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Svensk sociologi – de många 
rösternas ämne
Hedvig Ekerwald

Den individuella karriären och varför det blev sociologi
Det var i Sydfrankrike 1967. Min goda vän Gunilla var au pair-flicka hos en 
familj som hon ställde sig mycket frågande till. Mannen hade varit gift tre, 
fyra gånger förut och frun var betydligt yngre än honom. Han stödde palesti-
nierna och var omstörtande till sin karaktär, grälade med Jean-Paul Sartre och 
var inte som en svensk familjefar. Det triggade mig att utmana honom och 
säga emot till Gunillas glädje. Han och jag diskuterade livligt. Eftersom jag 
kom från Jämtland, stod jag i den motsättning stad-land, som vi diskuterade, 
på landets sida medan han stod på stadens sida. Den motsättningen var myck-
et närvarande i det svenska 1950- och 1960-talen med rationaliseringen av 
jordbruket och avfolkningen av landsbygden. Var rann älvarna som gav Sve-
rige elkraft, var växte skogen och var fanns bergen med malm som gav Sverige 
sina viktigaste råvaror? Och hur mycket fick norrlänningarna av det svenska 
välståndet? Vi sågs bara ligga till last med arbetslöshetsbidrag och flyttbidrag. 

Mannen i familjen tyckte det var roligt i stället för att bli irriterad på en 
nittonåring som tog sig ton och sa emot. Det slutade med att han uppmanade 
mig att bli sociolog och gav mig sin bok Le Marxisme i serien ”Que sais-je?”, 
en fortfarande pågående slags encyklopedi som förklarar fackområden för lek-
män. Först långt senare fick jag veta att han var en känd fransk sociolog, 
 Henri Lefèbvre, rummets sociolog, men på den tiden var han som så många 
andra skymd av Sartre som var den tidens megastjärna. 

När jag kom hem till Sverige flyttade jag till Uppsala, bodde inackorderad 
och läste psykologi i ett år. Gunnar Johansson var professor på Psykologiska 
institutionen och det var inlärningsteori med stimulus-respons som gällde, 
med det då moderna tillägget organism, S-O-R, samt perceptionspsykologi 
vilken användes för att göra trafiken säker. Vi hade en kurs i personlighets-
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psykologi också där vi bland annat fick sitta på mentalsjukhuset Ulleråker och 
observera läraren bjuda in en schizofren patient och prata med honom inför 
oss – absurt. 

Året därpå, hösten 1968, löd jag Lefèbvre och började läsa sociologi. Jag 
läste också teoretisk filosofi parallellt. Av de socialpsykologiska kurser som då 
ingick i sociologin fick jag lära mig mycket om hur vi människor fungerar. I 
dem fick jag äntligen de insikter jag trodde psykologin skulle ha gett mig. Det 
var de tjocka amerikanska läroböckerna Social Psychology av Secord och Back-
man och Social Psychology av Newcomb, Turner och Converse. Jag var oenig 
med Festingers dissonansteori. Festingers tanke var att människor anstränger 
sig för att ändra sitt tänkande så att det inte ska finnas någon dissonans mel-
lan de olika delarna i tanken. Det är ett tvång som gör att man förvränger sin 
verklighetsuppfattning. Teorier kan man ju alltid ifrågasätta. Enligt min me-
ning borde en teori om människor tillåta oss dissonans, det som i dag kanske 
benämns ambivalens. Det är en naturlig känsla eftersom verkligheten består 
av många sammantvinnade trådar och vi inte kan ljuga bort de negativa trå-
darna i ett fenomen bara för att få en ”helgjuten” känsla.

Många studenter kom till Uppsala under den här tiden. Tillväxten var enorm 
och det fanns inget tak för hur många studenter en institution kunde anta. Stu-
dielånen som infördes 1965 hade öppnat möjligheten till högre studier för grup-
per som förut varit utestängda från högre utbildning, eftersom de inte kunnat få 
lån eller i en del fall inte ens vågat be om lån med säkerhet av borgenärer. Att tro 
på sin begåvning så mycket att man törs ta lån mot borgenär var svårt i dåtidens 
Sverige, där vetenskapen tyckte sig ha bevisat att överklassen och me delklassen 
var mer genetiskt begåvade än arbetarklassen, något som hela min doktorsav-
handling långt senare gick emot. År 1970 hade det tack vare de förmånliga stu-
dielånen blivit en större andel studenter med arbetarklassbakgrund än någonsin 
tidigare och kanske också senare. Till tidens vänstervåg bidrog de nya stude-
randegrupperna med sina icke borgerliga perspektiv. Även själva storleken på 
årskullarna födda 1943–1948 var en faktor. Om det förut varit en universitets-
lärare på tjugofem studenter kunde det nu vara en lärare på 500 studenter. Tids-
andan gav också modet att ifrågasätta. Själv arbetade jag nog mer med politik  
än med studier, först som redaktör för en stenciltidning, Black Power, en så  
kallad bulletin för den svarta medborgarrättsrörelsen i USA, sedan som redak-
tör för VUF-bulletinen, Vänsterns Ungdomsförbunds tidskrift. Vi startade ock-
så ett studentparti i Uppsala, inspirerat av det tyska SDS, som fick många man-
dat trots att det knappt hade några medlemmar. Det var en intensiv tid. 
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Men jag skulle inte bli sociolog, trots inrådan från Lefèbvre, jag skulle bli 
journalist som min mormor, min namne Hedvig. Hon arbetade på den stora 
tidningen Svenska amerikanaren i Chicago tills hon fick en hjärtinfarkt och 
dog 1934. Det kanske kan härledas till stressen under den stora depressionen 
efter Wall Street-kraschen 1929. Tidningen hade avskedat sekreterarna som 
skrev ut manusen och lät journalisterna göra allt arbete, och hemma var hennes 
dotter, min mamma, lillflicka och maken, min sockersjuke morfar, hade ing-
et arbete. Jag skulle fortsätta Hedvigs arbete. Journalist var vad jag skulle bli. 

