skolor och metoder och dess föremål är icke fullt 
enhetligt utan omfattar både beskrivande fältundersökning av sam
hällets olika sidor, frågan om samhällets och dess institutioners all
männa natur, sådana de komma tillsynes i lagar, moralprinciper och 
sedvänjor samt förhållandet mellan människor och de sociala institu
tionerna (familjen, egendomen, staten). Denna vetenskap ingår i viss 
mån i den praktiska filosofien redan i dess ursprungliga omfattning 
t.ex. hos Aristoteles.12

I en artikel i Svensk Tidskrift 1941 utvecklade Bertil Pfannenstill, 
docent i praktisk filosofi i Lund, ett resonemang om sociologin 
som socialvetenskapernas enhet och socialvetenskapernas självre- 
flektion. Sociologin begagnar sig av det material som andra social
vetenskaper dragit fram, men samordnar det med andra faser av det 
sociala livet. Sociologin står för en socialvetenskaplig och samhälle

12 I filosofiska fakultetens i Uppsala protokoll 14 december 194b citerar T.T. 
Segerstedt humanistiska sektionens yttrande 1938. De som låg bakom formu
leringarna var Gustav Anderberg, pedagogik; Anders Karitz, filosofi (med 
undervisnings- och examinationsskyldighet i teoretisk filosofi) och Gregor 
Paulsson, konsthistoria med konstteori. Protokollet finns i RA, ecklesiastik
departementet, konseljakt till prop. 1947:272.
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lig syntes, den försöker få med och samordna så många aspekter 
som möjligt av det mänskliga och sociala livet. Pfannenstill påpeka
de att det »finns en stark strävan att göra sociologin till en exakt ve
tenskap samtidigt med en optimistisk tro på sociologiens möjlighet 
att så småningom bli en ny social teknik». Sociologien är emellertid 
också en historisk vetenskap, menade Pfannenstill, och därför bör 
den snarare beskriva och förklara ett händelseförlopp än ställa upp 
prognoser för framtiden.

I anslutning till riksdagsdiskussionen om forskning om folk
rörelserna har vi sett att 1943 var samstämmigheten i det närmaste 
total om att det var sociologi som hade att utforska både folkrörel
serna och det samtida samhället. I motionen efterfrågades forsk
ning och undervisning om senare tids svenska samhällsutveckling 
och svaret blev att föreslå lärostolar i sociologi. Endast LO nämnde 
inte sociologi utan talade i stället om »modern samhällskunskap». 
Riksdagen antog också en skrivelse om att utreda möjligheterna för 
en utökad forskning om det samtida samhället. Ordet sociologi 
nämndes inte i utskottets förslag till skrivelse, det som sedan antogs 
av riksdagen, trots att nästan alla remissinstanser föreslagit det, 
men det verkar ändå som att man var överens om att det var socio
logi som gällde.

I Gunnar Myrdals tidigare nämnda artikel (1944) lät han sin 
åsikt om sociologin komma till uttryck. Han menade att vad som 
behövdes var »en empiriskt lagd vetenskaplig forskning om primära 
och sekundära sociala relationer och om de sociala institutionerna». 
Sociologin ligger nära socialstatistiken och socialpsykologin, men 
den mer spekulativa och systematiserande sociologin kan filosofer
na omhänderta. Myrdal menade att sociologin är en allmän sam
hällsvetenskap, främst karaktäriserad genom sin metod och inrik
tad på ett visst slags studium av allehanda sociala relationer och in
stitutioner. Han gav exempel på sådana: »familj einstitutionen, dess 
organisation och desorganisation, klassdifferentieringen och klass
cirkulationen, rasrelationerna, generationsväxlingen, migrationen, 
ledarskap och följeskap, lagen och konventionerna, ideologierna, 
revolutionen, reformen, makten, religionen, brottet, reklamen och 
en mångfald andra allmänna företeelser». Alla dessa företeelser 
hade dessutom, enligt Myrdal, en mer central plats än specifikt
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folkrörelserna, vilka såsom organisationer i samhället snarare borde 
utforskas av statskunskapen.

