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kall vetenskapen rädda oss? frågar FRN i ett upprop till svenska veten-
skapsidkare. Vilken roll ska vetenskapens spela i framtidens samhälle? Det 

svar som här följer är en positiv plädering för vetenskapens möjligheter. Som 
samhällsvetare tar vi vår utgångspunkt i vårt eget fält, samhällsvetenskapen, och 
vi argumenterar för att de samhällsvetenskapliga disciplinerna har en stor och 
outnyttjad potential som kan bli av kritisk betydelse i den framtida sam-
hällsutvecklingen. En fungerande samhällvetenskap utgör ett oundgängligt in-
slag i demokratin, men den är också en förutsättning för att vi ska kunna till-
godogöra oss viktiga rön på andra vetenskapsområden.  

Om samhällsvetenskapens potential ska kunna utnyttjas krävs emellertid att 
aktiva samhällsforskare själva går i täten för att utveckla vad vi vill kalla en 
progressiv samhällsvetenskap, dvs en reformistiskt och empiriskt inriktad 
vetenskap i demokratins tjänst. Problemet är att en stor del av dagens samhälls-
forskning är präglad av en distanserad, idealistisk och historicistisk vetenskaps-
tradition, som tog form under det kalla kriget och 60-talsradikalismens epok. 
Många samhällsvetare har i realiteten frånsagt sig ett aktivt ansvar för sam-
hällsutvecklingen genom att utifrån en systemkritisk position ifrågasätta möj-
ligheten att med reformistiska metoder förbättra det existerande samhälls-
systemet. Här krävs en omprövning som delvis innebär en revitalisering av äldre 
samhällsvetenskapliga ideal.  

Vi ska börja vår essä med att återvända till den svenska samhällsveten-
skapens formeringsfas, tiden kring sekelskiftet 1900. Därefter ska vi analysera 
problemen i dagens samhällsvetenskap, med särskilt tyngdpunkt på den sam-
hällskritiska forskningen. Till sist kommer vi att diskutera vilka vetenskapliga 
och pedagogiska möjligheter som står oss till buds om vi vill bidra till att ut-
veckla en progressiv samhällsforskning under 2000-talet. 

Samhällsforskning som krismedicin 
Vid 1900-talets början genomgick Sverige en dramatisk social kris. Trots 

begynnande ekonomisk tillväxt präglades landet av social misär och politiska 
spänningar. Jordbruket kunde inte längre ge den växande befolkningen bärg-
ning, och industrins sysselsättningspotential var begränsad. Hundratusentals 
människor i produktiv ålder hade flytt till Amerika. Vissa landsändar var av-
folkade, medan Norrlands sågverkssamhällen och storstäderna bågnade under 
trycket av unga familjer med växande barnaskaror. Traditionella sociala band 
och etablerade värderingar kunde inte längre upprätthållas. Hantverk och små-
bruk hotades av storindustrin, ibland av internationellt kapital. Ohälsa och 
sociala problem stack i ögonen: spädbarnsdödlighet, barnarbete, trångboddhet 
och tuberkulos. För många av samtidens politiker och intellektuella framstod 
situationen som både svårbegriplig och hotfull. Samtidigt manade den till 
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självprövning. Vad var det för fel på Sverige, som inte kunde behålla sin ung-
dom?  Den nationalistiska självbilden naggades i kanten. Hur skulle Sverige 
komma ifatt det välmående Förenta Staterna?1 

"Ljus över landet—det är det vi vill!"2 Samtidens svar på det tidiga 1900-
talets sociala kris tog form i upplysningens tecken. Det blev ett rationalistiskt 
och i långa stycken vetenskapligt baserat reformarbete, som kom att bilda 
mönster för de följande decennierna. Kampen mot dödlighet och ohälsa inten-
sifierades. Sjukdomar som smittkoppor, kolera, dysenteri och tuberkulos 
trycktes undan för undan tillbaka. Spanska sjukan—en influensa som svepte 
över landet 1918-1919—var den sista stora dödliga epidemin i Sverige. 
Förbättrad hygien, amning och utbyggd mödra- och förlossningsvård pressade 
ner spädbarnsdödligheten. Parallellt åtgärdades sociala missförhållanden. En 
lång rad utredningar och reformer genomfördes kring bostadsförhållanden, 
arbetetsförhållanden, pensioner, barnavård, etc. 1907 inleddes arbetet med den 
största utredningen av dem alla, Emigrationsutredningen, som i 21 volymer 
kartlade emigrationen och nationens demografiska, ekonomiska och sociala 
läge. I nära anslutning till detta socialpolitiska reformarbete utvecklades svensk 
samhällsvetenskap med framträdande profiler som Gustav Sundbärg, Nils 
Wholin, Knut Wicksell, Gösta Bagge, Eli Heckscher och—så småningom—
Gunnar och Alva Myrdal. När Sverige återigen ställdes inför kris och social 
omvälvning—på 1930-talet—var det rationalistiska angreppssättet fast etablerat. 
Såväl arbetslösheten som "krisen i befolkningsfrågan" bemöttes då i dialog med 
samhällsvetenskaplig expertis. Samhällsvetarna uppfattade sig själva som 
centrala aktörer i samhällsutvecklingen. Den stora Emigrationsutredningen 
följdes upp med Befolkningskommissionens digra utredning i flera volymer.3 