Jag kom in på Journalisthögskolan i Stockholm 1970 men var då redan 
gravid med Karl Tšeliso. Efter första terminen arbetade jag höggravid på so-
cialdemokratiska Länstidningen i Östersund. Våren var intensiv. Jag arbetade 
på tre arbeten parallellt med utbildningen på Journalisthögskolan för att tjäna 
pengar för att resa tre veckor till Tšedis far, Sechocha, en hydrolog som då var 
i Kenya. Han for sedan till Sydafrika och Lesotho, varifrån han kom. Vår son 
Tšedi föddes i oktober 1970, med en sjukdom, Pierre Robins syndrom. Han 
flögs ner med svenska flygvapnets bombplan från Östersund till Uppsala och 
dog nio månader efter sin födsel efter att ha vårdats hela sitt liv på Akade-
miska sjukhuset. Jag var hos honom på sjukhuset varje dag, men för att orka 
med den osäkerhet vi då levde med gjorde jag också något annat. Jag började 
på forskarutbildningen på Sociologen som terapi! Det var fritt att börja läsa 
på forskarutbildningen. Alla som hade läst C-kursen och som ville doktorera 
antogs. Tšedi dog i juni 1971. Tšedis tid på sjukhuset och hans död var mitt 
vietnamkrig, brukade jag tänka. Det verkade så meningslöst, hans lidande, 
om han ändå inte fick bli frisk. Men livet har inte den meningen. 

Efter begravningen kunde jag flytta tillbaka till Stockholm och gå klart 
journalistutbildningen eller fortsätta på forskarutbildningen på Sociologen i 
Uppsala. Vad skulle jag göra? Jag sa till mig själv att om nu inte Gud ville låta 
mig ha barn så skulle jag bli professor i sociologi. Det var en pretentiös tanke 
vid den tiden, tidigt 1970-tal då det inte fanns en enda kvinnlig professor i 
sociologi29. Hur som helst, tanken kom av de dualismer som omgav dåtidens 
kvinnoroller. På 1950-talet var det fler hemmafruar än någonsin, varken förr 
eller senare hade det funnits så många hemmafruar i landet. Innan dess, då 
Sverige var ett jordbrukssamhälle, arbetade både män och kvinnor på gården 
eller torpet. Först industrisamhället gav arbetarmännen möjlighet att liksom 

29 Den vida beundrade Rita Liljeström var Sveriges första kvinnliga professor i socio-
logi. Hon föddes 1928 och blev professor 1985.
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borgarna ha hemmafru, genom den så kallade familjelönen, lön efter försörj-
ningsskyldighet. Den innebar i Sverige högre lön inom industrin för män än 
för kvinnor eftersom kvinnorna bara antogs lönearbeta innan de gifte sig och 
männen i normalfallet skulle försörja hustru och barn. Nu då jag vägde mel-
lan att ägna mig åt journalistiken eller sociologin i skiftet mellan 1960-tal och 
1970-tal, hade kvinnorna börjat yrkesarbeta på de arbeten som låg nära kvin-
norollen (matbespisningspersonal, barnsköterskor, sjuksköterskor med flera). 
Enligt dåtidens diskurs kunde en kvinna inte samtidigt vara intellektuell och 
tilldragande. Om man var tilldragande, ”blev” man gift och kunde få barn. 
Hemmafruns närhet till barnen ställdes mot yrkesarbetets kyliga värld. Det 
var ur de diskurserna min pretentiösa tanke kom. Jag ville att yrkesarbetande 
kvinnor kunde få bli mödrar, samma sak som Alva Myrdal hade verkat för 
och som både min mamma och mormor gjort, dvs. förenat moderskap och yr-
kesarbete. Men då Tšedi dog fick jag anpassa mig till det och satsa på yrkesli-
vet. Jag valde sociologin. Jag hade ändå trivts bättre under mina ”terapeutiska” 
doktorandstudier än på Journalisthögskolan. 

Att jag kom in på sociologin är alltså verkligen en komplicerad blandning av 
tidsanda, slump, intresse och bakgrund. Den fortsatta karriären då? Jag snirk-
lade mig fram på forskningsprojekt med Lena Johansson och skrivprojekt med 
Ingrid Fredriksson, jobbade i FNL-grupperna och var redaktör för den stora 
interntidningen FNL i Sverige, fick undervisa lite grand men var två, tre år för 
ung för att få lärartjänstgöring för de stora kullarna som kom kring 1970. Jag 
gifte mig med Allan, också han hydrolog, och välsignades med två barn och 
disputerade sedan som 35-åring 1983 och fick därefter lyckligen två barn till. 
Det gick att kombinera barn med undervisning och forskning, även om det 
då inte fanns utrymme för något annat i livet. Vi arbetade trekvartstid både 
Allan och jag och dagmammor fanns där vi bodde. Vi hade valt att bo i Lag-
ga, trogna vårt lantliga ideal som jag försvarat inför Henri Lefèbvre. Hoppan-
det mellan undervisningsvikariat och kortare eller längre forskningsprojekt var 
otryggt. De kvinnor jag samarbetat med hade inga maktpositioner som gjorde 
att de kunde hjälpa mig. Först 1990, som 42-åring, fick jag fast tjänst, vid Upp-
salasociologen, men då varslades jag som den senast anställda inom något år. 
Varslet avblåstes och sedan dess har jag haft den viktiga tjänstgöringstrygghe-
ten, den som bara ett gott fackligt arbete kan garantera många30. 

