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I

1. Inledning
I denna artikel vill vi jämföra två perioder i den finländska sociologins 
historia. En sådan jämförelse har ett historiskt intresse; men dessutom 
kan den mer allmänt belysa hur en vetenskaplig diskussion förhåller sig 
till yttre omständigheter. Den första perioden vi behandlar utgörs av 
den tid då Westermarckskolan gav vika för den moderna sociologin. En 
krisperiod inträffade strax efter andra världskriget. Den andra perioden 
infaller i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet då den tidigare 
etablerade moderna sociologin kom in i en kris. Vår undersökning byg
ger på olika slags material såsom protokoll förda vid Westermarcksam- 
fundets möten, brev mellan forskare, utlåtanden och temaintervjuer. In
tervjuerna gäller den senare perioden. Vi har intervjuat ett tjugotal so
ciologer i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

2. Den komparativa metoden versus funktionalism
Den tidiga finländska sociologin präglades av den evolutionism och 
’komparativa metod’ som Edvard Westermarck ursprungligen introduce
rat i vårt land. Själv hade ju Westermarck redan år 1891 publicerat ett 
verk, The History o f Human Marriage (en bearbetning av hans av
handling från år 1889) som fört honom till den internationella veten
skapliga diskussionens centrum. Då han dessutom år 1906 gett ut första 
delen av ett annat stort arbete The Origin and Development o f the 
Moral Ideas, fick han med dessa meriter en nygrundad professur i 
sociologi vid London School of Economics (1907-30). I och med att 
Westermarck dessutom blev professor i Helsingfors (1906-1918) och 
Åbo (1918-1932) blev han läromästare för tre olika kullar av sociologer.

Den komparativa metoden gick ut på att man skulle undersöka ur
sprunget av samhällsfenomen genom att jämföra de former de tog sig i 
olika samhällen. Seder och bruk hos olika folkslag jämfördes -  enligt en 
klassifikation som forskaren själv stod för -  eller de olika sederna helt 
enkelt beskrevs. Man skulle söka de underliggande drifterna, idéerna 
eller känslorna som varit upphovet till sederna. Men redan vid sekel
skiftet förespråkade Franz Boas (1940:276) en territoriellt begränsad

3 Sociologisk Forskning 1 • 1994



forskning om hur olika kulturfenomen hör ihop. Detta förslag gjorde 
han efter att han i flera år utfört eget forskningsarbete bland eskimåer 
och indianer. Emile Durkheim framförde direkt kritik mot Westermarck 
i en recension av The Origin and Development o f the Moral Ideas. Han 
kritiserade Westermarcks sätt att jämföra detaljuppgifter, tagna från vitt 
skilda kulturer.

För att förklara de variationer som en moralregel genomgått måste man nödvändigtvis 
sätta dessa variationer i samband med de sociala miljöer där den utarbetats och för
ändrats. Att skilja dem åt är att skilja regeln från de livskällor därifrån den härflyter. Det 
är att göra sig oförmögen att förstå den. (Durkheim 1907, citerat hos Pipping 1984:323; 
översättning från franskan OL)

I och med funktionalismen, främst Malinowskis arbeten, blev den kom
parativa metoden hopplöst föråldrad. Även evolutionisterna och wester- 
marckianerna insåg, då de utförde sitt fältarbete, att en forskare inte 
kan behärska geografiskt eller tidsmässigt så många samhällen som 
komparativt skrivande förutsätter. Westermarcks lösning var att forskar
na skulle sammanställa monografier och då flera monografier förelåg 
utföra den egentliga komparativa analysen (Westermarck, 1936). I 
Huxleys minnesföreläsning år 1936 sammanfattade Westermarck de 
vetenskapliga diskussioner han deltagit i under sin karriär, som varat ett 
halvsekel. I föredraget -  som han rubricerade Methods of Social 
Anthropology -  försvarade han alltjämt den komparativa metoden och 
sökandet efter de historiska ursprungen till olika seder och bruk.

Although it has been said that the ’new anthropology’ avoids all discussion of hypotheses 
as to historical origins. I think, on the contrary that, in many cases, it belongs to the task 
of the field-anthropologist to be concerned with the question of such origins, after he has 
studied the cultural phenomena and their relations as they exist at present (Westermarck 
1936, 247).

I enlighet med detta program berättar Westermarck att han själv i Ma
rocko varit intresserad av hur berbernas seder influerats av den arabis
ka invasionen och konverteringen till islam. Även äldre influenser från 
grekisk och romersk kultur har han sökt spår av. I föreläsningen pole
miserar han vidare mot den ’nya antropologin’, framför allt Radcliffe- 
Brown, Durkheim och Malinowski. Speciellt förfasar han sig över den 
centrala ställning Dürkheims bok från år 1912 -  Les formes élémentaires 
de la vie réligieuse -  erhållit. Från en totemreligion generaliserar Durk
heim till religion i allmänhet. Sådana generaliseringar kunde den kom
parativa metodens utövare aldrig hänge sig åt, påstod Westermarck 
(s. 236^-240).

Westermarcks höga anseende sjönk snabbt under mellankrigstiden 
och vid sin död betraktades han som en kvarleva från det nittonde år
hundradet (se Pipping 1982, 1984). Westermarck insåg själv att hans 
stjärna dalat. Redan år 1913 var han medveten om modesvängningarna
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inom vetenskapen (Westermarck 1927:323) och senare medgav han att 
det ’franska’ (dvs funktionslistiska) synsättet hade ett berättigande: de 
två skolorna skulle komplettera varandra (Lagerborg 1953:19-20). Men 
sin egen stil att forska kunde han aldrig frångå. Motsättningen mellan 
de två skolorna var kanske djupare än Westermarck ville medge: det 
var fråga om två olika uppfattningar om antropologins/sociologins upp
gift. Den nya antropologin/sociologin skulle inte undersöka de olika se
dernas ursprung utan deras roll i en samtida miljö.