                                         
1 För en introducerande inblick i svensk ekonomisk historia, se t ex Äventyret Sverige. En eko-

nomisk och social historia (1993), red. Birgitta Furuhagen, Ubildningsradion och Bokförlaget Bra 
Böcker, Stockholm/Höganäs. Amerikaemigrationens centrala roll för sekelskiftets modernise-
ringsdiskurs har särskilt noterats av Bo Stråth. Se Stråth, Bo (1994), "Industriborgerskapets roll i den 
svenska samhällsomvandlingen", i Knut Kjeldstadli, Sissel Myklebust och Lars Thue (red) 
Formeringen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920, Oslo, s 32-36. För samtidens syn på 
amerikaemigrationen, se Sundbärg, Gustav (1910), "Den svenska och europeiska folköknings- och 
omflyttningsstatistiken i sina hufvuddrag", i Emigrationsutredningen, Bilaga  IV. Utvandrings-
statistik, Stockholm.  

2 De bevingade orden formulerades för första gången av den danske författaren J. P. Jacobsen år 
1885. "De sammanfattade den framtidstro och dyrkan av ljuset som vetenskapens och upplysningens 
symbol som var utmärkande för en stark idéströmningen med rötter i den stora encyklopedins 
tidevarv", skriver Lars Furuland i Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser (1991), 
Gidlunds, Stockholm, s 33. 

3 Angående folkhälsoåtgärder, se Sundin, Jan (1994), "Vägen mot ett längre liv" samt Qvarsell, 
Roger  (1994), "'Ett sunt folk i ett sunt samhälle'. Hälsoupplysning, hälsovård och hälsopolitik i ett 
idéhistoriskt perspektiv", båda i Gösta Carlsson och Ola Arvidsson (red) Kampen för folkhälsan. 
Prevention i historia och nutid, Natur och kultur, Stockholm. Angående tidig samhällsvetenskap och 
socialpolitik, se t ex Carlsson, Allan (1990), The Swedish Exxperiment in Family Politics. The 
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Kunde då vetenskapen bidra till sociala framsteg i betydelsen förbättrade 
villkor för människor i gemen?  Få torde förneka att så var fallet, även om det 
svenska moderniseringsprojektet också hade inslag av tvång och social kon-
troll.4 De mest uppenbara framstegen skedde troligen inom folkhälsoarbetet. 
Den bakteriologiska revolutionen blev grundvalen för en omfattande hygienisk 
och socialpolitisk reformverksamhet som gjorde det möjligt att för alltfler att 
undgå det största hotet av alla—den ständigt närvarande döden. Särskilt i stä-
derna ökade överlevnadsmöjligheterna markant i takt med att livsmiljön sane-
rades. Vatten- och avloppsnät, gaturenhållning, kontrollerad livsmedelshan-
tering och förbättrade bostäder minskade riskerna för smittspridning.5  

Inom det samhällsekonomiska området hörde fattigdomen, arbetslösheten 
och penningpolitiken till de problemområden, där det tidiga 1900-talets forskare 
gjorde påtagliga framsteg. Ett av de mest betydelsefulla bidragen i kampen mot 
fattigdomen var engelsmannen Seebohm Rowntrees upptäckt att fattigdom 
sällan är ett självförvållat och kroniskt tillstånd utan  varierar systematiskt över 
livscykeln. Fattigdom orsakas framförallt av barnafödande och åldrande, visade 
Rowntree. Det kan därför vara väl motiverat att stötta framförallt barnfamiljer 
under den period, då många små barn sätter dem under svår ekonomisk press.6 
Ifråga om arbetslösheten innebar den nya makroekonomins genombrott ett 
radikalt perspektivskifte. Enligt de teorier som lades fram av Stockholmsskolan 
och John Maynard Keynes, kunde arbetslöshet åtgärdas med andra medel än 
sänkta löner. Aktiv finanspolitik blev ett tillåtet medel för att höja syssel-
sättningsnivån. Ifråga om penningpolitiken, slutligen, förbyttes tilltron till den 
självreglerande ekonomin också av interventionism. Efter guldmyntfotens 
kollaps på 1930-talet skapades efter kriget ett nytt internationellt valutasystem, 
Bretton Woods-systemet, designat av tidens störste ekonom, John Maynard 
Keynes. Det skulle komma att bestå fram till 1971.7 
                                                                                                                               