30 Jfr SULF:s nuvarande strid för att tidsbegränsat anställda inom akademin ska 
kunna få tillsvidareanställning.
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Det har varit omväxlande med undervisningen och handledningen där jag 
fått träffa alla dessa olika och spännande studenter. Det har varit små grupper 
och grupper om hundratals studenter, på A-nivå och i forskarutbildning, med 
undervisning på svenska och engelska och i en rad olika kurser. Studenternas 
synpunkter och erfarenheter har betytt mycket för min uppfattning om sam-
hället och sociologin. Man kan säga att de har fostrat mig. Omväxlande har 
det också varit med forskningen. Jag kom med i ett nordiskt forskningspro-
jekt (NOS-S) tack vare min vän och kollega Magdalena Czaplicka. Vi var sju 
kvinnor i projektet och ur det kom min bok Varje mor är en dotter: Om kvin-
nors ungdomstid på 1900-talet. Ett europeiskt forskningsprojekt (Marie Curie), 
som jag kom med i tack vare min vän och kollega Sven Eliaeson, gav ett an-
tal vetenskapliga artiklar om Alva Myrdal. En tid som gästforskare på Rädda 
Barnen med Roya Saniei som handledare gav boken Leva sitt liv med familjen 
i behåll. Att någon tipsade Carl-Anders Säfström om mig gav upphov till ett 
lyckat samarbete i ett projekt för Vetenskapsrådet som resulterade i två dok-
torsavhandlingar och vår bok Levd demokrati? Skola och mobbning i ungdomars 
liv. Kanske stödjer detta att det inte räcker med ”begåvning” utan att kontakter 
måste till? Och kontakterna är socialt fördelade efter den maktordning struk-
turerna har. Kanske är det också så att det inte räcker med kontakter, man 
måste kunna ”leverera” också. Vad gäller intellektuellt arbete tränas man inte 
sällan mer till det om man är medelklassbarn. Vad man kan kalla akademiskt 
självförtroende är också en fördel, och det är också klassmässigt snedfördelat. 

Den avsaknad av ”flyt” i karriären som jag hade i akademin tolkade jag 
först som orsakad av min vänsterhållning, sedan som orsakad av kvinnors un-
derordnade ställning inom akademin. Vi projicerar diskurserna på omgivning-
en. Som lärarbarn uppvuxen i södra Jämtland sju mil från närmaste stad men 
med båda föräldrarna filosofie magistrar, så var mitt klassursprung fördelak-
tigt i akademin. (Pappa hade så kallat fattigstipendium för sina studier.) Ibland 
kändes det faktiskt som jag hade varit en ful ankunge i dåvarande grundskolan 
– enhetsskolan – och läroverket och att jag nu var en svan, en kanske märklig 
metafor men ett sant uttryck för känslan av att passa in i akademin. Det var ju, 
vilket kan låta som en plattityd men som ändå är helt sant, otroligt roligt att 
forska och vi gick frivilligt fleråriga studiecirklar med kamrater i andra ämnen, 
en cirkel för ekonomhistorikern Ulla Wikander om kvinnors liv och arbete på 
1930-talet och en för statsvetaren Mats Dahlkvist (numera Lindberg) där vi 
läste Marx Kapitalet I, II och III. Ungdomskulturnätverket som Johan Fornäs 
drev var också en mycket betydelsefull påverkan under många år. 
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Hur gick det med den pretentiösa tanken om att bli professor då? Det 
gick bra! Till sammanhanget hör att kring år 2000 fanns det vid Samhällsve-
tenskapliga fakulteten på Uppsala universitet fler professorer som hette Mats 
än det fanns professorer som var kvinnor. Något årtionde tidigare hade det 
varit 4 procent kvinnliga professorer på hela universitetet och alltså 96 pro-
cent manliga professorer, och när Eva Lundgren blev professor i sociologi vid 
Uppsala universitet år 1993 var hon Samhällsvetenskapliga fakultetens andra 
kvinnliga professor genom tiderna. Den första var kulturgeografen Gerd Ene-
quist, född 1903. Hon utnämndes till professor 1949 och torde ha gått i pen-
sion på 1960-talet. (I dag är det 24 procent kvinnliga professorer vid Uppsala 
universitet i sin helhet.)

Kring millennieskiftet sökte jag flera tjänster, i början med känslan att det 
vore skamligt att söka en tjänst man inte fick. Det skulle ju framstå som om 
jag trodde jag var bättre än jag ”verkligen” var. Men min busskompis på lands-
vägsbussen, överbibliotekarie Carl-Otto von Sydow, berättade för mig att på 
hans arbete på universitetsbiblioteket sökte inte ens mycket duktiga kvinnor 
några tjänster, medan männen sökte tjänster hela tiden, och de som inte fick 
tjänsten fick i alla fall kunskapen vad som fattades så att de kunde vara bättre 
rustade nästa gång. Så sök du! sa han. Den uppmuntran var väldigt viktig för 
mig. Jag sökte också så småningom om att bli uppgraderad till professor, vil-
ket jag blev år 2007.