En annan definition av sociologi återfinns i det tidigare nämnda 
P.M. till Socialutbildningssakkunniga. Där konstaterades att den 
efterfrågade förstärkningen av akademisk forskning och undervis
ning rörande samtida svenska samhällsförhållanden närmast torde 
innebära »att bereda möjligheter för studium av ämnet sociologi». 
Vem som var författaren framgår inte, men man sa sig ha rådgjort 
med professorerna Tingsten och Segerstedt i frågan om sociologins 
karaktär vilken beskrevs:

Schematiskt uttryckt söker sociologien klarlägga samhällets och sam
hällsgruppernas utveckling och relationer. Liksom många andra 
vetenskaper har även sociologien till en början visat en tendens att 
arbeta med ofullständiga data; den hade i början närmast karaktären 
av ett slags historiefilosofi. Dess karaktär har i detta hänseende un
dergått vissa förändringar, men den är fortfarande en ung vetenskap 
och arbetar därjämte med ett material, som lockar till konstruktio
ner. Även i nutiden har en icke ringa del av sociologien tycke av på 
svag grund fotade spekulationer. Därest på statens bekostnad socio
logisk vetenskap skall i större utsträckning bedrivas i vårt land, är det 
nödvändigt att tillse, att den icke kommer att skatta åt dylika ten
denser.

Sociologin bör främst ägna sig åt att studera svenska samhällsför
hållanden. Studier av mer principiell karaktär kan förstås ändå ha 
ett visst värde, men framför allt bör sociologiska fältundersökning
ar vidtas. Dessa skulle dels ge förutsättningarna för den undervis
ning rörande moderna svenska samhällsförhållanden som efter
frågats, dels ha »stor direkt betydelse för den samhälleliga verk
samhetens planläggning». Planeringen av fältundersökningarna 
kräver förtrogenhet med övriga samhällsvetenskaper och forsk
ningsverksamheten bör ledas av kunniga inom statistik, national
ekonomi eller statskunskap. Därför menade man att inrättandet av 
professurer bör vänta något så att kompetenta forskare hinner växa 
fram.

T.T. Segerstedt hade tydligen tillfrågats med avseende på socio
logins karaktär, men det är möjligt att efterföljande slutsatser inte 
föll Socialvetenskapliga forskningskommittén, där Segerstedt hade
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en stark ställning, i smaken. Kanske var förslaget att framtidens so
ciologer skulle hämtas från samhällsvetenskaperna i stället för från 
filosofin misshagligt. Att eventuellt vänta med inrättandet av pro
fessurer i sociologi diskuterades också i Socialvetenskapliga forsk- 
ningskommittén. Utfallet blev där i stället att professurerna i prak
tisk filosofi i Lund och Uppsala skulle delas och nuvarande inneha
vare föreslogs fa välja mellan praktisk filosofi och sociologi.

Socialvetenskapliga forskningskommittén, slutligen, beskriver 
sociologins uppgift som att »kartlägga det sociala fältets struktur 
och beskriva de olika krafter som äro verksamma inom detta fält» 
samt att »finna de kvantitativa enheter, med vilkas hjälp man kan 
mäta och jämföra sociala fenomen och skeenden» (SOU 1946:74). 
Detta måste ske med hjälp av en empirisk metod, framför allt ut
vecklad i Amerika. En amerikansk, empirisk sociologi är en »veten
skap om det moderna samhället» till skillnad från en kontinental, 
teoretisk sociologi vilken i och för sig kan »på ett värdefullt sätt be
lysa moderna problemställningar och dessutom fa betydelse för en 
teoretiskt begreppsutredande diskussion.» Det råder dock ingen 
som helst tvekan om att man värderar den amerikanska sociologin 
betydligt högre än den kontinentala. Man ser nödvändigheten av 
en viss teoretisk aspekt, men den är inte det primära och den har 
vissa risker:

Om det sålunda kraftigt måste understrykas, att vad den svenska 
samhällsforskningen behöver är en empirisk sociologi, inriktad på 
fältundersökningar av det moderna samhället, får naturligtvis härav 
icke den slutsatsen dragas, att den teoretiska sidan av sociologien kan 
försummas. Vad det gäller att undvika är en spekulativ sociologi, 
som på grundval av ofullständigt undersökta fakta uppbygger vittgå
ende och lösliga konstruktioner. (SOU I946:74;8i)

Kommittén ser också sociologins begränsningar. Då sociologin 
sysslar med det kollektiva beteendet, blir det socialpsykologin som 
behandlar det individuella själslivet »i den mån detta influeras av 
sociala eller kollektiva faktorer». Man anser dock att, trots att de 
två disciplinerna ligger nära varandra ämnesmässigt, ligger social
psykologin ännu närmare psykologin och bör därför behandlas i 
det sammanhanget. I fråga om den tidigare beskrivna diskussionen
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om folkrörelserna, där remissinstanserna förespråkade sociologins 
inrättande, är Socialvetenskapliga forskningskommittén mer tvek
sam:

Det är visserligen uppenbart, att den sociologiska forskningen kan 
kasta ljus över många hittills obeaktade sidor av samhällslivet och att 
just undersökningar, som inriktas på de sociala gruppbildningarna, 
böra kunna lämna värdefulla bidrag till en karaktäristik av bland an
nat folkrörelserna. Däremot synes det mera tvivelaktigt, om man av 
den sociologiska forskningen kan förvänta framställningar rörande 
folkrörelserna i deras helhet, avsedda att skildra deras utveckling och 
ställning i samhället överhuvud. (SOU 1946:74577)

Man menar att det för detta syfte skulle behöva inrättas professurer 
i modern historia eller modern social och politisk historia. Dock 
avstår man från att lägga fram något förslag om detta. Vad gäller 
sociologien dras följande slutsats:

Sociologien intar uppenbarligen en central ställning inom samhälls
vetenskapen. Alla de argument, som kunna åberopas för ett stöd åt 
samhällsforskningen överhuvud, äga tillämplighet även i fråga om 
sociologien. Det måste vidare framhållas, att även om sociologisk 
forskning i viss omfattning bedrives inom andra vetenskaper, kunna 
härvid de rent sociologiska problemställningarna i regel icke bli cen
trala. Av vad som tidigare anförts framgår också, att man ganska all
mänt torde vara ense om att sociologien snarast bör som ett själv
ständigt ämne införlivas i den svenska universitetsorganisationen och 
att särskilda lärarbefattningar i detta ämne bör komma till stånd. 
(SOU 1946:74583)

Sammanfattningsvis kan konstateras att vad gäller sociologins me
tod och ämnesområde fanns flera olika åsikter. Humanistiska sek
tionen i Uppsala 1938 och Bertil Pfannenstill i Lund förespråkar en 
tydligt teoretisk sociologi som en socialvetenskapernas principve
tenskap, självreflektion eller enhet. Socialvetenskapliga forsknings- 
kommitténs idéer befinner sig ganska långt ifrån dessa åsikter. Man 
säger sig inte vilja förringa den teoretiska sociologin men med all 
önskvärd tydlighet görs klart att det är empiriska fältundersökning
ar som är metoden framför andra. Socialvetenskapliga forsknings
kommittén såväl som Gunnar Myrdal betonar att spekulation vill
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man inte ha inom sociologin, en åsikt som också har stöd i P.M. till 
Socialutbildningssakkunniga. Vittgående konstruktioner grundade 
på ofullständiga data är viktigt att undvika.

Debatten om sociologins inriktning kan, enligt min mening, 
tolkas som en brytning mellan två uppfattningar om samhälls
vetenskap. En allmän och syntetiserande samhällslära, med rötter i 
en äldre tradition av sociologi ställdes mot en modernare kvantita- 
tiv-empirisk syn på samhällsvetenskap. Detta är precis vad Bengt 
Rundblad gjorde redan 1946 då han skrev om den svåra begrepps
förvirring som rådde:

Orsaken till denna är -  åtminstone i de kretsar där man inte blott 
kan skylla på okunnigheten -  att två olika sociologibegrepp kämpar 
om herraväldet i svenskt medvetande, nämligen dels att sociologin är 
socialvetenskapernas syntes, dels att sociologin är en specialveten
skap vid sidan av övriga socialvetenskaper. Den förra uppfattningen 
har starka rötter i svenskt tankeliv, medan den senare behärskar den 
unga falang sociologer, som nu håller på att växa fram i vårt land.

Bertil Pfannenstill i Lund stod för den äldre sociologitraditionen. 
Så gjorde även humanistiska sektionen i Uppsala i slutet på 1930- 
talet och jag tror också att det är en sådan sociologi som efterfråga
des i riksdagsdebatten 1943. Den nya synen på sociologi, som 
Socialvetenskapliga forskningskommittén entydigt företrädde, 
hade också stöd hos statsvetare som Tingsten och Hessler och hos 
ekonomen Gunnar Myrdal.