Myrdals and the Interwar Population Crisis, Transaction Publishers, New Brunswick: Olsson, Sven 
E. (1990), Social Policy and the Welfare State in Sweden, Arkiv, Lund, kap I; samt The Stockholm 
School of Economics Revisited. Historical Perspectives on Modern Economics (1991), red. Lars 
Jonung, Cambridge University Press, Cambridge, Part I. 

4 Ett exempel på  social kontroll utgör den svenska alkoholpolitiken, se Rothstein, Bo (1992), Den 
korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik, Norstedts, Stockholm, 
kap. 7 

5 För kampen mot dödligheten, se Hofsten, Erland och Lundström, Hans (1976), Swedish 
Population History. Main trends from 1750 to 1970, Stockholm, s 45-53; Qvarsell (1994); och Sundin 
(1994).  

6 Robertson. A.F. (1991), Beyond the Family. The Social Organization of Human Reproduction, 
Polity Press, Cambridge, s 37-39. 

7 McKinnon, R.I. (1993), "The Rules of the Game: Intrenational Money in Historical Perspective", 
Journal of Economic Literature, 31, s 1-44; Roll, Eric (1973), A History of Economic Thought, Faber 
& Faber Ltd, London, s 455-497, 562-566; The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol 
XXVI (1980), Macmillan, Cambridge University Press, London; The Stockholm School of Economics 
Revisited. Historical Perspectives on Modern Economics (1991). 
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Idag står vi återigen inför en social kris av liknande slag som kriserna kring  

sekelskiftet och på 1930-talet. Efterkrigstidens exempellösa tillväxt har övergått 
i  stagnation och tillbakagång. Arbetslösheten tycks ha fastnat på en hög nivå 
och den sociala nedrustningen ser ut att fortsätta. Många svenskar hotas av 
försämrad hälsa och sämre livsvillkor. Faror som tycktes avvärjda—till exempel 
tuberkulosen—kräver förnyad uppmärksamhet. Internationellt kapital köper upp 
svenska företag. Globala problem som fattigdom, krig, flyktingströmmar och 
miljöförstöring tränger sig på. Massarbetslöshet och valutaproblem är tillbaka. 
Vår nationella självbild är i gungning. Precis som vid förra sekelskiftet befinner 
vi oss i en snabbt föränderlig situation, som är både svårbegriplig och 
svårhanterlig. Frågan är: kan vetenskapen rädda oss idag?  Finns det skäl att 
återknyta till tron på en progressiv vetenskap i demokratins och mänsklighetens 
tjänst? 

Vårt svar är att vetenskapen idag, liksom under det tidiga 1900-talet, måste 
ses som ett centralt verktyg i arbetet för sociala framsteg. Vetenskapen är ingen 
räddare i nöden, men som en permanent beståndsdel i demokratin kan 
vetenskapen och det vetenskapliga förhållningssättet —rationalismen—bidra till 
långsiktigt hållbara och humanitära lösningar på mänsklighetens problem.  

Den pessimism som idag präglar mycken vetenskaplig och politisk debatt är 
begriplig, men knappast fruktbar. Huvuddelen av 1900-talets vetenskapssatsning 
har ägnats åt att stärka världens nationer militärt och ekonomiskt, men därav 
följer inte att det vetenskapliga arbetssättet i sig är oanvändbart för högre sociala 
och humanitära mål. Tvärtom. Vad vi måste inse är dock att det krävs stora 
arbetsinsatser för att generation efter generation hålla upplysningsprojektet 
igång.  

Räcker vår kunskap till? 
Den första fråga som vi måste ställa oss är om vår nuvarande kunskapsnivå 

är tillräcklig för att lösa de problem mänskligheten står inför. Har efterkrigs-
tidens relativt sett stora satsning på samhällsvetenskaplig forskning gett oss de 
insikter och redskap vi behöver för att förstå och styra samhällets utveckling? 
Handlar det om att tillämpa de kunskaper vi redan har eller måste vi lära oss 
mer? 