Mer allmänt har det skett en omvälvning vad gäller kvinnors deltagande 
i ämnet sociologi under de 45 år jag verkat inom ämnet.31 Det var ett ämne 
för studenter av båda könen, undervisade av mestadels manliga lärare på in-
stitutioner helt och hållet ledda av manliga professorer. Det har i dag blivit ett 
ämne där, liksom på övriga universitetet, majoriteten av studenterna är kvin-
nor, en stark minoritet av lärarna är kvinnor och en inte obetydlig minoritet 
av professorerna är kvinnor. Det är viktigt att upprätthålla könsbalansen på 
alla nivåer så länge könsrollerna är så påtagliga som de är i Sverige. Annars tip-
par sociologin åt ett snedvridet håll av det slag vi hade på 1900-talet. 

Vad har denna förändring betytt för den klassmässiga balansen? Har med-
elklasskvinnor utkonkurrerat arbetarklassmän från positioner inom ämnet 
sociologi? Det har inte undersökts. Det är viktigt att sociologer rekryteras från 
alla samhällsklasser för att lättare få verklighetstrogna undersökningar. Men 
det borde inte vara någon motsättning. Ett ämne som gör sig öppet för andra 

31 Se Sanja Magdalenić: Gendering the Sociology Profession (2004).
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än de mäktigaste grupperna i ett samhälle har möjligheter att rekrytera unga 
kvinnor, studenter från arbetarhem och invandrarhem och studenter som på 
annat sätt tillhör minoritetsgrupper i samhället. På det sättet får vi en sociolo-
gisk forskning av högre kvalitet.

Den svenska sociologin
Sociologi är ju ett gammalt ämne inom samhällsvetenskapen. Redan 1903 
började Gustaf Steffen undervisa i sociologi i Göteborg och på 1930-talet un-
dervisade Gunnar Aspelin i ämnet i Lund. Sociologi blev ett självständigt 
ämne i Uppsala 1947 och Lund 194832 och växte med de nya högskolorna på 
1980- och 1990-talen.33 Hela tiden har ämnets historia med Per Wisselgrens 
ord ”fortsatt att skrivas om och förändras, beroende på ämnets växlande upp-
gifter, behov och förutsättningar”.34 

Hur har ämnet förändrats under den tid jag själv varit verksam? Ett sätt att 
närma sig den frågan kan vara att jämföra läroböcker och det kommer jag nu 
att göra på ett skissartat sätt som kanske kan inspirera till mer djuplodande 
undersökningar av ämnets läroböcker.

En jämförelse av två läroböcker
Hösten 1968 började jag som sagt läsa sociologi. Hur upplevde jag själv äm-
net? ”Den eviga människan” som psykologerna utforskade fanns inte för his-
torikerna men, skulle jag vilja hävda, ganska mycket för sociologerna under 
den tiden. Socialpsykologin från USA var ett dominant inslag i ämnet och de 
vita medelklasstudenter som i USA utgjorde försökspersoner i experimenten 
ansågs inte ge information om tidsandan och klassursprunget, utan om män-
niskan i allmänhet som en interaktionistisk varelse. 

32 I både Uppsala och Lund blev de Sociologiska institutionerna självständiga från 
det ämne de samundervisats med, filosofin, tidigare än de psykologiska institutioner-
na blev, som samundervisats med pedagogiken. De psykologiska institutionerna blev 
självständiga i Uppsala 1949 och Lund 1955.
33 Se Per Wisselgren (2000) Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala 
frågan och samhällsvetenskapens formering 1830–1920, Katrín Fridjónsdóttir (1987) Om 
svensk sociologi: Historia, problem och perspektiv och Anna Larsson (2001) Det moderna 
samhällets vetenskap: Om etableringen av sociologi i Sverige 1930–1955. Se även Gustaf 
Steffen (1907/1908) Sociologien, Göran Ahrne (2004) Om sociologi och Thomas Brante 
(2007) Sociologi. 
34 Per Wisselgren (2000) Samhällets kartläggare, s, 287.
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Den lärobok jag själv hade under första terminen när jag läste sociologi 
var Svensk samhällstruktur i sociologisk belysning (den utkom 1959 och hade 
sin sista och fjärde omarbetade upplaga år 1969). Det var en sorts sociolo-
gins ABC-bok. Den var vetenskaplig i konservativ mening, tråkig, ordent-
lig och utan några som helst känslor på glansiga sidor, som vore den utgi-
ven av en myndighet och inte av levande, enskilda forskare. Problemen som 
avhandlades var också mer intressanta för makthavare än för unga kvin-
nor. Men i fokus stod just det jag pratade med Lefèbvre om, motsättning-
en stad–land, moderniseringen med urbanisering och industrialisering. Låt 
oss jämföra denna lärobok med dess uppföljare, som inte fick samma ge-
nomslag, Sverige: Vardag och struktur (den utkom i två upplagor, 1988 och 
1993). Kan man ur en sådan jämförelse få fram förändringarna inom äm-
net på 1900-talet?

