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Teori för rädda 

Sverre Wide 

TEORI?  SAUVE QUI PEUT!  Rädde sig den som kan! Nåväl, så 
farligt är det kanske ändå inte – talar inte många av oss rent av om 
t.ex. ”sociologisk teori” med viss vördnad? Förvisso. Men all 
vördnad är tvetydig och rymmer ett ängsligt avståndstagande; när 
man inte törs ge sig i kast med saken själv förvandlar man den i 
allmänhet till något skrämmande främmande. Åt detta främ-
mande offras vad gäller vetenskapen ett kapitel i varje doktors-
avhandling och ett avsnitt i varje uppsats. Det rör sig heller inte 
bara om en oskyldig, besvärjande ritual ägnad att skydda oss från 
den heliga kraft vi, på goda eller sämre grunder, fruktar (här 
Teorin); vi offrar oss själva åt och för oss själva. Och detta utan 
att riktigt förstå det. 

I denna korta uppsats vill jag göra två saker. Jag vill skissera en 
analys av begreppet teori så som det har kommit att användas 
inom samhällsvetenskapen och framför allt sociologin. Men jag 
vill också, och i direkt anslutning till detta, lämna ett litet bidrag 
till förståelsen av Kaj Håkansons sociologi. Jag kommer att 
analysera och kritisera en rad olika sätt att förstå begreppet teori 
(teori som mekanism, som struktur, som utgångspunkt, som 
modell och som transcendental reflektion) för att slutligen ta upp 
frågan om den sociala erfarenhetens (empirins) natur och den 
sociala teorins plats i denna.279  
                                                 
279 Exempel på andra undersökningar av vad samhällsvetenskaplig teori kan vara 
(och exempel på andra försök till systematik) finns i Becker (1998) Horkheimer 
(1968), Merton (1968), Cohen (1970), Mills (2000), Blumer (1954) och Mjøset 
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För säkerhets skull bör jag kanske säga det rent ut: Här följer 
inget försvar för teori utan ett angrepp. Men också en välkänd 
uppmaning: Sapere aude! Våga smaka på! Först emellertid ett 
klassifikatoriskt klargörande. 

Kort klassifikationslära 

Det råder ingen tvekan om att klassificerandet spelar en viktig roll 
inom många vetenskaper. Vad gäller samhällsvetenskaperna så är 
klassificerandet dessutom inte bara en del av den vetenskapliga 
verksamheten själv, utan också ett studieobjekt för den.280 Detta 
till trots har klassificerandets underliggande principer inte alltid 
varit väl förstådda. Undersöker man dessa skall man finna att 
klassificerandet alltid tjänar ett syfte som ligger utanför det klassi-
ficerade självt; det man klassificerar förstår man strängt taget inte. 

Man kan klassificera saker och ting på olika sätt. Det ligger i 
sakens natur att klassificeringen inte tar hänsyn till alla egen-
skaper hos det som klassificeras, utan begränsar sig till allmänna 
egenskaper som detta delar med övriga föremål i (element av) 
samma klass. Men vilka klasser, och därmed vilka egenskaper, 
som alls är aktuella avgörs i den klassificerande akten – vilket för-
övrigt visar att allt här i världen inte kan vara element eller klasser 
(det skulle medföra en oändlig regress) – och denna har alltid ett 
praktiskt syfte. Man kan t.ex. klassificera sociologiska verk efter 
tryckår, omfång, författarnamn, färg eller i stort sett vad som 
helst. Ingen sådan klassificering är i förhållande till verken sannare 
eller falskare än någon annan eftersom de utförs (och måste 
bedömas) utifrån syften som inte är verkens egna.281 