Svaret är att våra kunskaper ännu är långtifrån tillräckliga. Efterkrigstidens 
samhällsvetare har gett många värdefulla bidrag till kunskapen om människa 
och samhälle, men fortfarande står vi handfallna inför en rad brännande sam-
hällsproblem. 

Det största av dem alla är kanske de fortsatte krigen och de accelererande 
etniska konflikterna. I en situation då medicinen har lyckats utrota en av 
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mänsklighetens värsta plågoris, smittkopporna, tycks samhällsvetenskapen ännu 
inte kunna ge annat än minimala bidrag i kampen för fred och konfliktlösning. 
En alltmer förfinad medicinsk och naturvetenskaplig teknologi konfronteras 
med samhällen i social konflikt och kollaps.  

Ett annat globalt problem är motsättningen mellan Nord och Syd, mellan rika 
och fattiga länder. Hur kan vi förklara att vissa tidigare fattiga länder—som till 
exempel Japan och Sydkorea—har lyckats få igång en snabb ekonomisk 
utveckling, medan situationen i en lång rad andra länder tycks omöjlig att 
förbättra trots massiva insatser på en rad nyckelområden? Ännu har utveck-
lingsekonomin inte kunnat ge något tillfredsställande svar.  

Ett mer näraliggande problem gäller svårigheten att förutse och lindra kriser i 
västerlandets industrialiserade ekonomier. I början av 1990-talet gick Sverige in 
i en svår ekonomisk kris, som i sitt djupaste skede innebar negativ tillväxt. 
Tusentals och åter tusentals svenskar drabbades av arbetslöshet eller personlig 
konkurs. Andra förlorade sina hem eller hotades av försämrad sjukvård och 
social service. Samhällsvetenskapen kan idag inte ge något entydigt svar på vad 
som orsakade krisen och hur den bör hanteras. Inte heller kan man säga när—
eller om—den kan komma att upprepas. Mekanismerna bakom ekonomisk 
tillväxt och konjunkturförlopp är fortfarande inte fullt utredda. Samhällsvetarna 
står likaså utan klara rekommendationer när det gäller hur man bör åtgärda den 
massarbetslöshet och de växande sociala klyftor, som idag präglar Europas 
ekonomier även under goda konjunkturer.  

Listan kunde göras längre, och samhällsvetenskapens bristande förmåga att 
ge värdefulla bidrag till lösningen av mänsklighetens problem kan förefalla 
deprimerande. Vi menar att vi istället bör se svårigheterna som en utmaning. 
Det finns egentligen inga skäl att tro att dagens forskare inte ska lyckas ta sig an 
vår tids stora och brännande problem lika väl som sekelskiftets fåtaliga 
vetenskapsmän hanterade sin tids sociala plågor. Idag är fler samhällsvetare i 
verksamhet än någonsin tidigare i historien. Problemet ligger kanske inte främst 
i den mängd arbetstimmar som ägnas åt samhällsvetenskapen, utan i att alltför få 
samhällsvetare prioriterar praktisk och progressiv problemlösning. Potentialen 
finns, om vi väljer att utnyttja den. 

Den kritiska samhällsvetenskapen—en återvändsgränd 
Det kan tyckas märkligt att vi påstår att det saknas en stark, progressiv sam-

hällsvetenskap i Sverige. Det samhällsvetenskapliga fältet har ju sedan 1970-
talet varit starkt präglat av sextiotalets vänstergeneration. Forskarna har blottlagt 
samhälleliga orättvisor och riktat radikal kritik mot statens och kapitalets 
makthavare. Vetenskapen har tagit ställning för samhällets osynliga, maktlösa 
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och förtryckta. Vad är det som har saknats i denna radikala, kritiska samhälls-
vetenskap? 