Vilka skrev läroböckerna?
Femtiotalsboken Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning, här kortad till 
Samhällsstruktur, hade göteborgssociologen Edmund Dahlström som redak-
tör och nittiotalsboken Sverige: Vardag och struktur, här kortad till Vardag och 
struktur, hade uppsalasociologerna Ulf Himmelstrand och Göran Svensson 
som redaktörer. De upplagor jag använder av läroböckerna för jämförelsen 
är för ”Samhällsstruktur” min egen sparade lärobok, den tredje omarbetade 
upplagan från 1965, omtryckt 1966, samt för ”Vardag och struktur” den an-
dra omarbetade upplagan från 1993. 

”Samhällsstruktur” har 14 kapitel på 515 sidor skrivna av Gösta Carlsson, 
Edmund Dahlström, Gösta Dahlström, Berndt Gustafsson, Joachim Israel, 
Carl-Gunnar Janson, (två kapitel), Georg Karlsson, Rune Persson, Carl-Erik 
Quensel, Lars Rudebeck, Bengt G. Rundblad och Harald Swedner, samman-
lagt tolv författare. 

”Vardag och struktur” har 25 kapitel på 806 sidor skrivna av Göran Ahrne, 
Erling Bjurström, Torsten Björkman, Kerstin Bohm, Edmund Dahlström, 
undertecknad Hedvig Ekerwald, Robert Erikson, Johan Fornäs, Mats Fri-
berg, Mats Franzén, Björn Fryklund, Göran Gustafsson, Ulf Himmelstrand, 
Hanns von Hofer, Britta Jungen, Rita Liljeström, Orvar Löfgren, Gunnar 
Olofsson, Casten von Otter, Tomas Peterson, Karl-Erik Rosengren, Bengt G. 
Rundblad, Åke Sandberg, Richard Swedberg, Göran Svensson, Karin Teng-
vald, Henrik Tham, Göran Therborn, Lars Tornstam, Karin Widerberg, 
Rune Åberg och Alexandra Ålund, sammanlagt 32 författare. 
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Vad kan man lägga märke till? Vi blev kanske under den här tiden från 
1950-talet till 1990-talet något mer kollektiva. Av de 14 kapitlen i den 
äldre ”Samhällsstruktur” var inte något samförfattat; av de 25 kapitlen i 
den yngre ”Vardag och struktur” var fem kapitel samförfattade av två el-
ler tre personer. Låt oss se på kön. Vi blev under den här tiden en kår av 
båda könen om än med en kraftig snedfördelning. Av de tolv författarna 
till ”Samhällsstruktur” var ingen kvinna, av de 32 författarna till ”Vardag 
och struktur” var sju kvinnor, alltså färre än en fjärdedel. Av dessa kvin-
nors sju kapitel var tre samförfattade och i alla de tre fallen var medförfat-
taren en man. 

Vad gäller klass kan man kanske ta sonnamn som enkel klassmarkering. 
Författarna till ”Samhällsstruktur” hette Carlsson, Gustafsson, Janson, Karls-
son och Persson, dvs. fem sonnamn av tolv, att jämföras med Erikson, Gus-
tafsson, Olofsson, Peterson och Svensson i ”Vardag och struktur”, dvs. fem 
sonnamn av 32. Det skulle tyda på att den äldre bokens författare hade ett 
mer folkligt ursprung. Sonnamn duger nog inte som klassmarkör eftersom jag 
mot resultatet av denna enkla sonnamnsjämförelse ändå skulle tro att sociolo-
gikåren blivit bredare sett till det sociala ursprunget genom både den allmän-
na breddningen av studenter till högre utbildning och den bredare rekrytering 
som sociologiämnet ofta har jämfört med grannämnena, särskilt nationaleko-
nomi, statsvetenskap och psykologi. 

Vad gäller etnicitet och att vara invandrad till Sverige under sitt eget liv, 
var i den äldre ”Samhällsstruktur” på grund av andra världskriget och dess 
flyktingar till Sverige en av de tolv författarna invandrad, Joachim Israel, dvs. 
nästan tio procent. I den yngre ”Vardag och struktur” torde enbart två av de 
32, Alexandra Ålund och Hanns von Hofer, vara invandrade. Ur den aspek-
ten hade under den här perioden mellan 1950- och 1990-tal rekryteringen 
till sociologkåren snarare smalnat av. Vi kan jämföra andelen utrikes födda 
i befolkningen i sin helhet för de tider då läroböckerna kom ut. Enligt SCB 
var andelen födda utomlands 4 procent år 1960 och drygt 9 procent år 1990. 
Detta faktum gör det än mer allvarligt att bara två av författarna till den se-
nare ”Vardag och struktur” är född utrikes.

Vad gäller antalet professorer inom ämnet sociologi så har det ökat avse-
värt. Av de tolv författarna till den äldre ”Samhällsstruktur” var vid lärobo-
kens utgivning enbart tre professorer (en fjärdedel) men av de 32 författarna 
till den yngre ”Vardag och struktur” var 12 professorer (en dryg tredjedel). Av 
de tolv professorerna var tre kvinnor (en fjärdedel), nämligen Kerstin Bohm, 
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Rita Liljeström och Karin Tengvald. (Den äldre boken hade tillkommit under 
det ”institutionella enprofessorssystemet”35.)