Westermarck insåg vikten av fältforskning; han forskade ju i Marocko 
från sekelskiftet fram till det tidiga trettiotalet. Hans elever Rafael 
Karsten och Gunnar Landtman följde exemplet och valde varsitt fält att 
forska i -  Karsten i Sydamerika och Landtman i Nya Guinea. De for ut 
på sina fält på 1910-talet; Karstens fältarbete, i likhet med Wester- 
marcks, räckte över flera årtionden (1911-48). Hilma Granqvist (som 
strikt taget var elev till Landtman) for ut till Palestina på 1920- och 30- 
talen (om westermarckianernas fältresor, se Carlson & Allardt 
1989:328-378). Granqvists fältarbete (1931) influerades redan av funk- 
tionalismen: hon valde att stanna i en enda by och göra där, som hon 
uttryckte det, något av en ’arkeologisk utgrävning’. Westermarck ställde 
upp som hennes opponent men hon erhöll aldrig någon akademisk 
tjänst. Granqvists anhållan om docentur stupade på att Landtman och 
Karsten, flankerade av professorn i orientaliska språk, bestred hennes 
vetenskapliga kompetens (Widén 1989:31-33). Antropologins sak fördes 
av Westermarcks manliga elever.

Vi finner det något överraskande att Landtman och Karsten kom att 
så hårt hålla fast vid den komparativa metoden. Till exempel en annan 
Westermarckelev, Bronislaw Malinowski som for ut till Mailu och Tro- 
briandöarna år 1914, arbetade redan i en annan anda. Speciellt Karsten 
hörde till den komparativa metodens mest hårdnackade försvarare. Än
nu i början av fyrtiotalet avfärdade han Malinowski och dennes funktio- 
nalism i nedlåtande ordalag:

I det nutida England kunde man även nämna en del andra etnologiska skolor, t ex de som 
grundats av A. R. Radcliffe-Brown och B. Malinowski, men de har mindre betydelse [ . . . ]  
Man har på den sista tiden här fi Finland! gj°rt mycket väsen av honom och hans 
”skola”, men hans verkliga betydelse inskränker sig till att han skrivit några goda mono
grafier över infödingarnas på de Melanesiska Trobriandöarna seder och bruk och särskilt 
deras sexuella liv (Karsten 1945:166-7).

Så skrev Karsten i Grunddragen av sociologiens historia, en lärobok 
som vid sin publicering var senfödd. Boken fick motta hård kritik från 
Torgny Segerstedt (1946) i Sverige, och i Finland av Knut Pipping som 
redan hörde till en ny sociologgeneration (1946:294-296). Brytningen 
mellan det gamla och det nya skedde, som ovan framgått, över en pe
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riod på flera årtionden. En institutionell kris uppkom först efter andra 
världskriget.

3. Brytningen mellan det gamla och nya
Ett år efter Westermarcks död, år 1940, tog några av hans elever initia
tiv till en vetenskaplig förening som skulle bära hans namn och bevara 
hans vetenskapliga arv. K. Rob. V. Wikman, som var en av initiativta
garna till Westermarcksamfundet var emellertid tvungen att konstatera 
efter krigsslutet att samhällsvetenskaperna kommit in i ett alldeles nytt 
läge. I detta skede hade den internationella sociologins fokus flyttats till 
moderna samhällen.

Den teoretiska basen var funktionalismen, som redan vidareutveck
lats av Talcott Parsons och Robert Merton och fick heta strukturfunk- 
tionalism. Ett nytt inslag var bl a betoningen på mätbarhet, använd
ningen av statistik. Wikman ställer sig förstående till den funktionalis
tiska strömningen i sig, men han kunde inte förlika sig med den 
moderna sociologins sätt att söka modeller från naturvetenskapen.1

Funktionalismen var ursprungligen inte utvecklad för forskning i mo
derna samhällen. Det var influenserna från USA som gjorde sig gällan
de. De moderna samhällsvetenskaperna fick sitt säte vid den nygrunda
de statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Sociologins 
ämnesområde definierades nu som forskning i kultursamhällets (dvs det 
moderna samhällets) sociala liv och etik.

Den första avhandlingen i modern sociologi framlades år 1947 av 
Knut Pipping som var Wikmans elev; han disputerade vid Åbo Akade
mi med avhandlingen Kompaniet som samhälle. Avhandlingen, som bli
vit en klassiker i finländsk sociologi, byggde på Pippings egna erfaren
heter i ett frontförband i nordligaste Finland. Den företräder vad man 
idag skulle kalla mjukdatasociologi. Brytningen med det gamla ligger i 
valet av forskningsobjekt och i Pippings diskussion av attityder. Av
handlingen kritiserades hårt av Karsten (1948:155-157) som i den såg 
ett exempel på sociologins förfall. Pipping -  trots att han både var släkt 
med Westermarck och hade studerat vid det universitet där denne fram 
till sin pensionering hade verkat -  förde en ganska frän polemik mot 
den gamla skolans sista representanter, speciellt Karsten (Pipping 
1948:189-191).

Den andra avhandlingen i modern sociologi framlades vid Helsingfors 
universitet år 1952. Nu var det Erik Allardt som disputerade med ämnet 
Miljöbetingade differenser i skilsmässofrekvensen. Det moderna bestod 
igen i forskningsobjektet Finland och i de centrala begreppen norm och 
normsystem, där Allardt följde Segerstedts teoribildning. Allardts lärare
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var Veli Verkko, en kriminolog som innehade den nygrundade pro
fessuren i sociologi vid Helsingfors universitet. Allardts manuskript 
kommenterades även av Wikman. En brevväxling mellan Allardt och 
Wikman utvecklades; där uttrycker Wikman ofta sin oro över den posi
tivism och ’pantometriska optimism’ som präglar den moderna sociolo
gins tänkande och metoder.

Kampen mellan det gamla och det nya blev en konkret maktkamp då 
Pipping och Allardt i början av 1950-talet sökte en nygrundad professur 
vid Yhteiskunnallinen Korkeakoulu, som sedermera flyttades till Tam
merfors och blev Tammerfors universitet. Den tredje sökanden var 
Arne Runeberg, som var elev till Karsten. Han hade disputerat år 1948 
och har betecknats som den siste westermarckianen. De sakkunniga 
kom från det ’gamla’ lägret -  Wikman, Karsten och Aaltonen.

