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Lokalsamhällen och familjeliv 
i omvandling
Ulla Björnberg

jag började läsa sociologi 1964 efter att ha läst statskunskap och peda-
gogik. När jag började studera vid universitetet i början på 1960-talet vis-
ste jag inte att ämnet sociologi fanns. Jag minns hur jag, efter ett besök hos 
studievägledaren i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg, 
på väg ut läste ämnesbeskrivningen i den breda entrétrappan och stannade 
till av upphetsning. Sociologin passade mig som hand i handske. Jag visste 
inte vad jag kunde använda sociologin till yrkesmässigt, men min pappa sa: 
”Läs det du vill, det blir alltid något av dig!” Med detta inleddes min bana i 
sociologi. Samhällsomvandlingen under 1960- och 1970-talen fångade mitt 
intresse för sociala problem och social förändring. Liksom många andra so-
ciologer i min generation ville jag bidra till kunskaper om hur människors 
livsvillkor kan förbättras och delta i kritiken av de sociala problem som sam-
hällsomvandlingen förde med sig.

Samhällsplanering och livsformer
Jag fick tidigt delta i forskningsprojekt genom att göra intervjuer och obser-
vationer. I samband med expansionen av ämnet under sent 1960-tal erbjöds 
jag undervisning som amanuens. Tillströmningen av studenter var omfat-
tande och det blev delvis en chockartad upplevelse att undervisa stora grup-
per av studenter i restauranglokaler och biografsalonger. Perioden samman-
föll också med den upproriska studentrörelsen i slutet av 1960-talet. Jag var 
oerfaren både som sociolog och som lärare.

Som C-student gjorde jag tillsammans med Gunilla Fürst en studie av 
invandrad arbetskraft. Det var en longitudinell registerstudie med fokus på 
arbete och boende och genomfördes inom ramen för ett projekt om flyttan-
de arbetskrafts anpassning i Göteborg under ledning av Bengt Rundblad, 
professor i sociologi med inriktning på arbetsmarknad och regionalpolitiska 
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problem. Göteborg var då en sjudande arbetsmarknad med expanderande 
industriell verksamhet (t.ex. varvsnäring, biltillverkning och kullagerindu-
stri) och omfattande stadsomvandling. 

Under några år därefter arbetade jag med frågor rörande sociala aspekter 
i stadsplanering, dels i Göteborgs Socialförvaltning, dels på Statens Institut 
för Byggnadsforskning i Stockholm. 

Särskilt intresse väckte forskning kring effekter av sanering av Göteborgs 
innerstad med omfattande rivning av trästadens landshövdingehus och ut-
byggnad av nya bostadsområden. Kritik och missnöjen med bostadsmiljöer 
aktualiserade frågor om sociala aspekter och om medinflytande i bostads-
planering och bostadsförvaltning. 

Med Bengt Rundblad i spetsen fick vi projektmedel från Riksbankens 
Jubileumsfond för en studie av lokal och regional omvandling, där Sjuhä-
radsbygdens omvandling av textil- och konfektionsindustrin (teko) skulle 
illustrera förändringsprocesser på lokal nivå. Vi jämförde tre ortstyper – en 
som omvandlades från brukssamhälle till småhusförort, en småföretagsort 
som omvandlades till en serviceort samt en förort som inom loppet av några 
år växte från jordbruksland till en stadsdel med drygt 6 000 invånare. 

I detta projekt kombinerades aspekter på arbetsmarknadens och orts-
systemens omvandling som en följd av både regionalpolitik och bostads-
politik. Poängen var att relatera orternas förändring och hushållens livs-
former till regionen och det omgivande storsamhället. I vårt team ingick 
Margareta Bäck-Wiklund och Hans Lindfors, som tillsammans hade skri-
vit en avhandling baserad på en studie av ett lokalt samhälle i Värmland, 
och Arne Nilsson, som liksom jag var doktorand. I vårt teoretiska arbete 
tog vi fasta på den dåvarande akademiska debatten om välfärd och livs-
kvalitet – vad som uppfattades som centrala angreppssätt för att studera 
individers välfärd. I de nordiska länderna gjordes under denna tid väl-
färdsundersökningar med lite olika angreppssätt. Vår kritiska utgångs-
punkt var att dessa hade ett alltför ensidigt fokus på individuella resurser. 
Omgivningsbundna villkor hade med tiden blivit en alltmer uppmärk-
sammad dimension i välfärdsstudier. En stor regionalpolitisk utredning, 
”Orter i regional samverkan”, syftade till att analysera hur livskraftiga or-
ter skulle utvecklas i ortssystem, medan icke livskraftiga orter skulle läm-
nas därhän. Vi var kritiska till att informella resurser och kollektiva sam-
handlingar inte beaktades i diskussionerna om lokala villkors betydelse i 
välfärden. Vi var också inspirerade av Ottar Brox’ forskning om relatio-
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nen mellan nordnorsk glesbygd och central byråkrati i Norge och Åke 
Dauns forskning om Båtskärsnäs i norra Sverige. Dessa studier behandla-
de protester hos boende i avfolkningsbygder mot flyttningar, nedläggning 
av verksamheter och central byråkrati. Den kritiska debatten om miljon-
programmets förorter var ytterligare en influens.