Jag tror dock inte att övergången bara ska ses som en tidsfråga, 
så att 1946 var den nya synen accepterad medan den 1943 inte var 
det. Pfannenstill, som kom att förestå sociologin i Lund när Åke 
Petzäll ville förbli professor i praktisk filosofi i stället för att byta till 
sociologi, fortsatte att hävda sociologins syntetiserande karaktär. 
Han var inte ensam om denna åsikt. Även om samtliga yttrandein
stanser 1946 ställde sig positiva till inrättandet av sociologiska pro
fessurer fanns på flera håll en tydlig tveksamhet ifråga om sociolo
gins empiriska inriktning/3 Filosofiska fakulteten i Lund skrev:

13 De här nämnda instanserna gavs tillfälle att yttra sig efter utredningen SOU 
1946:74 och deras åsikter, som här citeras, återgavs i propositionen 1947:272, 
sidorna 219, 220 resp. 221.
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För sin del instämmer fakulteten i att en empirisk fältsociologi är 
nödvändig, men den anser sig också böra framhålla, att ämnet icke 
metodiskt far bindas till vissa ideal hämtade från andra länders forsk
ning och att under alla omständigheter en intim kontakt måste beva
ras med etnografisk, historisk och geografisk kulturforskning.

Universitetsberedningen kritiserade:

Beredningen finner emellertid, att kommittén något ensidigt identi
fierat modern sociologi med den statistiskt orienterade fältsociologi, 
som representeras av vissa ledande amerikanska vetenskapsmän. Den  
jämförande socialforskningen är av lika stor betydelse för en sociolo
gi, som vill giva en helhetsbild av det mänskliga samhällslivets feno
men.

Landsorganisationen skrev, efter att ha konstaterat att marxismen 
hör till den kontinentala, mer teoretiska sociologien:

Landsorganisationen ifrågasätter, huruvida inte en viss ensidighet i 
skolningen av de svenska sociologerna skulle kunna undvikas genom 
inkallandet av två gästföreläsare, nämligen en representant för varde
ra huvudriktningen inom den sociologiska vetenskapen.

Universitetskanslern hade dock inget att invända och i departe
mentschefens proposition nämndes ingenting om ämnets inrikt
ning. Vi kan också konstatera att vid 1950-talets utgång var den 
kvantitativt -  empiriska orienteringen inom svensk sociologi kraf
tigt, för att inte säga totalt, dominerande. De nya sociologiprofes
surerna vid högskolorna i Stockholm och Göteborg hade besatts av 
sociologer med denna inriktning. När befattningen som biträdan
de lärare i Lund omvandlades till ett preceptorat som sedan blev en 
professur gick den tjänsten inte till Pfannenstill utan till Gösta 
Carlsson, ännu en kvantitativt orienterad sociolog/4

Varför en ny sociologi?

Men hur kom det sig då att den äldre sociologitraditionen så kraft
fullt måste avvisas? Varför kunde inte svensk sociologi bygga på sin 
egen äldre historia?

14 Gunnar Boalt i Stockholm 1954, Gösta Carlsson i Lund 1956 och Edmund 
Dahlström i Göteborg 1959.
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Det finns flera möjliga delsvar. Ett första kunde vara att en helt 
ny universitetsdisciplin skulle motivera nya, fräscha anslag från sta
ten. En ny disciplin måste rimligen legitimeras med att den beva
kar ett nytt område eller med att den bedriver forskning på ett nytt 
sätt. Om forskningsområdet redan behandlades inom befintlig or
ganisation, varför skulle då en ny disciplin inrättas? För sociologins 
del kan man säga att båda legitimeringsgrunderna användes. Socio
login var det universitetsämne som skulle behandla det nya, sam
tida samhället. Att inte befintliga allmänna samhällsläror som prak
tisk filosofi, historia eller folklivsforskning kunde göra det motive
rades framför allt med att det moderna samhället måste behandlas 
med modern kvantitativ metod, vilken av flera t.o.m. kallades för 
den sociologiska metoden. Den utredningsverksamhet som bedrevs 
inom det offentliga utredningsväsendet, ämbetsverken och privata 
utredningsorgan kunde inte heller ge den allmänna kunskap om 
samhället som sociologin tänktes bidra med. Till skillnad från den
na målforskning skulle sociologin ägna sig åt samhällsvetenskaplig 
grundforskning.

Ett annat delsvar kan sökas i den i samtiden centrala frågan om 
vetenskaplighet. Vi har noterat att vad Myrdals sociala ingenjörer 
framför allt skulle besitta var vetenskaplig kunskap. Vi vet också att 
naturvetenskaplig kunskap ansågs ha haft stor betydelse för utgång
en av andra världskriget. Det är rimligt att hävda att strävan att 
vara vetenskaplig medvetet var mycket stor inom den framväxande 
sociologin. I Uppsala hade den filosofiska debatten länge domine
rats av stridigheterna kring Uppsalaskolans filosofi och värdenihi
lismen. Hägerström var en stor auktoritet och såväl Segerstedt som 
Tingsten och Myrdal har vittnat om Hägerströms inflytande på de
ras vetenskapliga tänkande (Källström 1986 och Nordin 1984). 
Uppsalafilosofin ville skilja på värdering och verklighet. Det var 
inte en vetenskaplig uppgift att uttala sig om rätt och fel, gott och 
ont. Filosofins uppgift som vetenskap var i stället att klargöra inne
börden i språkliga och vetenskapliga satser. För samhällsvetenskap
ens del ledde denna inställning till att samhällsvetarens uppgift inte 
skulle vara att värdera samhällsfenomen utan att beskriva dem.