Vad handlade läroböckerna om?
Vad handlade kapitlen om i de två läroböckerna? Vad har vi tyckt vara viktigt 
att belysa ur sociologisk synpunkt och har det förändrats mellan 1950-talet 
och 1990-talet? Den äldre ”Samhällsstruktur” ägnar kapitlen åt befolkning-
en, familjen, arbetsmarknaden, industrin, konsumtionen, stad och land, re-
ligion, klass, massmedier, politik samt uppfostran och utbildning. Den yng-
re ”Vardag och struktur” är indelad i sex avdelningar: Anslag, Grundstenar, 
Sprickor och fogar, Staten och folkhemmet, Struktur och vardag samt Vidare. 
I Anslag tas Sverige upp med sin natur, historia och livsform, samt sin ställ-
ning internationellt; i Grundstenar marknadsekonomin och ”dess motkraft”, 
lönearbetet, ”släkt, kön och familj” samt ”kultur, ideologi och vetenskap”. Att 
kultur skulle ingå i grundstenarna var något som växte fram under arbetets 
gång36 trots att det avvek från den då inte ovanliga tanken att basen (grund-
stenarna) inte innehåller kultur utan huvudsakligen ekonomi. Kultur är en-
ligt den tanken något som hör till överbyggnaden. I avsnittet Sprickor och 
fogar (motsvarande social differentiering och social integration37) behandlas 
klass, kön, ålder, rumsliga skillnader, ungdomskultur, invandring och minori-
teter, religion, utbildning, medier och brottslighet. I avsnittet Staten och folk-
hemmet behandlas välfärdsstaten, folkhälsan och ämnet opinioner, i avsnittet 
Struktur och vardag behandlas individ och kollektiv samt arbete och fritid. 
Slutligen, i avsnittet Vidare diskuteras ”framtidens svenska modeller”. 

Man kan lägga märke till att indelningen i den äldre boken går ut på 
olika observerbara förhållanden i samhället medan indelningen i den se-
nare boken är komplicerad och på ett matrisartat sätt blandar samma slags 
observerbara förhållanden i samhället som den äldre boken har med teo-
retiska ämnen som ideologi, individ och kollektiv och ”svenska modeller”. 
Nationalstaten Sverige spelar större roll i den senare boken, vilket nog inte 
ska tas som nationalism utan snarare som tecken på att det självklara, ”vi 
i Sverige”, nu kan ifrågasättas och så att säga ses utifrån, exempelvis som i 
Göran Svenssons kapitel om utländska betraktares polemiska syn på Sverige 

35 Therborn, Sociologins risker och möjligheter, 2013
36 Himmelstrand i Sverige: Vardag och struktur, 1993, s.17
37 Himmelstrand i Sverige: Vardag och struktur, 1993, s.18
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alltsedan 1930-talet, särskilt på den svenska välfärdsstaten och dess bärare, 
socialdemokratin.

Statliga budgetunderskott, regimskifte, ökande antal arbetsmarknadskonflikter, 
u-båtar, statsministermord och vapenexport kan stå som stickord för det senaste 
decenniets växande osäkerhet över vad Sverige egentligen är. Snabb tillväxt, poli-
tisk stabilitet, samförstånd på arbetsmarknaden, geopolitiskt lugn, frihet från våld 
och moraliskt föredöme fångar inte längre svenska erfarenheter. Paradoxalt nog 
tycks bildernas korstryck skapa ett intresse för något genuint svenskt bakom po-
litik och ideologi, ett ‘nationellt själssökande’ (SOU 1987:9). (Göran Svensson i 
Sverige. Vardag och struktur, 1993, s. 159)

De grundläggande frågorna om industrialisering, urbanisering och sekulari-
sering stod alltså i förgrunden för den äldre ”Svensk samhällsstruktur” med-
an treenigheten kön, klass och etnicitet samt ifrågasättandet av  välfärdsstaten 
började komma i förgrunden i den senare ”Vardag och struktur”.

Jämför vi redaktörernas inledningskapitel är Edmund Dahlströms kort och 
oteoretiskt i den äldre ”Svensk samhällsstruktur”, medan Ulf Himmelstrands 
inledning i den yngre ”Vardag och struktur” är teoretiskt och mer ordrikt. 
Dahlström skriver att fler aspekter av svenska samhället borde ha täckts in 
men det kunde ”inte realiseras på grund av brist på författare” och på grund av 
att ”stora områden är outforskade” (s. 1–2). Vilka de aspekterna är får vi inte 
veta. Den definition av sociologi som Dahlström ger är den  följande:

Sociologins specifika intresse gäller individers beteenden sedda ur synpunkten att 
de ingår i ett ‘socialt samspel’ eller ‘växelspel’ (interaktion) och i ett ‘socialt sys-
tem’. Intresset är inriktat på reaktionerna hos samhällsmedlemmar tillhörande 
en gruppbildning, en situation eller en miljö. /.../ Kanske skulle man tillägga att 
det sociologiska intresset vanligen gäller individens beteende i jämförelse med an-
dra individers sett ur synpunkten av likformighet eller avvikelse från likformig-
het. Begreppet ‘struktur’ används av en del författare syftande på denna av sociala 
normer reglerade likformighet. (Dahlström i Svensk samhällsstruktur i sociologisk 
belysning, s. 2)

Det är uppenbarligen en definition i den tid då begreppet beteendevetenskap 
var populärt. Dahlström skriver att ”beteende eller reaktion” avses i vid be-
märkelse (ibid., s. 2), men ändå gör det valda ordet ”reaktion” intryck av uti-
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frånstyrda människor, vars beteenden ska studeras på ett ”objektivt” sätt. Vi 
ser också den Segerstedtska betoningen på normer i uppfattningen av vad som 
är struktur. Men vad har avgränsat innehållet i boken? Dahlström skriver 
att man följt ”en konventionell linje” genom att ta upp det som brukar ingå 
i socio logiska läroböcker och undvika sådant som brukar tas upp i national-
ekonomiska och statsvetenskapliga läroböcker. Men man vet ”att några klara 
gränser inte kan dras mellan samhällsvetenskaperna”. Man har anlitat för-
fattare från grann ämnen, statsvetaren Lars Rudebeck. Författare från grann-
ämnena anlitades även i nästa bok ”Vardag och struktur”. 