Vi arbetade med begreppet livsform – ett begrepp med förankring i com-
munity-sociologi och samhällsklass. Livsformer i vår definition genereras 
utifrån lokala strukturella och materiella villkor. I det generativa perspek-
tivet analyseras hur människor väljer att utforma sina val utifrån en his-
torisk process. Ur ortens historia och personliga livshistorier gestaltas nya 
samhällsformer. Jag var särskilt intresserad av förorten som samhällsform 
och för hur socialt liv skapas och vidmakthålls i en nybildad stadsbildning. 
Orten blev en problemförort med stor omflyttning av boende, många in-
vandrare, främst från Finland och från avfolkningsbygder i norra Sverige. 
De inflyttade fick jobb i den krympande textil- och konfektionsindustrin 
i Sjuhäradsbygden. Jag skrev en sammanläggningsavhandling huvudsakli-
gen med utgångspunkt i projektet Livsformer i en region (Björnberg 1980).

Hushållens livsformer och välfärd i ett lokalt perspektiv stod i fokus för 
mitt intresse under några år efter avhandlingen, då jag arbetade för Expert-
gruppen för Forskning om Regional Utveckling inom Industridepartemen-
tet med forskning kring detta tema. 

Forskning om livsformer och vardagsliv – några reflexioner
Bland dagens sociologer är det få eller inga som arbetar med begreppet livs-
form, åtminstone inte på det sättet som vi och andra nordiska sociologer 
gjorde. Livsformsstudier var populära inom Norden under 1980-talet inom 
urban- och regionalpolitisk forskning med syftet att belysa och förstå hur 
människor förhöll sig till social förändring, både vad gäller värderingar och 
praktiker i vardagen. Vi, liksom andra sociologer, betraktade livsformer ur 
ett strukturellt perspektiv där både individuella handlingar och val relatera-
des till familjens klass och ortens klasstruktur (Höjrup 1993). Några studier 
fokuserade mer specifikt på klass och kön (t.ex. Jakobsen 1999). Det intres-
santa med begreppet livsform var att det inbegrep både enskilda individers 
handlingar och den sociala miljö, den samhällsform, som de levde i. 

Bland etnologer betraktades livsformer mer utifrån ett kulturellt perspek-
tiv, särskilt stadsliv som socialt och kulturellt liv. I sin avhandling diskute-
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rade Åke Daun (1974) begreppet ”Urban sociology” och hänvisade till åt-
skilliga klassiska studier av stadsliv (Simmel 1903, Wirth 1938, tidskriften 
Urban life and culture). Han var intresserad av att skildra storstadskultur i 
förortsmiljö, med vilket han avsåg kännetecknande drag för människors sätt 
att förhålla sig till sitt boende och sociala kontaktnät i storstadsmiljö, men 
utan ett klassperspektiv.

Livsformsbegreppet följdes av andra begrepp som livsstil, vardagsliv, livs-
historia och livsföring. Intresset för studier av människors vardagsliv och 
handlingar har emellertid inte direkt avtagit, men fokus har ställts på smak-
riktningar kopplade till social skiktning och social förankring. Framförallt 
blev Pierre Bourdieus forskning om reproduktion av individers värderingar, 
normer och ideal utifrån sociala skiktningsmönster i samhället en inspira-
tionskälla för många sociologiska studier av social differentiering (1977). 
Efter järnridåns fall och neoliberalismens segertåg i världen blev klassbe-
greppet ”omodernt” och det fanns även de som hävdade att klassamhället 
var överspelat (Beck 1986). Marxistiska teorier kom ur modet.

När jag nu läst om de empiriska fallstudier som vi genomförde i projek-
tet ”Livsformer i en region” slås jag av hur lika problemen då var i jämförel-
se med dagens situation. Studierna genomfördes under mitten och slutet av 
1970-talet, dvs. under den tid som industriproduktionen i Sverige sjönk och 
arbetslösheten ökade. I intervjuerna talade föräldrarna om ungdomsarbets-
lösheten som ett stort problem. Arbetslösheten ökade också bland invand-
rare och kvinnor. Tekoindustrin var en låglöneindustri och den hade varit 
en verksamhet som länge hade dragit till sig kvinnlig arbetskraft, särskilt 
då konfektionsindustrin. Tekoindustrin innebar lågkvalificerade arbeten för 
både män och kvinnor, ofta tunga och ensidiga jobb med högt tempo, lik-
som serviceindustrin karakteriseras i dag. För dem som hade vuxit upp i 
bygden var dessa jobb inte attraktiva och man ville inte att ens barn skul-
le bli arbetare inom teko. Många valde därför att flytta och byta jobb men 
flyttade sedan tillbaka med sina förvärvade erfarenheter. Frågan är i vilken 
utsträckning som arbetskraftsvandring utgör ett alternativ för dem i mot-
svarande situation i dag?

Jag tror att tiden är mogen för nya studier av livsformer och lokalt sam-
hällsliv där utformning av lokala samhällsformer växer fram i spåren av eko-
nomiska och sociala problem. Strävan efter en mer hållbar livsföring med 
miljöaspekter i fokus kan också bidra till ett ökat intresse för livsformer.