                                                                                                        
(2001). Denna undersökning gör inte anspråk på att vara heltäckande, eller på 
att diskutera alla de aspekter som ovan nämnda verk behandlar. 
280 Berömda exempel på studiet av sociala klassifikationer är Durkheim och 
Mauss (1963), Foucault (1993) och Douglas (2002). Man kan också nämna 
Schütz (1967) och Berger och Luckmann (1984) vilkas arbeten också vetter mot 
sociologins rollbegrepp. 
281 Stuart Hampshire (1960) demonstrerar på ett övertygande sätt att klassi-
ficerandet inte kan förstås med hänvisning enbart till ”sakerna själva” utan måste 
relateras till ”forms of social life and co-operation among men” (s. 21) och att 
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I själva verket går det att visa att den värld som består av 
klasser är den praktiska nyttans eller användandets värld. I 
förhållande till klassificeringen är alla element i en klass identiska 
och utbytbara; de kan alla användas för samma syfte. Vi behöver 
inte utveckla argumentet här,282 utan kan nöja oss med att 
konstatera att det råder ett motsatsförhållande mellan det att 
klassificera något (förstå hur man kan använda det) och att förstå 
det. Och det som svårligen låter sig klassificeras? Ja, man kan 
förstås stanna vid att kalla det oanvändbart – och det är verkligen 
oanvändbart. Men man bör nog inte nöja sig med ett sådant 
konstaterande. Antagligen bör man istället se klassificerings-

                                                                                                        
antalet möjliga klassindelningar är obegränsat. En intressant slutsats av hans 
resonemang är att världen i sin helhet inte kan vara en klass av ting eller fakta: 
”If it is true that no limit can be placed on the variety of objects of reference 
that may be singled out in reality, then it follows that we cannot properly speak 
of the class of all things that exist or of the class of all properties. There can be 
no rule for forming these classes” (s. 25). Klassernas värld uttömmer alltså inte 
vår värld. Ja, det är till och med så att de klassificerande vetenskaperna saknar 
begreppet värld, en brist som för övrigt vidhäftar pragmatismen i dess olika for-
mer (Jämför t.ex. Rorty (2003)), även om de i tysthet förutsätter det. (Se t.ex. 
Husserl (1998) och Heidegger (2001) som rent av talar om att dessa vetenskaper 
åstadkommer en ”Entweltlichung der Welt” (s. 65).) Och när Merton argumen-
terar mot grand theory och för middle range theories, bör det också ses mot 
bakgrund av denna allmänna klassproblematik. Ty för honom förblir teorier 
alltid ”[…] logically interconnected sets of propositions from which empirical 
uniformities can be derived” Merton (1968), s. 39. Men kanske är det rent av så 
att helhetsperspektivet – och då menar jag inte helheten som ett avgränsat något 
(jämför Håkanson (1988), kap. 23) – utgör den sociala teorins egentliga 
karaktäristikum.  
282 Utförligare argumentation finns i Wide (2005), i synnerhet kap. 7. Se också 
Macmurray (1933), kap. 4, Mure (1958) och Harris (1987). I ett snarlikt 
sammanhang skriver Håkanson apropå distinktioner: ”So in buddhist terms we 
could say [that] separation is a certain way of understanding or appreciating 
differences, that builds on negligence or ignoring. What is ignored is the very 
activity of forming, the permeability of boundaries, the background out of 
which forms appear. The ’result’ is what in modern terms is called reification, 
that is phenomena of all kinds are understood in the light of a certain 
conception of things. There is what in Buddhism is called grasping.” Håkanson 
(2001), s. 127 f. 
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problemet som ett tecken på att här faktiskt kan finnas något att 
förstå. Vetenskapens mantalsskrivare och bokhållare må diskutera 
huruvida något är att betrakta som teoretisk sociologi eller ej, 
huruvida något är riktig sociologi eller ej. Bibliotekarier må 
grubbla över om ett verk skall sorteras under rubriken psykologi, 
socialpsykologi, personlighetspsykologi, psykiatriska behandlings-
metoder, psykoanalys, kognitiv psykologi, kunskaps- och vetenskaps-
teori, sociologins filosofi, medicin eller helt enkelt sociologi.283 Här 
skall inga sådana försök göras. Och ändå tror jag som sagt att 
följande arbete kan bidra till förståelsen både av begreppet teori i 
allmänhet och, om än i det lilla, av Håkansons arbete i synnerhet. 
Detta genom att ta detta arbetes egna syften på allvar, att inte 
genom en eller annan beskrivning av det återföra det på det redan 
bekanta utan att istället förstå det som uttryck, d.v.s. som bärare 
av ännu inte infriade anspråk.284 

Onödig teori (Teoriam non finge! Ställ inte upp någon teori!) 