Vi menar att det fundamentala problemet med den kritiska samhällsveten-
skap som växte fram under 1970- och 1980-talet var att samhälleliga missför-
hållande sågs som logiskt nödvändiga konsekvenser av ett liberal-kapitalistiskt 
och patriarkalt samhällssystem. Med en sådan utgångspunkt blev det menings-
löst att söka efter metoder att reformera det existerande samhällssystemet. Alla 
ansatser till att utjämna levnadsförhållanden skulle ju ändå raseras av kapita-
lismens inneboende tendens att skapa ojämlikhet. Satsningar på ökat kvinno-
inflytande skulle leda till att makten flyttades till de områden där mansväldet 
ännu satt orubbat. Åtgärder för att motverka regionala klyftor var fåfänga försök 
att rubba den ojämna regionala utveckling som är en oundviklig konsekvens av 
kapitalets rörelselagar. Vetenskapens uppgift kunde därför inte vara att utveckla 
systematiska kunskaper om hur specifika samhällsproblem skulle kunna 
angripas ett efter ett. Istället var huvuduppgiften att avslöja hur aktuella 
missförhållanden var kopplade till själva samhällsmodellen. En lösning på 
samhällets problem skulle kunna uppnås först genom ett radikalt byte av sam-
hällsmodell, dvs. genom ett systemskifte. Analysen hade starka historicistiska 
inslag. Enligt den klassiska marxismen, till exempel, skulle samhällets utveck-
ling förstås som ett lagbundet förlopp, dvs enskilda människors agerande ansågs 
inte på något nämnvärt sätt kunna påverka det historiska skeendet. Det 
kommande systemskiftet, revolutionen, skulle enligt en strikt tolkning lycko-
samt kunna genomföras först då produktivkrafternas utveckling sprängde 
ramarna för den kapitalistiska samhällsordningen. 

Under de senaste tjugo åren har den kritiska forskningen i kraft av sin radi-
kala jargong och polemiska attityd i hög grad kunnat dominera den samhälls-
vetenskapliga diskursen. Många av dess representanter har sett på sig själva som 
de enda sanna företrädarna för en kritisk vetenskap. Mer sällan har de själva 
utsatts för en systematiskt granskning. En sådan visar emellertid att det finns en 
rad grundläggande tillkortakommanden i den kritiska samhällsvetenskapens 
forskningsprogram.  

Den kanske allvarligaste invändningen gäller bristen på en diskussion av 
demokratins betydelse. Kritiska samhällsvetare, som har lagt så stark tonvikt vid 
ett kritiskt och distanserat förhållande till den politiska makten, har mer sällan 
velat diskutera i vad mån demokratisk makt kan utnyttjas på ett positivt sätt eller 
efter vilka principer ett demokratiskt samhälle bör styras.  

Staten, även demokratiska sådana, betraktas av de flesta kritiska forskare 
som något i grunden ont. Man ser små eller inga möjligheter att utnyttja den 
demokratiska staten för samhällsförändring i progressiv riktning. Tidigast kom 
den kritiska traditionens negativa statsuppfattning till uttryck hos marxistiska 
forskare. Enligt marxistisk analys är de demokratiska staterna helt enkelt 
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kapitalets redskap. Den politik de för kan därmed per definition inte främja 
folkets intressen.8 Under senare år har analyserna blivit mer sofistikerade, men 
den i grunden negativa bilden av den demokratiska staten består. En vanlig typ 
av statskritik idag är att den moderna välfärdsstaten genom utbyggnaden av 
heltäckande sociala program har koloniserat alltmer av det "civila samhället" 
och därmed undergrävt medborgarnas naturliga och ömsesidiga solidaritet. 
Beroende av marknaden har ersatts av beroende av staten.9 På liknande sätt har 
radikala kvinnoforskare tolkat de moderna demokratierna som patriarkala 
maktapparater. Man har betonat hur sociala program diskriminerar kvinnor och 
befäster den kvinnliga underordningen. Själva konstruktionen av de 
västerländska demokratierna anses ha uteslutit ett jämlikt kvinnligt 
medborgarskap.10 En postmodern variant av statskritik har nyligen utvecklats av 
professorn i samhällsplanering vid NordPlan, Gunnar Olsson, vars syn på 
svensk demokrati framgår av följande citat:  

 
I believe planning to be a political and bureaucratic phallus symbol, wherby the present 
penetrates the future. ... Thus, from the suppressor's elevated perspective, planning appears 
as a thoughtful way of extending a heritage of hopes and fears from one generation to 
another. From a different perspective, it shows itself as an efficient technique for raping the 
future.11  
 

Den distanserade hållningen till demokrati och praktisk politik fick sitt mest 
sofistikerade uttryck inom den tyska, kritiska teorin. Det skedde genom Jürgen 
Habermas´ distinktion mellan olika kunskapsintressen: prediktion, förståelse 
och emancipation. Enligt Habermas är samhällsvetenskapens kunskapsideal 
emancipatoriskt, i kontrast till framförallt naturvetenskapen, som syftar till 
instrumentell prediktion och kontroll. Tillspetsat uttryckt ska samhällsveten-
skapen inte användas för att bättre kunna bygga och hantera samhällen, utan för 
att avslöja illegitim maktutövning.  I Habermas´ ögon finns det ingen anledning 
att försöka sätta vetenskapen i demokratins tjänst, eftersom föreställningen om 
                                         

8 Se t ex Dahlkvist, Mats (1975), Staten, socialdemokratin och socialismen, Lund; samt 
"Statsinterventionism" (1974) i Peter Dencik och Bengt-Åke Lundvall (red) Arbete, kapital och stat, 
Stockholm. 