Inom urbansociologi finns i dag ett växande intresse för att studera so-
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ciala rörelser, protestaktioner av olika slag. Efter lokala uppror i förstäder i 
många storstäder i Europa diskuteras nu åter (liksom på 1970-talet) boen-
desegregation, fattigdom, hemlöshet, bostadsbrist, vandalisering och andra 
sociala problem. I Göteborg finns i dag en växande forskningsmiljö inom 
sociologi, socialt arbete och ett relativt nyskapat Centrum för Urbana Stu-
dier. Inför ISA-konferensen i Göteborg 2010 skrevs på initiativ från Göte-
borgssociologer en antologi om Göteborg där forskare från andra discipli-
ner också medverkade (Holgerson m.fl.). Boken behandlade både historik 
och nutid i stadens omvandling från industristad till evenemangsstad. Ett 
stort projekt om omvandlingen av en stadsdel på Hisingen pågår. Nyligen 
publicerades en bok om urbana rörelser bakom skapandet av Christiania i 
Köpenhamn och Haga i Göteborg (Thörn 2013). Boken handlar om gen-
trifieringsprocesser i stadsmiljöer och om hur inte bara boendet utan också 
det offentliga rummet segregeras och gentrifieras. På 1960-talet var det riv-
ningar av stadsdelar som drev de boende bort från sina bostäder, i dag är det 
renoveringar av bostäder och omvandling från hyresrätter till bostadsrätter 
som driver människor ut till andra bostadsområden. 

Från livsform till familjesociologi
Tillsammans med Margareta Bäck-Wiklund genomförde jag senare ett pro-
jekt där vi jämförde barnfamiljers vardagsliv i två kommuntyper – en lands-
bygdskommun och en storstadskommun. Medan vi i det tidigare projektet 
analyserade familjernas livsformer utifrån lokal produktionsstruktur så re-
laterade vi i denna studie livsformer till den lokala välfärdsstaten (1987). 

Jag fick därefter ett arbete i Wien (1987–1990) för att etablera samarbete 
mellan sociologer med familjesociologisk inriktning i Öst- och Västeuro-
pa.52 Arbetet i Wien resulterade bland annat i en antologi European parents 
in the 1990s, som belyste olika aspekter av familjens omvandling i Öst- och 
Västeuropa. Därefter inleddes för mig en period med jämförande studier 
av familjeliv och familjepolitik och välfärd, bland annat med forskare vid 
Deutsches Jugendinstitut i München och andra forskare i Europa. 

Åren i Wien medförde också att mitt intresse för internationell samver-
kan i sociologi stimulerades. Jag var under några år med i styrelsen för Eu-

52 Vid European Coordination Center for research and Documentation in the  Social 
Sciences.
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ropeiska sociologförbundet (ESA) och också ordförande i flera år för ”Re-
search Network on Sociology of Families and Intimate Lives” inom ESA. 
Jag medverkade i ett EU-finansierat projekt om familjeforskning som bland 
annat finansierade doktorander att vara verksamma på olika institutioner i 
Europa. Jag invaldes i Internationella Sociologförbundets styrelse (2006), 
dels som ordförande i den lokala organisationskommittén för den XVII 
världskongressen i sociologi (2010), dels som medlem i programkommittén. 
Tillsammans med Michael Burawoy organiserade vi en serie plenumsessio-
ner om våld som sociologiskt forskningsfält. 

Inom EU kom från början av 1990-talet europeiska jämförelser av sociala 
förhållanden att expandera kraftigt. En tidig inspirationskälla för denna starkt 
expanderande forskning var Gösta Esping-Andersens bok Three worlds of wel-
fare capitalism. Hans bok inspirerade till åtskilliga jämförande analyser av väl-
färdseffekter av institutionella variationer i regimtyper. Boken kritiserades av 
feminister som menade att familjen som välfärdsskapande institution, genom 
kvinnors obetalda arbete i hem och familj, inte minst deras omsorgsarbete, 
 ignorerades i den teoretiska modell som han och många av hans efterföljare 
utvecklade. Efter hand utmejslades begreppet ”Social Citizenship” som analy-
tiskt begrepp för jämförande studier (t.ex. Lewis 1992, Lister 1997, Sainsbury 
1996, Hobson 2002) med fokus på hur välfärdsregimer med dess institutio-
nella regelverk genererade olika strukturella villkor för kvinnor och män. Sär-
skilt betonades familjepolitikens betydelse för kvinnors villkor och deras möj-
ligheter att vara självförsörjande och självständiga i ett familjesammanhang. 
Den nordiska modellen för välfärd och familjepolitik blev berömd för att den 
ger positiva utfall för jämställdhet mellan könen och för utsatta grupper i sam-
hället, som ensamstående mödrar, barns fattigdom och hälsa etc. Genom mitt 
samarbete i Europa blev jag medveten om att modernisering av familjeinstitu-
tionen gått långt i Sverige och i Norden. Den nordiska modellen betraktades 
av många av mina kollegor i Europa i slutet av 1980-talet som utopisk. Men 
i dag finns t.ex. EU-direktiv om föräldraledighet som har införlivats i någon 
form i samtliga länder i EU.

Jag deltog några år i European Observatory on National Family Policies, 
där vi gjorde jämförande studier av familjepolitik och studier av villkoren 
för olika familjetyper inom EU, bland annat ensamstående mödrar. Sedan 
jag blivit professor i sociologi med inriktning på kön, familj och samhälle 
1996 kom jag under flera år att forska vidare på samband mellan familje-
politik, arbete och familjerelationer utifrån ett könsperspektiv. Jag hand-
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ledde flera avhandlingar inom området, t.ex. ensamstående mödrars för-
sörjningsstrategier, kön och våld i samband med familjeseparationer och 
familjer med etniskt blandade par. 