Avgörandet mellan de tre sökande kom framför allt att bero på hur 
man skulle definiera kompetensområdet. Karsten försvarar sin egen 
elev och avfärdar Allardts och Pippings meriter som irrelevanta: de ut
ger sig för att representera den ’moderna’ sociologin, men deras pro
duktion kan knappast betraktas som sociologisk. Allardts avhandling 
betecknar han som ’statistisk’: den tar inte fasta på skilsmässan som ett 
psykologiskt och socialpsykologiskt fenomen. Allardt följer i mångt och 
mycket det mönster som Durkheim utstakat i sin studie om självmor
det, och också Karstens kritik är parallell med den kritik westermarcki- 
anerna, men också senare forskare, riktat mot Durkheim. Karstens kri
tik av Pipping var kanske speciellt orättvis. Han ondgör sig över 
Pippings ’bristande omdöme’ att i sin avhandling ange exempel på sol
daternas råa språkbruk. Han förstår inte poängen med att Pipping till
fogat en beskrivning av ’Lapplands natur’. Pipping hade i själva verket 
beskrivit en social miljö för att söka rötterna till de lappländska solda
ternas beteende i krigsförhållanden.

Wikmans definition av ’sociologi’ är förmånligare för de två ’moder
na’ sociologerna, men i likhet med Karsten framför han dubier an
gående attitydbegreppet och attitydforskningen som blivit centrala för 
den moderna sociologin. Mot Runebergs avhandling Witches, Demons 
and Fertility Magic (Runeberg 1947) och dennes övriga produktion 
framförde Wikman hård kritik. Det avgörande för Runebergs öde blev 
dock att han inte utfört forskning i det moderna, industrialiserade sam
hället. Wikman hade redan gett efter för denna syn på sociologins äm
nesområde -  i motsats till Karsten, som bl a säger att det är omöjligt att 
göra en skillnad mellan sociologi och jämförande religionsvetenskap. 
Pipping vann tävlingen och sålunda erhöll den moderna sociologin en 
etablerad ställning i Finland. I ett annat sammanhang (Suolinna & 
Lagerspetz 1991:24-36) har vi beskrivit hur Westermarcksamfundet 
övertogs av representanter för de moderna samhällsvetenskaperna och
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hur de sista westermarckianerna på detta forum förde sin bittra kamp 
mot funktionalismens vetenskapssyn. Vid mitten av femtiotalet var stri
den över.

Övergången från evolutionism till funktionalism kan betecknas som 
ett paradigmskifte: de två inriktningarna innebar två skilda sätt att se 
på sociologins uppgift. Meriter som förvärvats inom det ena paradigmet 
blev vetenskapligt värdelösa inom det andra. Det nya paradigmet tog 
över, inte för att de gamla vetenskapsmännen omvände sig, utan genom 
att de helt enkelt pensionerade sig -  eller, som Wikman, gav efter för 
trycket.

Det var säkert mycket tack vare Westermarcks personliga inflytande 
som evolutionismen så länge höll sina positioner i Finland. Under mel
lankrigstiden var sociologi en sysselsättning för ett fåtal människor som 
alla också kände Westermarck. Kriget innebar intellektuell isolering för 
Finland. Westermarcks elever ville värna om hans arv, men Wester- 
marckskolan drabbades av dålig återväxt efter kriget. Det var slutligen 
inrättandet av de nya professurerna i Helsingfors som utlöste konflikten 
om hur ämnet sociologi skulle definieras. Den moderna sociologin lyck
ades skapa sig en nisch och trängde snart helt och hållet ut evolutionis
men. Detta skapade naturligtvis förbittring, men den enda evolutionist 
vars karriär avgjort skadades var Runeberg. Han fick upprättelse först 
långt senare: år 1971 inrättade sociologiska institutionen i Helsingfors 
en biträdande professur i socialantropologi som vikts för honom.

II

1. Surveymetodens öde
På 60-talet växte övertygelsen allt starkare att surveymetoden onödigt 
begränsade de fenomen man sociologiskt kunde behandla. Man sökte 
metoder som på ett icke-mekaniskt sätt skulle förstå de undersökta 
människogrupperna, inte bara söka förklara deras beteende (se t ex 
Winch 1958, von Wright 1971, Mills 1959). I Sverige skrev t ex Asplund 
och Zetterberg artiklar där de pläderade för en ’mjukdatasociologi’ 
(Asplund 1966a, 1966b; Zetterberg 1966). I artikeln ’Aubert och mjuk
datasociologin’ preciserade Asplund de problem han såg i den kvantita
tiva sociologin. För det första var resultaten triviala och för det andra 
var forskningsrapporterna krångliga och stilistiskt torftiga. Den kvalita
tiva forskningen kännetecknades av ’det regelstridigas charm’; men en 
kunskapsteoretisk diskussion var nödvändig. Kriterier saknades med 
vars hjälp man kunde värdera kvalitativ forskning.

Bland andra Gouldner har hävdat (1971) att funktionalismen kört in i 
en återvändsgränd. Funktionalismen kan inte förklara social förändring.

8 Sociologisk Forskning 1 • 1994



Meningen hade varit att skapa större stabilitet och integration i sam
hället. Ännu Allardts bok Samhällsstruktur och sociala spänningar 
(1965; originalet på finska 1964) hade ett funktionalistiskt och samhälls- 
integrativt perspektiv. Den relativa stabiliteten i västerlandet hade dock 
börjat brytas, så ock i Finland. De sociala rörelserna och den föränd- 
ringspotential som låg hos dem ’upptäcktes’ så småningom även av fors
kare.

Marxismen blev så småningom ett allt starkare alternativ till funktio- 
nalismen. Men åtminstone i Finland var det inte en inre vetenskaplig 
diskussion som ledde till detta: marxismen och ’marxism-leninismen’ in
troducerades ursprungligen ’utifrån’, via den politiserade studentrörel
sen (det marxistiska perspektivets utomakademiska karaktär framgår 
t ex ur Eskola mfl 1973).