9 En representant för denna syn är till exempel den tyske socialfilosofen Jürgen Habermas. Se  
Rothstein, Bo (1994), Vad bör staten göra?, SNS Förlag, Stockholm, s 32. 

10 Exempel på den här typen av kritisk feministisk analys är Abramovitz, Mimi (1988), Regulating 
the Lives of Women. Social Welfare Policy from Colonial Times to the Present, South End Press, 
Boston; Abukhanfusa, Kerstin (1987), Piskan och moroten. Om könens tilldelning av skyldigheter och 
rätigheter i det svenska socialförsäkringssystemet, Carlssons, Stockholm; samt Hirdman, Yvonne 
(1990), "Genussystemet", SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, Maktutredningens 
huvudrapport, Stockholm, s 73-112. Om det omöjliga kvinnliga medborgarskapet, se t ex 
Jónasdóttir, Anna G (1992), "Har kön någon betydelse för demokratin?", i Yvonne Hirdman och 
Gertrud Åström (red), Kontrakt i kris, Carlssons, Stockholm.  

11 Olsson, Gunnar (1991), Lines of Power—Limits of Language, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, s 17-18. 
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en fungerande demokrati är illusorisk. Den enda rimliga hållningen är en kritisk 
distans. Med hans egna ord syftar den samhällsvetenskap han pläderar för 

  
...överhuvudtaget inte till tekniskt brukbara informationer, utan leds av ett emancipatoriskt 
kunskapsintresse som endast är inriktat på reflektion och som fordrar upplysning om den 
egna bildningsprocessen... [Dess] sanning bekräftas inte tekniskt, utan endast praktiskt i den 
lyckade fortsättningen och fullbordandet av en bildningsprocess.12  

 
Utan tvekan har den kritiska teorin spelat en viktig roll för att befästa upp-

fattningen att ett praktiskt, målinriktat kunskapsintresse står i motsatsställning 
till mänsklig frigörelse. Distans till praktisk politik har framstått som en 
moraliskt oklanderlig position, medan försök att lösa praktiska sociala problem 
har förknippats med kontroll, styrning och manipulation.13 

En annan kritik som kan riktas mot den radikala samhällsvetenskapen är att 
den ofta har hamnat i en typ av icke-materialistisk, idealistisk vetenskap med 
tveksam verklighetsanknytning. Den idealistiska strömningen nådde en höjd-
punkt med den althusserianska strukturmarxismen under 1970-talet,14 men den 
har även senare spelat en viktig roll inom kritisk samhällsvetenskap. Ett exem-
pel utgör den typ av realistisk vetenskapsteori som idag har ett starkt fotfäste 
inom brittisk samhällsvetenskap och internationellt inom de forskningsfält där 
brittiska samhällvetare spelar en ledande roll, bl a inom samhällsgeografi och 
vissa delar av sociologi och socialhistoria.  

Med realism menas i allmänhet en kunskapsteori som säger att den kunskap 
vi har handlar om en verklighet som existerar oberoende av oss själva. Detta är 
tilltalande teori såtillvida att den överenstämmer med vår vardagliga erfarenhet 
av att vi lever i en verklighet av tid och rum. Den brittiska realismen—vars 
främsta företrädare är Roy Bhaskar och Andrew Sayer—går emellertid utöver 
vardagsrealismen och hävdar att den sanna verkligheten inte är den vi 
observerar i tid och rum. Istället är den sanna verkligheten endast åtkomlig 
genom en vetenskaplig analys som blottlägger de processer, mekanismer och 
strukturer som styr den observerbara verkligheten. Denna typ av realism, som 
har sina rötter i Hegels idealistiska filosofi, hävdar alltså att vår kunskap 
egentligen handlar om ett slags ideala entiteter bortom tid och rum. Den 

                                         
12 Citat Habermas, Jürgen (1994, original på tyska 1970), Samhällsvetenskapernas logik, Daidalos, 

Göteborg, s 232-233. 
13 För en introduktion av den kritiska teorin för svensk publik, se Kalleberg, Ragnvald (1972), "En 

introduktion till Frankfurtskolans vetenskapsteori", i Ingvar Johansson, Ragnvald Kalleberg och 
Sven-Eric Liedman, Positivism, marxism, kritisk teori, P.A. Norstedt och söner, Stockholm. Även 
Habermas (1994). 