Parallellt med den akademiska debatten om välfärdsregimer, kön, familj 
och jämställdhet fanns en debatt om betydelsen av individualiseringen i 
samhällets moderniseringsprocess. Diskussionen kopplades samman med 
förändrade relationer mellan könen och kom att innehålla många spekula-
tiva påståenden om hur förändringar i grundläggande sociala institutioner, 
särskilt familjen, antogs medföra mer flyktiga och mindre ansvarstagan-
de relationer. Tongivande i sammanhanget var tyska sociologer som Elisa-
beth Beck-Gernsheim och Ulrich Beck med boken The normal chaos of love 
(1995; 2002) och Anthony Giddens The transformation of intimacy (1995). 
Giddens framhöll att intimitet styrdes av ett utbytesperspektiv i parrelatio-
ner. Han hävdade att individer (man eller kvinna) valde att stanna kvar i 
relationen så länge som man bedömde den som ”lönsam” för ens individu-
ella behov. Han myntade uttrycket den ”rena relationen” för denna typ av 
förhållningssätt.

Mot bakgrund av dessa teoretiska diskurser inom sociologin genomför-
de Anna-Karin Kollind och jag en studie med syftet att jämföra ideal och 
praktik i strävan att hantera jämställdhet, gemenskap, individuella behov 
och självständighet. En tanke var att strävan mot att förverkliga jämställd-
het förstärks av behov att tillgodose individuella behov, och att detta skul-
le kunna stå i motsättning till önskan om att skapa gemenskap i familjen. 
Vi menade också att den offentliga jämställdhetsdiskursen i samhället do-
minerades av ett individuellt perspektiv med dess betoning på lika delning 
av hushållsarbete och barnomsorg. Vi var intresserade av att förstå hur par 
uppfattade jämställdhet som ideal och hur de försökte förverkliga dessa. I 
boken Att leva själv tillsammans (2003; 2005) analyserade vi hur par organi-
serar vardagen, fördelar hushållsarbete och pengar, hanterar konflikter och 
motsättningar mellan behov av autonomi och gemenskap. En viktig inspi-
rationskälla bakom studien var texter av Janet Finch (1989; 1993) om för-
handlingar om omsorgsansvar i familjer. Vidare använde vi teori om nor-
mativ könsmakt utvecklad av Fenstermacher, West och Zimmerman (1991) 
samt socialpsykologisk teori om idealtyper för social gemenskap utifrån Da-
vid Cheal (1988) och Jean Kellerhals m.fl.(1988; 1997).

Relationer mellan generationer har sedan 1990-talet blivit föremål för 
flera studier internationellt, särskilt Claudine Attias Donfut (2002; 1998) 
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och Martin Kohli (2000a;b). Intresset var kopplat till en debatt om mot-
sättningar mellan generationer på samhällelig nivå, särskilt med inriktning 
på ungdomars levnadsnivå jämfört med pensionärers och att ungdomar för-
lorade ekonomiskt på grund av de äldres pensioner och besparingar. I an-
slutning härtill fanns en debatt om att individualiseringen och välfärdssta-
ten bidrog till att familjers villighet att ge stöd ekonomiskt och praktiskt till 
anhöriga avtog och att pensionärer var mer inriktade på att spendera själva. 
Denna typ av debatt har inte varit lika framträdande i de nordiska länderna. 
Den fördes mest i USA, Tyskland, Frankrike och Italien. Stora internatio-
nella studier har genomförts och numer har också EU återkommande data-
insamlingar i Generations and  Gender Program.

Jag ledde en studie av förekomsten av ekonomiskt och socialt stöd mel-
lan familjemedlemmar inom olika familjeformer och i olika generationer i 
Sverige. Vi kombinerade en longitudinell ansats med en surveyundersök-
ning. Den longitudinella delen bestod i registerdata om inkomster över tid 
(lön, a-kassa, försörjningsstöd och sjukbidrag). Databasen var urvalsram för 
individer från 18 år som besvarade en surveyundersökning med frågor om 
ekonomiskt och praktiskt stöd från och till anhöriga, motiv till stöd, attity-
der till att ge stöd. Övergripande frågor var t.ex.: Vilken inverkan har den 
individualiserade familjemodell som har utvecklats i Sverige genom familje-
politik och välfärdsstat haft på hur man stöttar anhöriga mellan generatio-
ner? Har välfärdsstaten urholkat familjbanden eller har den snarare stöttat 
dem? Hur skiljer sig praktik och attityder mellan könen, klasser och etnici-
tet? Våra resultat visade att det främst är mellan barn och föräldrar som eko-
nomiskt och praktiskt stöd förmedlas och att stöd från välfärdsstaten i viss 
utsträckning minskar benägenheten att ge ekonomiskt stöd inom familjen 
(Latta 2009). Ekonomiskt stöd går främst nedåt i generationer – att föräld-
rar stöder sina vuxna barn med bidrag till studier och till bostad (Björnberg 
& Ekbrand 2008a; 2008b). Detta är ett genomgående resultatet också i in-
ternationella studier inom Europa. 