Krisen förenade i själva verket flera olika motsättningar. För det förs
ta fanns det ökande missnöjet med den förhärskande survey-metoden. 
Samtidigt bäddade en yttre utveckling för kris. Det uppstod en kamp 
om universitetens förvaltning. Detta sammanföll med en ökande radika
lisering, som hade internationella förebilder, men som fick en speciellt 
finländsk prägel i och med den sk finlandiseringen (se Vihavainen 1991; 
studentrörelsen har behandlats allmänt av t ex Bonsdorff, Allardt, 
Alapuro, och i utlandet bl a av Touraine).

2. Den kulturradikala fasen
Utvecklingen började med vad som ofta kallats en kulturradikal fas. 
Den förde in sociologin på den finländska samhälleliga scenen. Radika
lismen innebar inte från början ett partipolitiskt engagemang, även om 
anhängarna naturligtvis sympatiserade med vänstern. Det Finland där 
de blivande radikala inledde sina studier under det tidiga sextiotalet 
upplevdes av dem som trångsynt och inskränkt. Diverse föreningar 
grundades med målsättningen att råda bot på orättvisor och ojämlikhet 
i samhället. Sociologin intog nu en central ideologisk roll i kampen för 
liberalisering: många av de kända personligheterna i rörelsen studerade 
socilogi.2 Att läsa sociologi var att följa med sin tid. Allardts föreläs
ningsserie och bok om ’Samhällsstruktur och sociala spänningar’ (1964, 
1965) kom då för många som en uppenbarelse. Radikala idéer kunde 
också utläsas ur boken. I och med att sociologin såg orsakerna till pro
blem, t ex avvikande beteende, i samhällsstrukturer snarare än i in
dividerna själva kunde man ju argumentera för en förändring av sam
hället. I boken framförde Allardt det viktiga i att kommunisterna, som 
dittills stått utanför regeringen, skulle integreras i det finländska sam
hället genom regeringsengagemang.
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Hösten 1966 såg det ut som om många av de radikalas drömmar skul
le gå i uppfyllelse. Riksdagsvalen gav vänstermajoritet. En ’folkfronts- 
regering’ bildades med representanter för vänstern och centern; även 
kommunisterna var med. Förväntningarna var högt uppskruvade. Men 
en del av kommunisterna -  de s k minoritetskommunisterna eller taistoi- 
terna -  vägrade ’klassmedvetet’ att stödja ett reformistiskt regeringspro
gram. En splittring uppstod inom kommunistpartiet år 1969 då ett nytt 
partiprogram godtagits.

Radikalismen blev nu en del av studentens vardag. Allting hände nu 
mycket snabbt -  frontlinjer uppstod. Sociologerna delade in varandra i 
två läger som inte förutsattes ha någonting gemensamt. Sociologdagarna 
i Vasa den 26 till 27 april 1969 har stannat i minnet hos flera deltagare 
som en vattendelare. Då vann marxismen samt en marxistisk vokabulär 
och argumentation definitivt insteg i den finländska sociologin. Mötet 
lanserades med rubriken ”Sociologin och samhället”. Professor Erkki 
Asp från Åbo Universitet, ordförande för samfundet, välkomnade de 
110 deltagarna. Mången kommer ihåg hur den röda fanan bars fram i 
möteslokalen. Efter mötet rapporterade Antti Eskola i folkdemokrater
nas tidning Kansan Uutiset under rubriken ”Terveisiä Vaasan sosiologi- 
päiviltä” (Hälsningar från Vasa sociologdagar). På något sätt var Eskola 
missnöjd. Han kunde i varje fall berätta om att den första dagens ’bor
gerliga’ sociologi inte väckt entusiasm medan den andra dagen blev 
bättre i och med ett inlägg av Seppo Toiviainen.3 Eskolas artikel var ju 
skriven i ett politiskt organ. Det var väl därför han bara nämnde två so
ciologer vid namn -  Seppo Toiviainen och Kalevi Kivistö -  den ’borger
liga’ sociologins representanter fick bli namnlösa. Eskola delade in so
ciologerna i två läger, de borgerliga som representerar en sociologi, som 
är tråkig och inte förmår entusiasmera, och en icke-borgerlig socialistisk 
sociologi, som ger hopp om en bättre framtid. Att olika ideologier skul
le kunna mötas är vidskepelse, hävdade han vidare. Man kan bara välja 
en ideologi och förkasta den andra: to m  den som inte vill ta ställning 
har redan i och med detta i själva verket gjort ett politiskt ställnings
tagande.

Av inläggen på sociologdagarna publicerade Sosiologia Toiviainens 
”Lauseita sosiologiasta” (Teser om sociologin) samt Anders Ekholms 
och Kalevi Kivistös kommentarer till teserna. Enligt Toiviainen är so
ciologin en ”medelvägens, medelklassens och medelålderns söndags- 
filosofi” -  ”när det internationella proletariatet påbörjar sin Långa 
Marsch mäts sociologins bruksvärde med hänsyn till om den förbundit 
sig med den härskande klassens sanning eller med de underkuvade klas
sernas verklighet”. I Sverige kan vi hitta en parallell i Therborn som år 
1973 avfärdade etnometodologin och den symboliska interaktionismen 
såsom ’sociologi som mellanskiktsupplevelse’ (Therborn 1973:14-18). I
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sitt svar till teserna jämförde Ekholm inlägget med bortflugna maj
ballonger: Toiviainens påståenden var så allmänt hållna att de inte gav 
någon grund för diskussion. Ekholm kritiserade den finländska sociolo
gin för dess ’äktfinskhet’, dess koncentration på det finländska sam
hället. Utvecklingsländerna behandlades varken i undervisningen eller 
av forskningen. I stället för den ”obligatoriska” vistelsen i USA före
slog han att sociologerna skulle arbeta någon tid i u-länder. Som me
todman ville han dessutom påtala de finländska sociologernas svaga 
kännedom om metoder. Tom Sandlund, även han en föredragshållare, 
frågade sig dock om man inte även borde tänka på vad som ska ske då 
den Långa Marschen en gång är avslutad (Sandlund 1969). Det mar
xistiska övertagandet av Westermarcksamfundet som organisation sked
de först två år senare.