Det finns de som menar att teorier kort och gott är förklaringar. 
En sociologisk (eller annan) undersökning har kanske funnit ett 
samband mellan två fenomen, mellan två variabler som man 
gärna säger. Men detta fynd är, menar man då, ännu inte att 
betrakta som ett vetenskapligt resultat. Vad som fattas är en teori 
som kan förbinda variablerna med varandra.285 Med detta synsätt 
blir det rimligt att säga att vetenskapen inte bara vet vad som 
händer, utan också varför. På det hela taget är synsättet felaktigt. 
En noggrann undersökning av begreppen samband och kausalitet 

                                                 
283 Verket i fråga är Dubbla verkligheter av Kaj Håkanson (1981) och klassifi-
ceringen kan undersökas i den svenska bibliotekskatalogen Libris. Om behovet 
av att föra var och en (och särskilt sociologin) till sin rätta fålla, jämför Håkanson 
(1982), ss. 251-54. 
284 Det handlar därför inte om att som Windelband sätta det unika i det 
generellas ställe, det ideografiska i det nomotetiskas (Windelband (1915), s. 234), 
utan om att se. Om den för det sociala tänkandet viktiga men ofta negligerade 
distinktionen mellan beskrivning och uttryck, se Collingwood (1938). 
285 Se t.ex. Merton (1968), s. 149 och Hedström och Swedberg (1996). 
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visar nämligen att teorier i dessa fall är helt onödiga. Det är inte 
lätt att i sociologin göra pålitliga fynd av det slag vi tänker på här, 
men ett medicinskt exempel kan kanske åskådliggöra argumen-
tet.286 

Vi vet att den som lider av lunginflammation ofta blir frisk om 
han eller hon får antibiotika. Här finns det ett klart samband – 
och ett samband som räddar liv! Frågan är om vi också vet varför 
antibiotika botar den sjuke. Ett första svar kunde vara att anti-
biotika hjälper därför att lunginflammation är en bakterie-
infektion och mot sådana hjälper just antibiotika. Men detta är 
återigen bara ett samband, och vi frågar därför vad som i sin tur 
kan förklara detta. Nu går vi kanske vidare och säger att bakterier 
förökas genom delning och att antibiotika angriper de nydelade 
bakteriernas cellväggar så att de inte överlever. Ja, men varför har 
antibiotika denna verkan? Jo, för att det ämne som … På det här 
sättet kan man fortsätta. Och så bör vi fortsätta om vi skall förstå 
hur vi t.ex. skall möta det ökande hotet från resistenta bakterier. 
Men är det någon som på allvar tror att det mitt bland alla dessa 
specificeringar av samband, denna vår ökande makt att kon-
trollera en sjukdom, bakterier o.s.v., skulle gömma sig en teori?287 

                                                 
286 Problemen att hitta tydliga samband inom sociologin har dels att göra med 
det sociala livets föränderlighet, dels med svårigheten att visa att de variabler 
som i dessa fall tänks samvariera verkligen är oberoende av varandra och inte så 
att säga två sidor av samma mynt. Och vad gäller det senare problemet finns det 
mycket som tyder på att varje försök att visa oberoendet för in ett manipu-
lerande i bilden som i sista hand riskerar att lyfta det förment sociala fenomenet 
ut ur socialitetens rum.  
287 Eller ens en mekanism? Jämför Hedström och Swedberg (1996). Inom medi-
cinen är man dock i allmänhet inte lika ängslig som inom samhällsvetenskapen. 
Ett pågående forskningsprojekt som jag råkar känna till rör sig över gränsen 
mellan medicin och psykologi. Vissa resultat publiceras i medicinska tidskrifter, 
andra i psykologiska. Denna uppdelning har inte med de faktiska resultaten att 
göra, utan fastmer med mängden teoretiska resonemang som kopplas till dem: 
om lite teori blir det medicin, om mycket teori psykologi. Tilläggas kan att en 
del medicinska resultat i själva verket är sociala: Vissa studier syntes peka på att 
vänsterhänta dör tidigare än högerhänta och man talade då bl.a. om ”decreased 
survival fitness”. Enligt senare studier bör det negativa sambandet mellan ålder 
och vänsterhänthet ses i ljuset av förändrade sociala krav o. dyl. Diskussionen 
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Inom samhällsvetenskapen kanske man inte finner så entydiga 
enkla samband som i medicinen, men man kan väl ändå se 
generella mönster, s.k. strukturer? Och är då inte kunskap om 
sådana strukturer ett slags teoretisk kunskap? Måste vi inte rent 
av höja oss till en sådan nivå för att alls kunna överblicka 
virrvarret av empiriska fakta? Håkanson skriver: 