 I ett av mina senaste projekt har jag återvänt till invandring och familj. 
Det handlar om asylsökande barns och familjers hälsa och välbefinnan-
de. Projektet syftade till att analysera asylpolitiken ur barnens perspektiv. 
Detta tvärvetenskapliga projekt kan ses som återgång till mitt första pro-
jekt, som då handlade om arbetskraftsinvandring från södra Europa men 
som nu handlar om flyktingar från krigshärjade områden utanför Europa 
(Andersson  m.fl. 2010).
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Nyligen har jag avslutat ett nordiskt projekt om utmaningar för framtida 
familjepolitik. Det har bedrivits inom ramen för ett nordiskt forsknings-
program, ”Reassessing the Nordic Welfare States”, och har finansierats av 
NordForsk med målet att studera hur den nordiska välfärdsmodellen står 
sig i tider av globalisering och omvandling av ekonomisk/politisk styrning 
(Björnberg & Ottosen 2013).

Familjesociologi i Sverige – några reflexioner
Jämfört med Sverige är familjesociologi mer etablerat som subdisciplin inom 
många europeiska länder. Inom Europeiska Sociologförbundet har forskar-
nätverket RN13 sedan 1990-talet vuxit till att bli ett av de största inom 
ESA, och inom Internationella sociologförbundet (ISA) är det också en stor 
Research Committee (RC6). 

Bland sociologer som skrivit om översiktliga perspektiv på det moderna 
samhällets förändring uttalades teser om familjens sönderfall med utgångs-
punkt i funktionalistisk teori (t.ex. Parsons 1949). Man menade att det mo-
derna industrisamhället och servicesamhället successivt medförde att funk-
tioner som legat inom familjen/hushållet urholkades, särskilt produktion 
men också socialisation och omsorg. Kärlek, emotionella band och lojalite-
ter kom att ses som familjens sammanhållande kraft. En del forskare, t.ex. 
den amerikanske sociologen David Popenoe argumenterade på 1980-talet 
att utbyggda välfärdsstater, t.ex. den svenska, medför höga skilsmässotal, 
eftersom staten övertagit både socialisation av och omsorg om barn liksom 
omhändertagande av äldre familjemedlemmar (1988). 

Boken Kvinnors liv och arbete (1963), ett nordiskt arbete under ledning 
av Edmund Dahlström och Harriet Holter, väckte stor uppmärksamhet i 
könsrollsdebatten på 1960-talet med bland annat hur författarna problema-
tiserade familjen utifrån kvinnors och mäns förhållningssätt. I sin bok Upp-
växtvillkor (1972; 1993), tog Rita Liljeström spjärn mot en rad idealiserade 
föreställningar om familjen förr och i modern tid. Hon lyfte fram kvinno-
forskningens inflytande och hur den kom att ställa nya frågor inom famil-
jesociologi. Rita var en inspirerande kraft i kvinnoforskningen och samlade 
en stor grupp kvinnor kring sig i projekt som rörde kvinnors liv och arbete, 
och jämställdhet i familj och arbetsliv. I Sverige hämtades också mycket in-
spiration från norska sociologer och psykologer, Harriet Holter, Hildur Ve 
Henriksen, Kari Waerness och Hanne Haavind – för att nämna några.
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Feministiska teorier betonade familjen som en grundbult i patriarkatet, 
och moderskapet uppfattades och uppfattas fortsatt som hotet mot kvin-
nors oberoende både i familj och samhälle. Flera marxistiskt orienterade 
sociologer teoretiserade om äktenskapet som institution för exploatering av 
kvinnor genom det oavlönade arbete som kvinnor utförde och som gjorde 
dem ekonomiskt beroende av män. I dessa texter kopplades den kapitalis-
tiska ekonomin samman med den ekonomiska exploateringen av kvinnors 
arbete för reproduktionen av arbetskraften inom hushållet och äktenskapet 
(t.ex. Delphy & Leonard 1992, Close & Collins, 1985, Vogel 1983 för att 
bara nämna några).

Från 1970-talet kom fokus inom familjesociologin att inriktas mot analy-
ser av hushållet som en ekonomisk enhet för oavlönad produktion av tjäns-
ter, omsorg och socialisation. Social reproduktion och omsorg analyserades 
som arbete och ställdes mot det marknadsbaserade lönearbetet och var un-
derordnat detta (t.ex. Oakley 1987).

 Efter hand övergavs det stora perspektivet där kvinnors underordning 
hänfördes till övergripande ekonomiska system. Patriarkatet analyserades 
som en maktstruktur i sig med egen logik för maktordningen mellan könen 
och som finns representerad i de flesta samhällen (t.ex. Walby 1990). Men 
en gemensam nämnare är att kvinnors underordning har med familj som 
social institution att göra. Familj är en del av könsordning och ojämlikhet 
i makt, något som står i motsättning till ett fritt, rörligt, individuellt och 
jämlikt samhälle. Genom denna utveckling kom familjesociologi bli ”mer 
renodlat” feministisk och könsteoretisk. Moderskap och faderskap började 
analyseras som sociala institutioner i sig och som praktik, särskilt inom ra-
men för familjepolitik. Barndom utvecklades till en egen subdisciplin. In-
tressant nog har studier av barn och föräldrar utifrån ett barnperspektiv inte 
varit särskilt uppmärksammat inom familjesociologi och inte heller relatio-
ner mellan syskon och halvsyskon. 