3. Westermarcksamfundet tas över av de radikala
Sociologdagarna i Tammerfors -  den sjätte till sjunde mars 1971 -  gick 
under devisen ”Marxistisk sociologi”. Samfundets stadgar hade förnyats 
så att alla styrelsemedlemmar skulle väljas för ett år i sänder. Reformen 
gjorde det nu möjligt att möblera om i styrelsen så att praktiskt taget 
alla medlemmar kunde bytas ut på en gång. Nu ställdes kravet att po
tentiella styrelsemedlemmar skulle ange sin politiska hemvist innan va
let skulle förrättas. Namnen jämte politisk ståndpunkt skrevs sedan upp 
på auditoriets tavla.4 Dagarna innebar en coup d’état där marxisterna 
tog över Westermarcksamfundet.

Årsmötet väckte förbittring. De båda helsingforsprofessorerna Allardt 
och Seppänen lämnade mötet i tysthet, och den senare slutade betala in 
sin medlemsavgift. Det fanns flera andra som antingen lämnade sam
fundet eller passiverades.

Styrelsen år 1971 blev den radikalaste i Westermarcksamfundets his
toria. Året innan hade Kalevi Kivistö, Osmo Koskelainen, Liisa Ranta- 
laiho och Arto Noro blivit invalda som företrädare för den radikala sy
nen. Nu ändrades sammansättningen ytterligare. Kaarle Nordenstreng, 
nybliven professor i kommunikation och informationslära, blev ordför
ande och Uolevi Arosalo, Yrjö Littunen, Liisa Rantalaiho och Seppo 
Toiviainen skulle garantera en radikal linje inom samfundet. Vi kan frå
ga oss varför Nordenstreng, som inte ens var sociolog, valdes till ordför
ande. Svaret är att han fyllde två viktiga kriterier. Han kunde som pro
fessor utgöra en galjonsfigur för samfundet; för det andra var han mån 
om att hålla sig på god fot med studenterna. Bland de tolv styrelsemed
lemmarna var två socialdemokrater medan alla andra företrädde en po
litisk ståndpunt till vänster om dessa. Endast en kvinna fanns med.
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Det var fråga om en storsatsning på en ”förnyelse” av samfundet. 
Men den nya styrelsen och de som följde efter gav sig egentligen inte in 
på stora projekt. Noro betecknar styrelsens linje som defensiv. Man var 
rädd att de konservativa skulle komma med motdrag och ville behålla 
sina ställningar i samfundet och i tidskriftens redaktionskommitté. Inom 
samfundet behandlades denna tid en arbetsmarknadsfråga, nämligen 
frågan huruvida sociologerna skulle försöka skapa sig en nisch i gymna
siernas undervisningsprogram. Då Allardt -  som befann sig utanför sty
relsen -  framförde en negativ ståndpunkt inverkade detta på inställ
ningen så att ingen entusiasm för förslaget uttrycktes. Oberoende av de 
politiska svängningarna har Erik Allardt som person haft ett kontinuer
ligt inflytande över sociologkåren.

Då samfundet erövrats kunde också tidskriften Sosiologia föras i en 
radikal riktning. Kettil Bruun hade som huvudredaktör år 1970 företrätt 
en liberal-radikal linje. Nu valdes Stolte Heiskanen och Risto Jaakkola 
till nya huvudredaktörer. De stod båda nära studentrörelsen. Redak
tionssekreteraren Antti Kasvio var en studentaktivist och även den öv
riga redaktionskommittén var sammansatt av de radikala. I en kom
mentar från år 1974 ger Eskola en översikt av tidskriftens senaste ut
veckling. Det allmänna intrycket tidskriften ger är marxistiskt. 
Författarkåren har i stor utsträckning bytts ut. Eskola tillägger smått 
självironiskt att ’flera av dem som läser Sosiologia i dag torde önska att 
de marxistiska skribenterna skrev sina mest esoteriska analyser direkt 
på tyska och skickade dem till varandra som stenciler’. Han konstaterar 
samtidigt att tidskriftens omfång minskat och att bl a professorerna 
Allardt och Seppänen sedan tre år tillbaka upphört att bidra i tids
kriften.5

4. Studenterna kämpar om Sociologiska Institutionen 
i Helsingfors

Studenternas blickar riktades mot universitetens förvaltning och den eg
na samhällsrollen. De blev medvetna om osäkerheten i sin situation: 
’massuniversitetet’ hade blivit verklighet i och med universitetens ex
pansion. I Finland fick studentradikalismen en särskild prägel av kam
pen om universitetens förvaltning: man demonstrerade mot profes- 
sorsväldet och krävde att universitetet skulle styras enligt principen en 
man -  en röst. Grundandet av ’demokratiskt styrda’ institutionsråd var 
ett tidstypiskt fenomen. Institutionsråden beståd av institutionens stu
denter och en del yngre lärare och forskare; dessa uttalade sig om kurs
fordringar, förvaltning och utnämning av personal. Institutionsföre- 
ståndaren var självskriven ordförande: det var delvis fråga om en fort
sättning på tidigare, informell praxis. Sin nuvarande officiella status fick
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institutionsråden först senare -  i Helsingfors skedde det först på 1990- 
talet.

Samtidigt styrdes studenternas radikalism alltmer in i de existerande 
politiska organisationerna. Taistoiterna (dvs minoritetskommunisterna) 
kom att utöva ett inflytande som vida överskred deras popularitet på 
riksnivån. Vänsterinriktade studenter tenderade att bli medlemmar av 
Akademiska Socialistsamfundet (ASS; Akateeminen Sosialistiseura) som 
i sin tur tillhörde Socialistiska Studentförbundet (SOL, Sosialistinen 
Opiskelijaliitto). SOL dominerades ända fram till 1980-talet av taistoi- 
ter. Det största rikspartiet socialdemokraternas inflytande var däremot 
mindre inom studentpolitiken. Till skillnad från t ex Sverige fanns det 
ingen betydande maoistisk åsiktsriktning. Detta är förståeligt med tanke 
på Finlands dåtida utrikespolitiska ställning som också innebar ett tryck 
på inrikespolitiken.