14 För en kort introduktion till den althusserianska marxismen, se Filosofin genom tiderna. Efter 
1950. Strömningar och problemställningar genom filosofins historia i tänkarnas egna texter (1980), 
utgivare Konrad Marc-Wogau, Bonniers, Stockholm, s 300-321. Centrala originaltexter av Louis 
Althusser utgör Pour Marx (1965) och Lire le Capital (1968). 
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observerbara verkligheten utgör bara en yttre manifestation av de mer väsentliga 
underliggande strukturerna.15  

En orsak till den idealistiska tendensen har varit så stark bland kritiska 
forskare kan vara att deras huvudsträvan har varit att påvisa hur konkreta 
samhällsfenomen går att föra tillbaka på den grundläggande logiken i en 
specifik samhällsmodell. Därmed har den logiska, begreppsliga analysen av 
abstrakta samhällsmodeller fått företräde framför den konfrontation mellan teori 
och verklighet, som kännetecknar empirisk analys. Förkärleken för abstrakt 
diskussion snarare än empirisk prövning är också nära förbunden med den 
kritiska vetenskapens distanserade förhållande till vardagslivets praktisk-
politiska bekymmer. Varje försök från en forskares sida att ge säkert svar på en 
konkret fråga om hur man bör agera för att uppnå ett visst väl avgränsat mål 
förutsätter nämligen en empirisk prövning. Även om den åtgärd som föreslås är 
teoretiskt grundad måste teorin testas. Det är alltså bara genom att hålla sig på 
avstånd från det praktiska livet som många kritiska samhällsforskare har kunnat 
bedriva en i huvudsak abstrakt vetenskap.  

Inom de egna leden har dock bristen på empirisk förankring inte uppfattats 
som något problem, snarare tvärtom. Vetenskapsideologiskt har de kritiska 
forskarna försvarat sin anti-empiriska position med avancerade filosofiska 
resonemang och en programmatiskt nedlåtande attityd mot empirisk samhälls-
forskning. Krav på att teorier ska konfronteras med empiri har bemötts med 
moln av anti-positivistisk retorik om hur osäkra alla empiriska samband är och 
att empirisk forskning endast kan komma åt ytfenomen—inte de underliggande 
strukturerna.  

Till de mer djupgående kritikerna av gängse samhällsvetenskap hör Michel 
Foucault. Foucault, som under senare år har rönt stort intresse, har gjort sig känd 
bland annat för en genomgripande omtolkning av psykologins och psykiatrins 
framväxt, Vansinnets historia (1963). I detta empiriskt rika men idealistiskt 
färgade verk förkastar han tidigare tolkningar av mentalvårdens historia i termer 
av vetenskapliga och humanitära framsteg. Enligt Foucaults analys är det 
tveksamt om det överhuvudtaget finns något sådant som vetenskapliga framsteg. 
Vetenskap är en form av maktutövning. Psykologins egen självförståelse och 
anspråk på vetenskaplighet är falska. På ett för den distanserat kritiska 
vetenskapens typiskt sätt ger Foucault dock inte något konstruktivt alternativ till 
de rationella, vetenskapliga strävanden han förkastar. Som filosofen Rudi Visker 

                                         
15 Bhaskar, Roy (1979), The possibility of naturalism - A philosophical critique of the contem-

porary human sciences (Philosophy and the human sciences, Vol. 1), Harwester Press, Brighton; 
Sayer, Andrew (1984), Method in social science - A realist approach, Hutchinson, London. För en 
analys av den brittiska realismens idealistiska drag, se Malmberg, Bo (1992), "A Note on Idealist 
Models in Social Science", Geografiska Annaler, 74B, s 117-123.  
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har påpekat är Foucault mer intresserad av att påvisa det omöjliga i psykologins 
och psykiatrins projekt än att utforska dess möjliga potential.16  

Givetvis rymmer den kritiska vetenskapstraditionen också drag som är värda 
respekt. Att hålla på sitt oberoende i förhållande till makthavarna är en viktig 
princip för vetenskapen, och det måste självklart vara tillåtet att komma med 
kritik utan att alltid kunna presentera konstruktiva alternativ. Likaså är det 
väsentligt att forskare förhåller sig kritiska och reflekterande till sin egen 
verksamhet. När en ensidigt distanserad och icke-konstruktiv hållning av det 
slag som vi här har beskrivit blir kännetecknande för en hel generation radikala 
samhällsforskare, då uppstår emellertid förr eller senare problem. Så har också 
blivit fallet för den kritiska traditionen, som sedan 1980-talet har utsatts för allt 
större påfrestningar. 