 Under 1980- och 1990-talen problematiserades kvinnor och förvärvs-
arbete som en reaktion på dels att allt fler kvinnor började förvärvsarbeta, 
dels att man inom EU framhöll vikten av att kvinnor förvärvsarbetade, vil-
ket sågs som nödvändigt för fortsatt ekonomisk tillväxt. Familjesociologiska 
studier kom att belysa motsättningar mellan arbete och familj, tidspress i 
barnfamiljer, konflikter rörande arbetsfördelningen i hemmet och problem 
kopplade till tid för arbete och för familj. Den nordiska välfärdsmodellen 
framhölls som ett gott exempel på hur man gjorde det möjligt för kvinnor 
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att förena förvärvsarbete och familj med den könsneutrala och generösa för-
äldraförsäkringen och den institutionella och offentligt finansierade barn-
omsorgen som hörnstenar. Modellen anses främja en jämställd familjeinsti-
tution genom dess betoning på individuellt försörjningsansvar, individuell 
beskattning, individuella rättigheter inom socialförsäkringen och avlastning 
av familjen som en försörjnings- och omsorgsinstitution.

I jämförande familjeforskning skapades modeller och begrepp för jäm-
förelser mellan regimer utifrån socialt medborgarskap ur ett könsperspek-
tiv. Regimbegreppet breddades till att införliva hur synen på kön och familj 
kom till uttryck inom konstruktionen av institutionaliserade rättigheter och 
skyldigheter, t.ex. genom de-institutionalisering av familjens förpliktelser.

Dekonstruktioner av hur diskurser inom ramen för familje- och socialpo-
litik och dess ideologiska förankring i synen på hur familjer tänks att funge-
ra ur ett könsperspektiv stod för en betydelsefull utveckling av familjesocio-
logi. De visade på hur makten över dem är central i formandet av strukturer 
och institutionella regelverk. Här menar jag att sociologin har sin stora bety-
delse i att avslöja (dekonstruera) hur människors villkor legitimeras.

Dessa nya perspektiv visar på att en analytisk uppdelning av privat res-
pektive offentlig livssfär inte är relevant för analyser inom familjesociologi. 
Familjers villkor, moderskap och faderskap samt barndom konstitueras i 
förhållande till arbetslivets och arbetsmarknadens förändrade villkor, lik-
som av socialpolitik.

När äktenskapet avinstitutionaliserats och nya samlevnadsformer legiti-
merats, framstår familjen definierad som kärnfamilj inte längre som rele-
vant och inte heller som en självklar analytisk enhet. Dagens familjesocio-
logi utvecklas mot att analysera familjerelationer som en konfiguration av 
familjelika biologiska och sociala relationer, där relationerna representeras 
i praktiker och lojaliteter (Morgan 1996, Widmer & Jallinoja 2008). Mot 
bakgrund av globalisering och migration studeras familjerelationer och om-
sorg över stora avstånd (circulation of care). Olika begrepp som betecknar 
olika familjekonstellationer har uppstått, t.ex. sambo, turbo, särbo, ensam 
förälder och ombildade familjer. 

Modern familjelagstiftning har anpassats till individuell frihet att bilda 
familj, upplösa familjeband eller snarare parrelationer. Med reformeringen 
av äktenskaps- och skilsmässolagar har männens legitima makt i familjen 
minskat. Äktenskap och samboenden regleras i de flesta avseenden som lik-
ställda institutioner. Samkönade äktenskap har införts och heteronormati-
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vitet som grund för föräldraskap och familj är formellt inte ett krav. Assiste-
rad befruktning har ökat kraftigt till följd av att barnafödandet sker senare 
i livet (Jensen & Ottosen 2013). Tekniken har skapat stora möjligheter för 
kvinnans kontroll av reproduktionen. Surrogatmoderskap återkommer med 
ökad frekvens i den offentliga debatten. Föräldraskapet är i dag mer reglerat, 
särskilt i anslutning till skilsmässor. I modernt familjeliv är det snarare re-
lationer mellan föräldrar och barn som representerar den starkaste och mest 
långvariga emotionella samhörigheten. Jag menar att kunskaper om mo-
dernt familjeliv har lagt ett strå till stacken och delvis banat väg för reformer 
rörande familj och samlevnad. 

Familjesociologer borde i framtiden, enligt min uppfattning, utveckla 
samarbete med demografer. Familjesociologin kan bidra med teoretiska per-
spektiv på förhållandet mellan familj, kön och samhälle och med ett inter-
sektionellt perspektiv medan demografin kan bidra med kvantitativa data 
om förändrade familjerelationer ur barns, kvinnors och mäns perspektiv. 
Vidare vore det önskvärt med longitudinella studier som belyser överföring-
ar mellan föräldrar, barn över flera generationsled, hur t.ex. familj bidrar till 
förhållningssätt och värderingar som grund för att ojämlikhet i samhället 
genereras på mikronivå. 

Reflexioner kring sociologi då och nu
En sociologisk bana kan beskrivas med utgångspunkt i epoker eller perio-
der med specifika vändningar. Jag har redogjort för hur min personliga so-
ciologiska bana kom att gestaltas mot bakgrund av sociologiska debatter om 
teoretiska perspektiv som för mig markerat ”brytpunkter”. Mina tidiga år 
påverkades emellertid också starkt av studentupproren, vänsterrörelsen och 
politiseringen inom sociologin i slutet av 1960-talet. Institutionens styrning 
var också under mina första år som spirande sociolog periodvis tämligen 
hierarkisk och informell. Mansdominansen inom institutionen innefattade 
också könstrakasserier som jag stundtals upplevde som plågsamma, särskilt 
under 1960- och 1970-talen och som satte sina spår i mitt förhållningssätt 
inom akademin.