Striderna i Helsingfors tilldrog sig t o m uppmärksamhet i dagspressen 
(Helsingin Sanomat 3/12 1971). Konflikten uppstod mellan den nyut- 
nämnde professorn och studenterna. Paavo Seppänen kom år 1969 till 
Sociologiska institutionen i Helsingfors via Jyväskylä, Tammerfors uni
versitet och Helsingfors handelshögskola. Seppänens utbildningsväg var 
ovanlig och nu hade han nått en central position inom finländsk sociolo
gi: vid sidan om Erik Allardt innehade han en full professur i sociologi i 
huvudstaden. Allardt utnämndes år 1970 till forskarprofessor och flytta
de med sin grupp till Mariegatan. Seppänen blev tämligen ensam på sin 
institution. Han ställdes snart sagt dagligen inför konfrontationer med 
studenter. En intervjuperson minns livligt hur Seppänen efter institutio
nens fest blev omringad av protesterande studenter som bombade ho
nom med frågor och synpunkter om vad sociologin egentligen borde 
syssla med. I flygblad framställdes professorn som monopolkapitalets 
företrädare.

År 1970 hade helsingforsstudenternas ämnesförening Kontakti i prak
tiken gått upp i den lokala ASS-avdelningen: ämnesföreningen lades 
aldrig ned, men då praktiskt taget alla sociologistuderande var med
lemmar i ASS var de två föreningarna i praktiken utbytbara. Akademis
ka socialistsamfundet samlade studenterna till aktioner och utvecklade 
strategier för att överbrygga professorns makt i bland annat institutions
rådet.

Läget i Helsingfors kännetecknades av det stora mellanskikt som be
stod av yngre lärare och forskare. De flesta av dessa förhöll sig rätt pas
siva, medan andra satt med i institutionsrådet. Studenterna sökte styra 
institutionen via institutionsrådet, men stötte på institutionsförestånda- 
rens veto. Då biträdande professor Elina Haavio-Mannila tillfälligt age
rade institutionsföreståndare i stället för Seppänen fick studenterna 
dock igenom en del av sina krav om bl a kursfordringar. Timo Kyntäjä
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berättar vidare att då han fick sin assistentur vid institutionen lät man 
honom förstå att det skedde på villkoret att han skulle ansluta sig till 
ASS. Han utnämndes till assistent i början av år 1972.

En allvarlig konfrontation fick man till stånd på hösten 1971 då Sep- 
pänen sökte en vikarie åt sig för den sabbatstermin han fått från Fin
lands Akademi. Seppänen föreslog Paavo Piepponen för fakulteten. Vid 
institutionen togs frågan upp vid ett allmänt möte (9.12.71). Mötet an
såg att ’de demokratiska och vetenskapliga’ kriterierna förbigåtts vid va
let av vikarie. Mötet föredrog den andra sökanden Veronica Stolte Heis- 
kanen. Man gav ut en resolution där man skarpt kritiserade institutions- 
föreståndarens val av vikarie såsom politisk diskriminering av bättre 
sökande.

Det allmänna mötet krävde att alla lediganslagna tjänster och vikariat 
först skulle behandlas av en arbetsgrupp där lika många forskare/lärare 
respektive studenter skulle ingå. Arbetsgruppens förslag skulle sedan 
behandlas av institutionsrådet. Mötet ansåg vidare att ”monopolerna 
och högern lyckats fördröja förvaltningsreformen”. Allmän och lika 
rösträtt borde omedelbart införas på institutionerna. Resolutionen pub
licerades i Sosiologia (1971:6). Dessutom tillfogade Risto Jaakkola och 
Antti Kasvio en kommentar där de förnekade att Akademiska Socia
listsamfundet skulle försöka terrorisera institutionen, ”såsom man på 
vissa håll påstått”.6

Seppänen försökte komma undan trycket på institutionen genom att 
år 1974 ta emot uppgiften som dekanus och inrikta sig på förvaltning; 
men också där stötte han på patrull av studentrörelsen som organiserats 
allt starkare politiskt. Studenterna uppträdde -  på SOL:s initiativ (se 
även Vihavainen 1991: 170-185) -  med krav till fakulteten på att kurs
fordringarna skulle ses över och att det eventuellt Sovjetfientliga mate
rialet skulle utmönstras. Seppänen avvärjde operationen genom att till
sätta en politiskt representativ mammutkommitté med uppgiften att ut
reda hur alla nationer behandlas i kursböckerna. Den 24 personer 
starka arbetsgruppen kunde naturligtvis aldrig framlägga några förslag 
till fakulteten. ’Efter det här tog man inte upp några alldeles tokiga sak
er i fakulteten’, konstaterar han senare i vår intervju.

Liknande konfrontationer skedde vid Åbo Universitet där Erkki Asp 
blivit professor år 1968. En intervjuperson minns att Asp och studenter
na redan från början var på ’kollisionskurs, [Asp] hängde inte alls med i 
den kulturella brytning som skedde’; studenterna och lärarna var på 
’helt olika våglängd’. Han beskylldes för att gå storkapitalets och indu
striledarnas ärenden. Asp själv såg på hela den marxistiska vågen som 
en sorts religion snarare än vetenskap -  men han läste Marx för att 
kunna svara på frågor med Marxcitat. Efter att förvaltningsreformen in
fördes år 1974 förlorade han även i praktiken kontrollen över institutio
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nen. I Tammerfors var det professor Seppo Randell (utnämnd 1971) 
som blev utmålad som reaktionens hantlangare. Striden mot auktorite
ter kunde förenas med auktoritetstro. I själva verket tycks de klassmed
vetna studenterna ha gått speciellt hårt åt de professorer som kom från 
anspråkslösare förhållanden och saknade akademisk bakgrund.

Förhållandet till Sovjetunionen satte sin prägel på studentrörelsen. 
Inrikespolitiken blev en fortsättning på utrikespolitiken: Kekkoneneran 
innebar en disciplinering av den politiska diskussionen och verksam
heten. Också studentrörelsen rättade sig efter tidens krav.