Vetenskaplighet för den nya sociologin tolkades i mångt och 
mycket som statistik. Sociologins uppgift var, som Socialveten
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skapliga forskningskommittén formulerade det, att »finna de kvan
titativa enheter, med vilkas hjälp man kan mäta och jämföra sociala 
fenomen och skeenden» (SOU I946:74;8i). En sådan sociologi be
skrevs som vetenskaplig till skillnad från den äldre sociologi som 
kallades spekulativ, där vittgående och lösliga konstruktioner bygg
des på ofullständigt undersökta fakta. I samma anda förklarades i 
en radioföreläsning:

... den kvantitativa synpunkten är ett uttryck för den vetenskapliga 
metoden, det är det nät vi lägger över tingen för att kunna fånga 
dem och för att kunna förstå dem. De sociala fenomenen har intet 
som förbjuder en sådan metod lika litet som de s.k. naturvetenskap
liga har något som påbjuder den. (Segerstedt 1949:117)

Den tidigare sociologin beskrevs också i nyssnämnda kommitté 
som kontinental med tyska och franska namn som inspiratörer. 
Den nya sociologin skulle vara av amerikansk typ. Amerikansk so
ciologi innehöll förstås olika metoder och inriktningar av vilka 
många hade ett ursprung i europeisk tradition. Flera sociologer i 
USA var för övrigt inflyttade européer. Jag tror inte att det är me
ningsfullt att försöka finna exakt vilken amerikansk sociologi kom
mittén syftade på eller att försöka visa att det minsann fanns euro
peiska inslag i amerikansk sociologi. I stället kan vi förstå detta 
ständiga hänvisande till amerikansk sociologi som en del i strävan 
att vara ny och skilja sig från den tidigare sociologin i Sverige. Den 
inomakademiska sociologin var ju formellt sett tidigare represente
rad endast av Gustav Steffen, som råkat i vanrykte för sina protyska 
åsikter/5 Avståndstagandet från tyska idéer och anammandet av 
amerikanska var efter kriget inom de flesta svenska kulturområden 
oerhört kraftigt.

I Uppsala kom sociologin att få en flygande start 1947 med Se- 
gerstedt som professor. Både värdenihilismen och amerikainfluen- 
sen hade ett starkare fäste i Uppsala-Stockholm än i Lund. I Lund

15 Herbert Tingsten har i sina memoarer kommenterat sin och sina statsvetar- 
kollegors syn på sociologi: »Ordet sociologi, som efter Gustav Steffens ambiti
ösa men i mycket tvivelaktiga insatser hade en närmast löjlig klang hos oss, 
kom att innebära något mycket fängslande...» (Tingsten, 1962, s 166). Om 
detta var en spridd åsikt kan man förstå att det fanns en strävan bland de bli
vande sociologerna att definiera sig som företrädande något nytt.
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fick inte sociologin samma status då professor saknades från bör
jan. Detta faktum kan mycket väl ha främjat den dominans som en 
kvantitativ-empirisk sociologi kom att få i Sverige.

I denna artikel har jag beskrivit den debatt som föregick inrät
tandet av sociologi som självständigt akademiskt ämne i Sverige. 
Ett behov av kunskap om det moderna samhället uppfattades i 
1940-talets början, utredningar tillsattes och inrättande av en aka
demisk sociologi föreslogs. Enighet rådde om detta förslag medan 
sociologins inriktning, vad den borde behandla och hur den skulle 
bedrivas, diskuterades. Min tes är alltså att den sociologi som etab
lerades i och med professuren 1947 framför allt eftersträvade att 
vara ny och att denna strävan hade en viktig roll för den inriktning 
sociologin kom att få. Den äldre sociologitraditionen förkastades 
men inte på grund av att den var spekulativ och ovetenskaplig. Jag 
vill mena att den beskrevs på det sättet just på grund av de nya 
sociologernas vilja att företräda något nytt.
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