När jag reflekterar över vändpunkter i institutionens historia,uppfattar 
jag att studentupproren i slutet av 1960-talet var en tydlig brytpunkt med 
kraftiga turbulenser både vad gäller vilken sociologisk inriktning som för-
ordades och i institutionens sätt att fungera. ”Den rätta sociologin” var 
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då den som utgick från marxistisk teori och med fokus på maktrelatio-
ner mellan ekonomi och existentiella villkor för medborgare. Det fanns 
en stark vurm för att forska utifrån arbetarklassens villkor och kollekti-
va strävanden efter inflytande över förhållanden i arbetsliv och boende. 
Många projekt var praktikinriktade – samhällsarbeten i urbana grann-
skap, aktionsforskning och facklig demokrati. 

Under 1970-talet fanns en annan intensiv debatt om det som ansågs vara 
”den rätta sociologin”. Det fanns fraktioner mellan vilka en markant mot-
sättning etablerades. Den ena ville hävda en tolkande sociologi med teore-
tisk inriktning, särskilt under ledning av Johan Asplund som var gästande 
professor vid institutionen några år. Den andra fraktionen bestod av perso-
ner som bedrev empirisk kvantitativ forskning med surveyundersökningar. 
Vid sidan om dessa fanns de som bedrev kvalitativ empirisk forskning med 
inspiration från skönlitteratur och tankar kring att forska om sin omedelba-
ra närmiljö utifrån devisen ”gräv där du står”. En fjärde fraktion likställde 
empirisk sociologi med logisk positivism, vilken betraktades som undermå-
lig. Kvalitativ empiri betraktades i sin tur av andra som undermålig veten-
skap. Den kritiska debatten inom sociologin om kvantitativ och kvalitativ 
forskning har pågått länge och har varit fruktbar i den meningen att båda 
riktningar har medfört att teoretiska och operationella begrepp har finsli-
pats. Kritiken har medfört att både kvantitativa och kvalitativa ansatser har 
utvecklats avsevärt, och jag uppfattar det som att båda riktningar respekte-
ras i dag. Dessutom har det blivit alltmer vanligt att kombinera kvantitativa 
och kvalitativa metoder i forskningen. 

En annan vändning kom med feminismen – den s.k. andra vågens kvinno-
kamp. Kvinnoforskningen utvecklades inledningsvis i samverkan med kvin-
norörelsen och var både internationell och representerad inom flera olika dis-
cipliner. 

 Det har varit en hård kamp för att erövra rätten att i forskning, kurser, 
anslagstilldelningar och tjänstetillsättningar driva ett könsperspektiv, och 
kampen är långt ifrån över efter 50 år. Enligt min uppfattning tog kun-
skapsutvecklingen inom sociologin (liksom inom andra vetenskaper inom 
samhällskunskap och humaniora) ett rejält språng med forskning och de-
batt om kvinnors villkor och genusforskningen. Varför? Genom att empi-
riskt studera kvinnors villkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv påpekades 
det uppenbara i att samhället är strukturellt skiktat utifrån kön och att skikt-
ning skär över snart sagt alla sociala skrymslen i samhället. Kopplingen till 
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kvinnorörelsen och jämställdhetsarbete minskade emellertid under 1980 och 
1990-talen. Strukturfeministisk teori och analys miste sin attraktionskraft 
till förmån för social konstruktivism och analyser av diskurser på samhälls-
nivå. De empiriska erfarenheterna ledde vidare in i teori och metodologi uti-
från frågor om hur kön eller genus konstrueras i föreställningar, normer och 
värderingar som blir synliga när man dekonstruerar innehåll i texter och tal-
handlingar. Den teoretiska utvecklingen rörande könsrelationer innebar en 
ny och kritisk vändning. Fokus kom att riktas mot djupanalyser av berättel-
ser om erfarenheter med diskursanalytisk metod. Denna vändning innebar 
en fördjupad förståelse av hur maktrelationer inom könsordningen bidrar 
till reproduktion av dessa, men också till insikter om att förändring är möj-
lig. Med inspiration från Foucault utvecklades sociologin i allmänhet mot 
en tolkande sociologi med syftet att förstå människors handlingar och hur 
strukturer produceras och reproduceras utifrån dessa. Samtidigt blev de ve-
tenskapliga texter som producerades mer teoretiska och svårtillgängliga för 
folk i allmänhet. Den innebar en kritisk och många gånger detaljerad kun-
skap som uppfattades som vag för politiker och beslutsfattare. Denna typ av 
inriktning har varit mycket populär bland sociologer bland annat i Göteborg 
under ett par decennier.

Internationaliseringen innebar ytterligare en vändpunkt för sociologin 
från slutet av 1980-talet i och med järnridåns fall, med Sveriges inträde i 
EU och med tilltagande globalisering. Inom EU är internationaliseringen 
inom ämnet i dag omfattande, inte minst genom ramprogrammen och an-
nan forskningsfinansiering med koppling till EU. Internationellt samarbete 
i forskning och utbildning har inneburit ett språng inom samhällsvetenska-
pen (menar jag) och erövrat nya insikter rörande en rad samhälleliga före-
teelser.