Vi iakttar en mängd fenomen. Vi tycker oss skönja en ordning 
bland dem. Ordningen kallar vi struktur. När vi ger namn har vi en 
tendens att föreställa oss att namnet står för ett ”ting” […]. 
Strukturen framstår nu som ett osynligt ting. Det är ”bortom” eller 
”utanför” där vi är. I nästa steg säger vi att strukturen förklarar 
varför fenomenen (som kan vara människor) uppträder som de 
gör. 

Hur förklara strukturen? Ty vad är den egentligen mer än en 
sammanfattning av iakttagelser av fenomen som vi redan gjort? 
Vad adderar förklaringen mer än en känsla av igenkännande?288 

Antag t.ex. att man upptäcker en rad fakta som tyder på att vi 
lever i ett ojämlikt samhälle – och sådana fakta finns det gott 
om.289 Antag vidare att man lägger samman dessa fakta och 
säger: Det här handlar inte om enskilda företeelser, utan om ett 
system; vi lever i ett genussystem.290 Så långt är allt gott och väl. 
Problemet uppstår när man sedan vill använda detta nyfunna 
genussystem för att förklara den uppmärksammade ojämlik-
heten: Vi lever i ett genussystem och det är detta som förklarar 
det allmänna kvinnoförtrycket.291 Men genussystemet är ju i sig 
inget annat än det namn vi givit summan av detta förtryck. 
Alltså har vi i själva verket inte förklarat någonting alls. Men om 
dessa manövrar – som ibland involverar genussystem, ibland 

                                                                                                        
kan följas i Coren och Halpern (1991), Harris (1993), Martin (2002), Steenhuis, 
Østbye, and Walton (2001). Men denna analys upphäver till slut sambandet, ty 
variablerna framstår nu inte längre som helt oberoende av varandra; de utgör i 
stället (delar av) ett meningssammanhang.  
288 Håkanson (1988), s. 143 f. 
289 En hel del siffror ges i SCB (2006). 
290 Se t.ex. Hirdman (1990). 
291 Exempel på denna typ av resonemang finner man i Hirdman (1990), s. 78-79. 
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diskurser, ibland personligheter, ibland kapitalismen292 – inte 
förklarar något, vad gör de då? 

Å ena sidan är det rimligt att tro att vårt användande av 
vetenskapliga termer som genussystem och diskurs skänker vår 
verksamhet en vetenskaplig nimbus. Och man kan för all del göra 
karriär med både nya läglar och med tomma. Detta är emellertid 
ganska trivialt. Det allvarliga i sammanhanget är att vi upprättar 
en distans mellan oss själva och problemen; problemen finns 
därute, i strukturen, någon annanstans.293 Men det sociala livet har 
ingen plats. Det är utopiskt. Liksom vi – försåvitt vi alls är sociala. 

Teoretiska perspektiv 

Det finns också andra sätt på vilka man ibland förstår begreppet 
teori inom samhällsvetenskapen. Jag tänker på när man talar om 
teoretiska perspektiv. För är det inte så att vi numer, i vad som 
har kommit att kallas postpositivismens era, mycket väl vet att 
vår forskning aldrig är förutsättningslös och att vi alltid utgår 
från och tolkar världen ur ett visst teoretiskt perspektiv? Med 
detta synsätt kunde en teori vara detsamma som en särskild 
utgångspunkt eller ett perspektiv. Det är emellertid ett märkligt 
synsätt. 