Någon definition av sociologi ingår inte i inledningen i den senare ”Var-
dag och struktur”, det vill säga Ulf Himmelstrands kapitel ”Den sociologiska 
analysen av Sverige”. I den är det inte gränserna mellan disciplinerna som står 
i centrum utan gränsen mellan politik och vetenskap. Modern forskning ses 
inte längre som något ”värdeneutralt” utan man kan vara vetenskaplig och 
ändå ha valt ett visst perspektiv att studera saken på: 

Den vetenskapligt relevanta poängen är snarare att vissa fakta och fenomen blir 
synliga och tolkbara endast utifrån ett eller annat perspektiv. Med en perspektiv-
löst värdeneutral ansats skulle dessa kunskapsobjekt kanske förbli osynliga och 
otolkade, vilket inte vore förenligt med ett öppet och allsidigt vetenskapligt kun-
skapssökande. (Himmelstrand i Sverige: Vardag och struktur, 1993, s. 14) 

Himmelstrand jämför själv sin ”Vardag och struktur” med den äldre ”Svensk 
samhällsstruktur” och säger att tabellerna är färre i den här nya läroboken. 
En annan skillnad är att begreppet ”vardag”, som fokuserar människors upp-
levelser, inte fanns i den äldre boken, ”där i stället ordet struktur innehade 
en hedersplats” (s. 16). Med synsättet att perspektiv spelar roll och genom att 
kvinno-, ungdoms- och miljöperspektivet finns med, blir det en mer mång-
fasetterad bild av samhället i den senare boken. Himmelstrand understryker 
också att ”det i dag finns betydligt flera utbildade och forskande sociologer 
än för 30 år sedan” (s. 16). Han menar att en likhet mellan den äldre och den 
yngre läroboken är att arbetslivet och arbetsmarknaden hör till det viktiga. 
Detta skiljer dem från amerikanska sociologiböcker där i stället värderingar, 
kulturmönster, familj och utbildning ställs i centrum.38 

38 Jag tycker mig se denna skillnad mellan skandinavisk och amerikansk forskning 
under perioden 1960–2000 återkomma inom forskningen om kön. 
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Vad som hänt därefter, sedan 1990-talet och fram till vår tid, skulle också 
kunna undersökas med hjälp av läroböcker. (Exempelvis den utländska läro-
boken Sociologi av Anthony Giddens (743 sidor, 2007) uppvisar en relativt 
stor kontinuitet med de ovan analyserade, men den har ett helt kapitel om nå-
got som saknas i dem, nämligen sexualitet och sexuell orientering. Fattigdom 
som är ett eget ämne i Giddens lärobok är också mer osynligt i de båda äldre 
svenska läroböckerna. I det socialdemokratiska Sverige var det eventuellt svå-
rare att erkänna att det fanns fattigdom.39)

Vad har denna jämförelse visat? Det råder en relativt stor kontinuitet inom 
ämnet sociologi bedömt utifrån de två svenska läroböckerna från 1960- och 
1990-talen och även utifrån den översatta läroboken av Giddens från 2000-ta-
let. Sociologiämnet har expanderat kraftigt och vi har fler områden som ut-
forskas sociologiskt av en större grupp yrkesverksamma sociologer. Vad gäller 
de svenska sociologerna har denna grupp fått en större andel kvinnliga so-
ciologer, men utifrån den här lilla jämförelsen inte en större andel sociologer 
födda utomlands. Kanske kan vi också säga att ämnet blivit mer abstrakt och 
teoretiskt och mer vetenskapsteoretiskt medvetet. Det har även blivit bredare 
metodmässigt sedan de kvalitativa metoderna kommit in i sociologin. Intres-
sant är också att den del av sociologin som avspeglas i de här två svenska lä-
roböckerna innehåller mycket om arbetslivet men ingenting om sexualiteten.

Sociologins förändring och kontinuitet
Under de 67 åren sedan den första självständiga professuren i ämnet inrätta-
des 1947 har det, menar jag, inträffat två innehållsliga revolutioner. De har 
i båda fallen varit vetenskapsteoretiskt inriktade. Det är dels 68-revolutionen 
under årtiondet kring 1968, dels den socialkonstruktivistiska revolutionen 
kring millennieskiftet. 1968-revolutionen medförde att kvalitativa metoder 
kom att accepteras tidigare inom sociologin än i andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. Millennieskiftets revolution har inneburit en förskjutning i sociolo-

39 Under den tid då vi oavbrutet haft ämnet sociologi på universiteten, dvs. från 
1947, har Sverige varit socialdemokratiskt dominerat. Vi hade några kortvariga social-
demokratiskt ledda regeringar på 1920-talet men från 1932 fram till 1976, alltså i 44 
år, leddes Sverige av socialdemokrater. Undantaget är en tremånaders Bondeförbunds-
regering år 1936. Socialdemokraterna har haft olika regeringssamarbeten under 15 av 
de 44 åren. Det var socialdemokratiskt styre också under mer än hälften av åren ef-
ter 1976, med borgerligt styre under 17 av de 38 åren efter 1976 fram till i dag, 2014. 
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gers intressen från materiella till ideella saker. Det visar sig i alla studier av dis-
kurser och föreställningar (representationer) och av människors minnen och 
upplevda känslor. Materiella förhållanden som löneskillnader, bostadsstorlek 
och flyttningar har kommit att te sig mindre intressanta för sociologer. Det 
behöver inte vara en nödvändig följd av socialkonstruktivismen som blev rå-
dande från millennieskiftet, men det kan ha blivit en empiriskt konstaterbar 
följd. Det borde undersökas. 