Ett annat finländskt drag var radikalismens starka koppling till kam
pen om en förvaltningsreform vid universiteten. I likhet med läget i 
andra västliga industriländer på sextiotalet, kännetecknades de fin
ländska universiteten av kraftig expansion. Nya tjänster grundades och 
antalet studenter växte kraftigt (det här har diskuterats i detalj av Bru- 
un 1978, i Sverige av Abrahamsson 1987: 180-181, och i Frankrike av 
Touraine 1969). Förhållandet mellan studerande och lärare blev natur
ligtvis anonymare, samtidigt som de flesta lärare var relativt unga och 
oerfarna.7 Det är knappast överraskande att en förvaltningsmodell som 
utvecklats för en mycket mindre enhet skakade i fogarna. Hela institu
tionens funktionsduglighet blev stundom beroende av en person. Trots 
alla förvaltningsreformer i Finland kvarstår den starka professorscentre- 
ringen vid våra universitet och präglar vetenskapens vardag i den dag 
som är.

5. Radikalismen tynar bort
Ett nytt skede för tidskriften Sosiologia inträder år 1978 då redaktörer
na åter byts ut. Den nye chefredaktören Pekka Sulkunen påbörjade vad 
man kan kalla en normalisering. Samma normaliseringsprocess skedde 
över hela sociologfältet. ASS avdelning vid sociologiska institutionen la
des slutligen ned år 1978.

Nu, tjugo år efteråt, verkar de svar som gavs av de forna studentakti
vister vi intervjuade, släta över rätt så mycket. På ett sätt som är väl
känt för ’life history’ -  forskningen vill de se sin egen verksamhet som 
något som på ett logiskt, sansat och rationellt sätt leder dem till nulä
get. De betonar gärna det generella, inte det personliga, i konflikterna. 
En av våra intervjupersoner, Arto Noro, som var studentaktivist i Hel
singfors under den period vi nu behandlar, talar om tre faser. Den förs
ta fasen, från början av 1960-talet till ca 1966, kallar han en kultur
radikal fas. Denna fas följdes av ett ’vetenskaps- och universitetskri- 
tiskt’ skede, fram till ca 1974, varefter vad Noro kallar ’en proletär 
vändning’ inträffade och ebbade ut ca 1978. Ordet ’proletär’ syftar inte
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på medlemmarnas samhällsställning, utan det är ett ’honnörsord’ som 
antyder en starkare inriktning på organisationsarbete inom studentrörel
sen. Noro betraktar sig själv som en ’freischwebende’ teoretiker som in
te deltog i denna ’vändning’ (se Noro 1982:3). Vår tolkning är att han 
på detta vis vill avsäga sig ansvaret för de negativa aspekterna i ut
vecklingen. Vårt material ger vid handen att en full politisering skedde 
genast efter den kulturradikala fasen, ca 1970. Kritiken av universitetet 
och dess administration skedde i politiska tecken, då all aktivism defini
erades som politiskt ställningstagande. Det här betyder också att den 
som var med egentligen inte kan dra sig undan ansvaret för det som 
skedde.

Flera sociologer som anslutit sig till rikspolitiska partier har nu läm
nat dem. Våra intervjuade ifrågasätter ofta det nyttiga med sitt tidigare 
politiska engagemang, även om de väl oftast alltjämt röstar på vänstern. 
De berättar nu att marxismen minskat i betydelse för deras egen forsk
ning: ’den är död’, ’den är en hobby’, eller den har blivit en teori bland 
andra. Till exempel Eskola uttrycker sin besvikelse över de sociologer 
som någon gång i tiden ville bygga ett nytt samhälle, men som nu fors
kar i ’mode, smak och kryddor’.

Var det då bara mode, smak och kryddor som blev kvar efter stu
dentrörelsens dagar? Den marxistiska kritiken av sociologin fäste upp
märksamhet på de ekonomiska faktorernas betydelse: sociologin måste 
inbegripa frågor om produktion och konsumtion, och den måste ta hän
syn till klassindelningen i samhället. Medvetenheten om sociologens 
egen samhällsroll har vuxit sig allt starkare. En slutgiltig evaluering av 
denna period förestår, men för vårt vidkommande består det viktiga i 
att funktionalismens och den mekanistisk-positivistiska vetenskaps
synens envälde bröts.

Vi kan konstatera att de inblandade ändå betalat ett rätt så högt pris 
för denna period av tumulter: arbetsron förstördes för mången eta
blerad forskare men också för mången studentaktivist. Flera disputatio- 
ner har fördröjts: avhandlingar påbörjades i marxistisk anda utan klara 
förebilder och har därför krävt grundlig bearbetning.

III

Vad kan en jämförelse av de två kriserna lära oss -  utom att livet i ve
tenskapssamfundet är ett helvete? Vi kan konstatera att båda para- 
digmskiftena berodde på både inre och yttre omständigheter. En inre 
diskussion hade undergrävt trovärdigheten av det förhärskande paradig- 
met. Det var emellertid först yttre omvälvningar som utlöste krisen. I 
den första krisen hade fältforskningens villkor och insikter i hur seder 
och bruk relaterar till hela samhällssystemet lett till att det gamla sättet
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att se miste sin relevans. Det var slutligen det förändrade yttre läget för 
samhällsvetenskaperna som ledde till funktionalismens seger. Det har 
påpekats (Eskola 1992: 259-260) att blickarna efter kriget, då samhälls
vetenskaperna förväntades bidra till återuppbyggnaden av det krigshär
jade landet, naturligt vändes till det egna, moderna samhället. Upp
lösningen av kolonialväldena måste ju också ha förändrat villkoren för 
forskning i ’primitiva’ samhällen. Världen skulle nu, enligt en efter
krigstida fras, ’tryggas för demokratin’. Till exempel Pippings Gespräche 
mit der Deutschen Jugend var ett beställningsarbete för UNESCO och 
det inspirerades direkt av en önskan att bygga upp en hållbar demo
krati.