Varför skall man börja en undersökning med att redogöra för 
t.ex. Goffmans syn på det dramaturgiska handlandet (eller för 
en ekonomisk modell av mänskligt handlande)? Vad är Goff-
mans teori om inte hans tolkning av den sociala världen så som 

                                                 
292 Jämför angående begreppet personlighet och dess förklaringsvärde Burr 
(2003), s. 30 f., angående kapitalismen (och ”systemet” i allmänhet) Håkanson 
(1988), kap. 27 och Håkanson (1983), kap. 1. Vad gäller slutligen begreppet 
diskurs (hur man upptäcker en diskurs och vad den i sin tur kan förklara) kan 
läsaren själv utan problem fullfölja resonemanget på egen hand.  
293 Jämför Håkanson (1990), s. 98 ff. och Håkanson (1999). Så länge vi umgås 
med idén om att den sociala verkligheten är någon annanstans, riskerar vi också 
att begå stora misstag. Vår förståelse av oss själva som sociala varelser kan 
emellertid inte vara i grunden felaktig (och vi bör heller inte förvänta oss några 
verkliga paradigmskiften på detta område). Jämför Cohen (1970), kap. 1. 
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han mött den i litteraturen och i ”verkligheten”? Vad vinner 
man i en undersökning om låt oss säga försäkringskassehand-
läggares vardag på att luta sig mot Goffman? Antingen finner 
man att handläggarna spelar roller, hjälper varandra i detta spel, 
upprätthåller gränser mellan back och front stage eller så gör man 
det inte. Hur det än är med den saken, är Goffman själv egent-
ligen överflödig. Det är som om forskaren måste hålla Goffman i 
handen, stödja sig på hans auktoritet. Men om det skall vara 
något med forskningen måste den kunna stå på egna ben. Inte så 
att man inte skall diskutera andra ”teorier”, men man skall inte 
tro att man kan åstadkomma något genom att ”använda” dem. 
Utom leda. För övrigt: Om all data är teoretisk (theory laden) är 
väl också all teori daterad? 

Vi är naturligtvis alla medvetna om riskerna med att ha en 
”teoretiskt utgångspunkt”; en sådan utgångspunkt blir lätt 
ideologisk och vi blundar då för det nya och ägnar oss istället åt 
att bekräfta det vi tror oss redan känna till, nämligen vår 
utgångs-punkt. Håkanson har ägnat en hel del möda åt att i 
detalj granska hur sådan bekräftelse kan gå till inom sociologin 
och annorstädes – inte minst i de fall när man faktiskt explicit 
frågat efter ett överskridande av vissa tillsynes självklara utgångs-
punkter.294 Men problemet är större än några enskilda fall. Så 
länge vi håller fast vid idén om forskarsubjektet som i grund och 
botten åtskilt från forskningsobjektet kommer samma problem 
dyka upp. Och detta oavsett hur mycket vi än talar om perspek-
tivitet, reflexivitet och liknande begrepp.295  

                                                 
294 Detta skulle kanske kunna beskrivas som en av Håkansons paradgrenar. Se 
t.ex. Håkanson (1990), Håkanson (1993), Håkanson (2001), Håkanson (2002), 
Håkanson (2003). Det vore heller inte svårt att se hur man på motsvarande sätt 
skulle kunna visa att t.ex. Mertons appell för överskridandet av den i hans tycke 
rigida uppdelningen av samhällsvetenskaplig forskning i å ena sidan en teoretisk, 
å andra sidan en empirisk gren, inte kan få önskad effekt då hans argumentation 
till syvende och sist förutsätter det han vill bekämpa. 
295 Jämför t.ex. Beronius (1991) och kritiken mot honom i Håkanson (2001) och 
Wide (2005). 
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Rekonstruerad teori? 