De rörelser som låg bakom dessa två innehållsliga revolutioner har kämpat 
för sin legitimitet i ämnet underifrån, från studenternas och doktorandernas 
sida. De äldre professorerna har i båda faserna med skepsis sett på det nya och 
även rakt av kritiserat det, medan de yngre så småningom ändå ersatt de äldre 
när de gått i pension. På sina nya poster har de unga emellertid också själva 
stelnat och åstadkommit en form som blir en tvångströja för nya inriktningar. 
Detta förstelnande har väl inte inträffat än för den andra revolutionen men, 
om jag får gissa, torde det komma att inträffa. Även om denna metafor om 
innehåll som utvecklas och spränger sin form kommer från 1800-talet menar 
jag att den kan användas för det som hänt inom sociologin.

Oavbrutet sedan 1947 har det funnits en stabil, empiriskt utredande del av 
sociologin som färgats av dessa revolutioner men som inte låtit sig förändras så 
mycket. Den har tagit till sig vissa nya begrepp och uttryckssätt och låtit andra 
begrepp och uttryckssätt falla i glömska. Denna del har främst ägnat sig åt ar-
betslivet, utbildningen och numera även sjukvården, områden där det funnits 
medel för stora, kvantitativa forskningsprojekt.

Kontinuitet och förändring i en ojämn, sammantvinnad form känneteck-
nar alltså ämnets utveckling. 

Den svenska sociologins framtid
Sociologin är inte på väg någonstans av sig självt utan vi styr den med våra 
val och med vad vi gör och avstår från att göra. Skulle jag sörja om sociologin 
upphörde, om bara exempelvis ämnena kulturgeografi, ekonomi, psykologi 
och statskunskap fanns kvar? Vilken lojalitet har jag till just ämnet sociolo-
gi? Vad skulle jag svara om någon frågade mig om min akademiska identitet? 
Ungdomsforskare? Genusforskare? Jag vet att jag skulle säga: Jag är sociolog! 
Identiteterna kan ändras över livet. Hur många doktorander i sociologi skulle 
säga att deras identitet är den sociologiska? Skulle de inte säga queer-forskare 
eller samhällsvetare eller fenomenolog eller något ytterligare som förenar dem 
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med för dem viktiga andra? Skulle jag vilja att de sa ”sociolog”?
Jag skulle vilja att de unga doktoranderna i sociologi identifierade sig som 

just sociologer. Sociologin kan tillföra vetenskapen något självständigt i kraft 
av sina metoder och teorier, sin kreativa pluralism, sin breda rekrytering, sin i 
förhållande till andra samhällsvetenskaper långa existens, sitt världsomspän-
nande International Sociological Association, ja, i sin roll att analysera sam-
hällets omedvetna funktioner.

Om det är rätt att sociologin kan ge sådana bidrag, hur ska vi då kunna 
stärka ämnet? Min bestämda mening är följande: Det materiella gäller. Det 
behövs institutioner på universitet och högskolor som undervisar och forskar i 
sociologi. Det behövs ämneskonferenser som vidareutvecklar kvaliteten i un-
dervisningen och sociologikonferenser anordnade av de svenska, nordiska och 
internationella sociologförbunden. Det behövs en svensk tidskrift för sociolo-
gisk forskning som komplement till de många internationella tidskrifterna. 
Allt detta har vi. 

Vi behöver också många trådar mellan de verksamma sociologerna i form 
av betygsnämnder, sakkunnigutlåtanden, forskningsprojekt och bokprojekt. 
Det har vi.

Det viktigaste i dag blir då att uppskatta och utnyttja dessa resurser och på 
så sätt få dem att fortleva och fortsatt stärka ämnet sociologi. 

Jag kan också önska något vad gäller innehållet i sociologiämnet. 
Jag önskar att vi sociologer skriver så rakt och enkelt som det är möjligt om 

svåra, angelägna och komplicerade saker och att stilen aldrig görs tyngre än 
vad ämnet föranleder. Det är de isländska sagornas kortfattade raka stil eller 
1968-revolutionens direkta, demokratiska tilltal som jag skulle vilja se som 
ideal, inte någon fransk universitetsstil för att imponera. (Däremot ska, fort-
farande enligt mina önskningar, alla sociologistudenter vänja sig vid att läsa 
även mycket svårlästa texter.) 

Jag önskar att vi oftare kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder i 
vår forskning. 

Jag önskar att vi har goda kunskaper om läget för befolkningen i Sverige, 
Europa och världen i statistisk mening.

Jag önskar att vi lockar till oss intellektuella ur alla grupper i samhället och 
gör det möjligt för dem att känna sig välkomna inom ämnet. De många rös-
ternas sociologi behövs.
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