 Kraven från finansiärer och universitet på att forskning bör bedrivas 
med särskilda villkor, t.ex. valet av nationella samarbetspartners inom EU, 
ger anledning att fundera över hur detta påverkade forskningens kvalitet 
med avseende på jämförbarhet, både teoretiskt och empiriskt. Ett annat pro-
blem är det institutionella ramverk som skapats för projektmedel. Krav på 
medfinansiering och bristande anpassning till universitetens krav på full 
kostnadstäckning medför ofta underfinansiering av projekt. Byråkratisk 
styrning och redovisning har i många fall känts som en strypsnara för koor-
dinatorer av stora projekt. Uppspaltningen i blanketter för detaljer rörande 
tid, deliverables m.m. är främmande för samhällsvetenskapliga forskare som 
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ofta fastnar i teoretiska och metodmässiga problem som gör tidsplaner svåra 
att hålla. Forskningsprogrammen styrs mer av redovisningskrav än av veten-
skapliga kriterier för empirisk jämförbarhet och teoretisk samsyn. 

 För att skapa jämförbarhet mellan länder har en rad databaser med jäm-
förbara indikatorer skapats. Konstruktion av databaser är kostbart och mås-
te därför göras kostnadseffektiva i så måtto att de måste utnyttjas av många, 
under flera år och för olika syften. Indikatorer bygger på frågor som formu-
leras likartat till individer i flera länder. I bearbetning och analys relateras 
data till institutionella förhållanden, t.ex. regimtyper för välfärd. Avstån-
det mellan tolkande och förstående perspektiv och kvantifierade indikato-
rer blir stort. Det finns en påtaglig risk för att tolkningen av vad indikatorer 
betyder blir urvattnad och att de börjar leva ett eget liv, frikopplade från sitt 
sociala sammanhang.

En annan aspekt av internationaliseringen är att specialiserade inrikt-
ningar inom sociologin har ökat lavinartat, vilket blir tydligt när man ser 
på de Europeiska (ESA) och Internationella Sociologförbunden (ISA) där 
expansionen av forskarnätverk inom förbunden varit omfattande. ESA bil-
dades i början av 1990-talet och genom åren samlar förbundets kongresser 
vartannat år allt fler deltagare vars seminarieuppsatser innefattar en ökande 
mängd av specialområden, s.k. bindestreckssociologi. Denna utveckling är 
inte typiskt sociologisk utan gäller inom forskning överlag. Det ligger i kun-
skapssökandets natur att vilja borra djupt i fenomen vare sig de handlar om 
samhälle eller natur. 

Internationaliseringen har medfört en mäktig trend mot likriktning 
inom högskolevärlden på gott och på ont. En aspekt berör publicering av 
vetenskapliga texter i internationella tidskrifter som har blivit ett gemen-
samt krav för forskare över hela världen. Tidskriftsfloran på den internatio-
nella arenan (särskilt den engelskspråkiga) har vuxit enormt och följt upp 
bindestreckssociologin. Det finns mycket positivt i denna utveckling, men 
det har också inneburit att den inhemska publiceringen minskar och det 
blir svårt för medborgare att få reda på intressanta forskningsresultat. För 
sociologer kan detta vara negativt eftersom sociologisk forskning i Sverige 
historiskt utvecklades i nära samklang med samhällsstyrningen i bred be-
märkelse. Kritiska analyser och påståenden om orsaker bakom samhällsfe-
nomen görs nu mest av journalister, ofta utan grund i vetenskapliga studier. 

Sociologisk forskning präglades under 1960- och 1970-talen i stor ut-
sträckning av att ta fram kunskapsunderlag för statliga utredningar och 
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reformer. Sociologisk kunskap bedömdes av politiker, fackföreningar och 
myndigheter som betydelsefull för reformer och samhällsplanering, vilket 
medförde att många stora projekt med sociologisk inriktning finansiera-
des och publicerades inom ramen för statens offentliga utredningar och 
institutionella rapportserier. I dag finansieras projekt av forskningsråden 
och konkurrensen är hård. Samtidigt har antalet forskare och lärare ex-
panderat till följd av att nya universitet och högskolor har etablerats. Ur 
ett samhälleligt perspektiv har detta varit en mycket positiv utveckling, 
inte minst för kvinnor som i dag har erövrat en större plats inom akade-
min. De ökade kraven på akademisk och internationell publicering av 
våra kunskaper och insikter är en positiv och nödvändig utveckling. Nå-
got som vi i min generation möjligtvis inte ansåg som så viktigt. Men 
rankningshysterin inom akademisk verksamhet kan leda till en överbe-
toning av inomakademisk publicering och fragmentering på bekostnad 
av spridning av forskning utanför akademin. Många av oss sociologer vill 
gärna tro på att sociologin bär frön till förändring av samhället. Social 
förändring är som jag ser det dess ”raison d’être”. Sociologin bidrar med 
kritiska analyser av samhällets utveckling, och de f lesta sociologer önskar 
bidra med förståelse och förklaring av processer och företeelser i samhället 
som leder mot eller från vad som skulle kunna ses som ett bra samhälle. 
Sociologin kan förklara varför social ojämlikhet är destruktivt, dels med 
utgångspunkt i segregation av gemenskaper, dels utifrån individers och 
gruppers hälsa och välbefinnande. För sociologins överlevnad är det nöd-
vändigt att våra insikter och data kan kommuniceras ut i samhället, inte 
minst till sociala rörelser.
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