Det finns sedan gammalt ytterliggare ett sätt att förhålla sig till 
teoretisk kunskap på, nämligen det som hänger samman med den 
transcendentala reflektionen. Denna reflektion finns tydligast 
utarbetad i den kritiska filosofi, med vilken Kant ville överbrygga 
uppdelningen av kunskapen i analytiska (nödvändigt sanna) och 
syntetiska (tillfälliga) satser.296 Kant lanserade ett tredje alternativ 
och menade sig klargöra principerna för syntetisk kunskap a 
priori. Vi behöver inte följa honom så långt i spåren, utan kan ta 
fasta enbart på det faktum att han frågade efter möjlighetsbe-
tingelserna för redan given kunskap. Mikael Carleheden har med 
stöd av Habermas diskuterat denna transcendentala möjlighets-
analys och betraktar den som en viktig teoretisk uppgift för 
samhällsvetenskaperna.297 

För Carleheden handlar det om att försvara den teoretiska 
sociologin, och han gör det bl.a. genom att försöka visa den re-
konstruerande samhällsvetenskapens potentialitet. Han ger tre 
exempel på teoretiska rekonstruktioner: (a) Hur var Auschwitz 
möjligt?, (b) Hur är det moderna samhället möjligt? och (c) Hur 
är autonomi möjlig? I alla fallen förutsätts empirisk kunskap om 
fenomenen ifråga, och därför förblir eventuella rekonstruktioner 
heller aldrig absolut säkra (Habermas talar om svaga transcenden-
tala argument). Vidare innebär detta att den teoretiska verk-
samheten inte kan hamna i motsättning till empirisk forsk-ning. 
Men även om det alltså inte finns utrymme för eller behov av ren 
arm chair theory, så kommer det teoretiska arbetet ändå leda till 
ny kunskap; Habermas har t.ex. genom rekonstruktivt teoretiskt 
arbete lärt oss saker om oss själva och det har också Bauman. Men 
en förutsättning för att detta skall vara möjligt är att det 
teoretiska arbetet tillerkänns en viss självständighet, det måste 
tillåtas arbeta med andra metoder än de som står till den rent 
empiriska forskningen förfogande, enkannerligen den transcen-
dentala reflektionen.  
                                                 
296 Kant (2004). 
297 Carleheden (2007) 
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Problemet med detta resonemang är att skillnaden mellan 
fenomen själva (vilka sägs vara den empiriska forskningens under-
sökningsobjekt) och deras möjlighetsbetingelser (föremålen för 
den teoretiska forskningen) är svår att upprätthålla. Låt oss ta 
exemplet med förintelsen. Carleheden skriver: 

Bauman frågar sig ju just vad som gjorde Auschwitz möjligt. Vilka 
är dess grundläggande villkor? Vi känner alla till svaret [som 
Bauman gav]. Det krävdes en viss typ av modern rationalitet, 
vilket alltså gör att Bauman kan visa att Holocaust snarare var ett 
uttryck för det modernas logik än ett brott mot denna logik.298 

Men innebär inte detta att Bauman i första hand ger en tolkning 
av vad den moderna rationaliteten är, vad förintelsen var och 
vilken relation som råder mellan dem?299 För det är klart att 
förintelsen förutsatte en rad fenomen, vissa triviala, andra mer 
anmärkningsvärda. Så som förintelsen faktiskt utvecklade sig kan 
man t.ex. påstå att den förutsatte Tyskland i dess helhet; för-
intelsen var tysk. Å andra sidan kanske någon snarare vill hävda 
att det tyska på det hela taget var något tillfälligt i denna historia, 
att förintelsen snarare var modern än tysk. På vilka grunder kan 
man hävda något sådant? Genom att själv ta del av definitionen 
av förintelsen, genom att bidra till tolkningen av dess betydelse. 
Vi ser alltså hur en undersökning av förutsättningar, av orsaker, 
glider samman med beskrivningen av fenomenet självt. Och detta 
är någonting allmänt. Ytterst hänger det, såvitt jag kan se, 
samman med omöjligheten att på det sociala livets område helt 
skilja på form och innehåll. Litet tillspetsat kunde man säga att 
det sociala livet har sin form till innehåll – vilket också betyder att 
en rent formell sociologi inte är möjlig. Habermas egen analys 
pekar förövrigt åt samma håll, då han i detalj visar varför man 
måste ta ställning till ett kommunikativt handlandes innehåll för 
att över huvud taget förstå det (förstå dess form).300 