Vi har inte ingående behandlat mellankrigstidens politiska förhållan
den. Det rådde inget politiskt lugn, tvärtom. Bland annat Lapporörel- 
sen skapade oro och den kommunistiska rörelsen var tvungen att verka 
under jord. Vetenskapsidkarna delades i tysk- och brittiskvänliga; efter 
kriget var det tyskvänliga förlorarna. Rafael Karsten, som i olika sam
manhang deklarerade sig som politiskt neutral, gav dock i sitt utlåtande 
över Pippings Gespräche mit der Deutschen Jugend prov på sådant för
svar av Tyskland som i efterkrigstidens Finland måste ha varit malplace
rat. Trots detta torde vi kunna anta att det första paradigmskiftet inte 
var politiskt motiverat såsom den senare krisen.

Då den senare krisen utlöstes hade många forskare nått insikten att 
det funktionalistiska och mekanistisk-positivistiska forskningsprogram
met inte kunder föra sociologin vidare -  en kris var att vänta. Till skill
nad från den föregående krisen fanns det emellertid nu inte någon själv
klar kandidat till ett nytt paradigm. De omvälvande inslagen kom från 
ett oväntat håll. De stora efterkrigstida årskullarna som skrev in sig vid 
universiteten mobiliserades i en rörelse som krävde en förnyelse av 
snart sagt allting -  sin egen studiemiljö, vetenskapens samhällsroll och 
hela samhället. Många speciellt finländska drag i rörelsen hade ett sam
band med Finlands förhållande till Sovjetunionen. Man tog kraftigt 
ställning för Sovjetunionen, men anslöt sig samtidigt till den nationella, 
kekkonenska konsensuspolitiken. En annan skillnad är att ingen ström
ning fick någon klar monopolställning efter krisen kring år 1970. Inget 
övergripande tankemönster har utkristalliserats.

Jämförelsen mellan de två paradigmatiska kriserna inom finländsk so
ciologi illustrerar, olikheterna till trots, hur en inom vetenskaplig dis
kussion och kritik inte ensam leder till organisatoriska förändringar el
ler paradigmskiften, utan starka yttre faktorer är nödvändiga.
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N O T E R
1 Se t ex Suolinna & Lagerspetz (1991). De moderna tendenser i sociologin som här avses 

sammanfattas ofta i termen positivism. Det här är egentligen oriktigt såtillvida att positi- 
vismen är beteckningen på ett mer allmänt forskningsprogram. Det strävar till kunskap 
enligt en modell som hämtats från en idealiserad beskrivning av naturvetenskaperna och 
innebär ett förkastande av vad som klassificeras som metafysiska påståenden. Det fanns 
alltså positivism i sociologin både före funktionalismen och i strömningar som uppstod 
efter den.

2 Bl a M .A. Numminen, Atte Blom, Peter von Bagh och Pekka Gronow satt tillsammans i 
Allardts seminarium. Kulturradikalismen uppstod parallellt både i Helsingfors och de 
två övriga centrala universitetsstäderna Åbo och Tammerfors. En intervjuperson från 
Åbo berättar att en ’märklig vänsterinriktad kulturelit’ brukade samlas i restaurang 
Hämeenporttis källare under ledning av Esko Ervasti och Akademiska Socialistsam
fundet (Akateeminen Sosialistiseura, ASS).

3 Toiviainen blev senare minoritetskommunistisk riksdagsman.
4 Dylika krav hade redan tidigare rests vid paneldiskussioner som i Helsingfors anordnats 

av studenterna.
5 Ett nytt forum i marxistisk anda grundades år 1976. Tidskriften Tiede ja Edistys (Forsk

ning och framsteg) var till sin målsättning uttryckligen marxistisk och tvärvetenskaplig. 
De mest esoteriska marxistiska bidragen kunde då avstyras från Sosiologia till den nya 
tidskriften.

6 I vår intervju tjugo år senare menade Jaakkola att hans medverkan i skrivelsen dikterats 
av en pragmatisk syn på problemet. Han delade denna tid chefredaktörsuppgiften med 
Veronica Stolte Heiskanen. Båda solidariserade sig med studentrörelsen, men tid
ningens ledare skrevs oftast av Antti Kasvio. Ledarna undertecknades av alla tre. På 
samma sätt undertecknade Jaakkola denna kommentar i tidskriften.

7 Jukka Gronow nämner t ex från Helsingfors att seminarierna i sociologi kunde ha ett
hundra deltagare. Man kunde knappast träffa sin professor utanför mottagningstiderna. 
Läraren fick också vara försiktig i sitt ordval: man kunde aldrig vara säker på att inte 
’en dåre som tar allting bokstavligt’ satt med i publiken (intervju med en lärare).
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Ö V R IG A  K Ä L L O R

Intervjuer utförda med ett tjugotal sociologer från Helsingfors, Åbo och Tammerfors 
under åren 1989-1990.

Helsingin Sanomat 3/12 1971.

SU M M A R Y

Kirsti Suolinna & Olli Lagerspetz 

Two Crises in Finnish Sociology
The aim of the article is to compare two different institutional and paradigmatic crises in 
Finnish sociology. The first crisis occurred after World War II when the social sciences 
had to master new challenges posed by postwar Finnish society. At the University of Hel
sinki a new faculty was established which promoted modern social sciences. The earlier 
dominant Westermarck school lost its institutional position when the chairs where re
served for representatives of modern sociology. The Westermarck school’s scientific im
portance had diminished in the period between the two World Wars. Nevertheless the old 
Westermarckians got an opportunity to found the Westermarck Society as an interest 
group to promote Westermarck’s legacy. During the 1950s the Society gradually became 
dominated by representatives of the modern social sciences. The analysis presented in the 
article is based on protocols, letters and articles which document the old Westermarckians 
efforts to defend their scientific views and positions.

The second crisis occurred during the 1960s and 1970s. The data consist of written 
documents but also interviews with sociologists at the universities of Helsinki, Turku and 
Tampere. The Westermarck Society as well as the Departments of Sociology at the Finn
ish universities were politicized during this period.

By comparing the two periods of crises it is concluded that sociology is and was quite 
vulnerable to social and political influences. It can be argued that sociology as a science 
of society will always reflect ongoing political and social discourses and movements. How
ever at times the involvement in these discourses may demand so much time and energy 
that it will hinder daily scientific routines and delay the achievement of results.
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