                                                 
298 (2007), s. 13. 
299 Se Bauman (1989). 
300 Jämför Habermas (1987), del i, kap. 4. I ”’Som det är.’ Om sociala innebörder 
och osocial verklighet” ger Håkanson en intressant analys av hur svårt det är att 
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Det finns starka skäl till att lyfta fram den rekonstruerande 
verksamheten. Ett är att den sociala verkligheten allt som oftast 
överskrider sig själv på så sätt att ett givet ögonblick (en handling, 
en epok) inte ännu fullt ut känner sig själv. ”[M]an upptäcker i 
efterhand att man givit uttryck åt större insikter än man ägde”, 
skriver Håkanson.301 Detta ålägger oss att ständigt vända åter till 
det redan gjorda och sagda i hopp om att förstå oss själva bättre. 
Men en sådan rekonstruktion återverkar alltså på det som 
rekonstrueras och kan till sist heller inte skiljas från vår förståelse 
av detta.  

Theoria och erfarenhet 

Vi har granskat ett antal olika sätt att förstå begreppet teori på 
och inte funnit något av dem helt tillfredsställande. Ett skäl till 
detta är att den distinktion de alla gör mellan teori och empiri är 
problematisk. Denna problematik låter sig omformuleras. Med 
Håkansons ord skulle vi kunna säga att vad som förutsätts är en 
världens grundläggande klyfta, en uppdelning av erfarenheten i 
subjekt och objekt, i forskaren här och världen där(-ute). Men 
denna klyfta svarar bara delvis mot vår erfarenhet. 

I takt med att innebörden i begreppet theoria har förändrats 
från ett gudomligt seende, ett direkt skådande, till de former av 
teori vi sett prov på ovan, har också empeirias betydelse för-
skjutits.302 Vi talar idag om ett empiriskt faktum som något 

                                                                                                        
skilja på att spela sociala spel och spela om dessa spel. Håkanson (1982), kap. 3. I 
slutändan hänger väl detta samman med det som Kant konstaterade när han 
sade att det inte kan finnas några regler för hur man tillämpar regler: ”Sie 
[omdömet] soll also selbst einen Begriff angeben, durch den eigentlich kein 
Ding erkannt wird, sondern der nur ihr selbst zur Regel dient, aber nicht zu 
einer objektiven, der sie ihr Urteil anpassen kann, weil dazu wiederum eine 
andere Urteilskraft erforderlich sein würde, um unterscheiden zu können, ob es 
der Fall der Regel sei oder nicht“ Kant (1913), s. vii. 
301 Håkanson (1982), s. 236. Det behöver väl knappast påpekas att detta är något 
helt annat än studiet av våra handlingars oavsiktliga konsekvenser så som dessa 
förstås av t.ex. Merton (1968) eller Giddens (1996), kap. 3. 
302 Jämför Ritter och Gründer (1971-). 
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tillfälligt. På detta sätt är antalet blommor på äppleträdet utanför 
mitt fönster en rent empirisk fråga; det enda sättet att ta reda på 
antalet är att räkna blommorna. Men om erfarenheten alltid är 
tillfällig så har begreppet urholkats och vår erfarenhet krympt. 
Särskilt det sociala livet framstår som torftigt ut detta perspektiv. 
För denna tillfälliga empiri kan aldrig lära oss något väsentligt om 
oss själva eller världen; den kan bara snällt svara på just de frågor 
som vi redan formulerat. Nu bör man förvisso förstå det sociala 
livet som uppbyggt kring just frågor och svar. Men sådana svar är 
aldrig (eller sällan) enkla svar av typen 42, ja eller nej, utan 
medför alltid en fördjupad förståelse av frågan själv. Det innebär 
att den sociala verkligheten inte går att reducera till empiriska 
fakta, utan att den alltid rymmer ”teorier” i sig själv (utan att för 
den skull vara hypotetisk, i bemärkelsen som om) och om man 
bortser från dessa teorier så bortser man också från det som gör 
den social.303 Och på precis motsvarande sätt rymmer tillsynes 
”rent teoretiska” analyser den sociala världen i sig själva. 

* 
Kaj Håkanson har inte skrivit någon ”sociologisk teori”. Inte heller 
är hans arbeten fulla av ”empiri”. Men han har vidgat vår 
erfarenhet och kunskap – inte om världen, men som världen – och 
han har visat oss betydelsen av theoria. 
 

* * * 
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