Så länge som den kritiska samhällsvetenskapens analyser förenades med en 
tro på att ett systemskifte i socialistisk riktning var den i någon mening en 
progressivt syftande rörelse. Förhoppningen var ju att samhälleliga missförhål-
landen så småningom skulle kunna åtgärdas inom ramen för en bättre och mer 
rättvis samhällsordning. Distansen till dagspolitikens frågor ersattes av ett 
konstruktivt engagemang för framtiden. Under 1980-talet blev det emellertid 
alltmer uppenbart att den socialistiska utopin rymde oöverstigliga problem, och 
långsamt smälte de kritiska samhällsvetarnas revolutionära optimism bort och 
försvann. Därmed fick den systemkritiska diskursen en ny och närmast 
reaktionär innebörd. Den rymde inte längre något konstruktivt alternativ utan 
bara en djupt negativ syn på möjligheterna att uppnå förbättringar inom ramen 
för den existerande samhällsmodellen. Om teorierna om det kapitalistiska 
systemets inneboende motsättningar och missförhållanden var riktiga, kunde 
ingenting förväntas bli bättre. Det var lönlöst att kämpa emot sociala försäm-
ringar, arbetslöshet och ökande klyftor.  

I den här situationen reagerade de tidigare kritiska samhällsvetarna på olika 
sätt. Vissa började ompröva sin position i riktning mot vad vi här vill kalla för 
en progressiv samhällsvetenskap. Till denna utveckling ska vi strax återkomma. 
Många bet sig emellertid fast vid sin tidigare systemkritiska position, om än i 
reviderad form. Grovt sett kan vi idag urskilja två överlevande grupper 
systemkritiker; dels en grupp som har vidareutvecklat de distanserade inslagen i 
den kritiska traditionen, dels en grupp som har tagit fasta på statskritiken och 
den historicistiska förklaringsmodellen. 

Den distanserade gruppen fortsätter att hålla ett avstånd till den reformistiska 
politiska praktiken. Det kan ske i linje med klassiska kritiska teoritraditioner 

                                         
16 Foucault, Michel (1986, fransk originalutgåva 1961 ), Vansinnets historia under den klassiska 

epoken, Arkiv, Lund; Visker, Rudi (1995, holländsk originalutgåva 1990), Michel Foucault. 
Genealogy as Critique, Verso, London, särskilt s 7-8. 



 

 

1
1 

1
1 

som Andrew Sayers realism eller Michel Foucaults maktanalys, men det finns 
också en dragning till post–modernism/poststrukturalism. I den 
poststrukturalistiska analysen blir distansen till praktisk politik särskilt marke-
rad. Här betonas tillvarons fragmentisering och diskursernas makt. Språket 
snarare än den materiella verkligheten står i centrum för analysen. Det moderna 
projektet med dess anspråk på vetenskapliga framsteg ifrågasätts. Det är 
omöjligt att uppnå någon tillförlitlig kunskap.17  

Den andra, statskritiska och historicistiskt präglade gruppen har övergivit den 
distanserade positionen till förmån för politisk aktivism. Dessa kritiker bygger 
vidare på marxismens historicistiska tradition, men med en förändrad politisk 
profilering. Många har behållit sin i grunden statsfientliga inställning men har 
gjort en politisk helomvändning och anslutit sig till nyliberalismen. Andra har 
rört sig mer försiktigt genom det politiska spektrat och intar idag en mer 
moderat, frihetlig position. Gemensam för de flesta systemkritiska aktivister är 
emellertid den historicistiska tankemodellen, som också tycks ha vunnit 
genklang hos en yngre generation. Historiens trender och lagbundenheter står i 
centrum för samhällsanalysen. Istället för att diskutera hur man vill att samhället 
i framtiden ska se ut ägnas intresset åt att försöka utröna vad den historiska 
utvecklingen kräver.18   

Hur påverkar dessa grupper vetenskap och politik? Vi menar att både den 
distanserade och den historicistiska positionen rymmer problem, men av olika 
art. De distanserade forskarna anser sig ofta sakna ansvar för den faktiska politik 
som bedrivs. Detta är emellertid enligt vår uppfattning en omöjlig ståndpunkt. 
Vare sig vi vill det eller inte är forskarna med och formar den samhällsbild som 
ligger till grund för medborgerliga attityder och politiska beslut. Kanske har det 
inte varit de kritiska forskarnas avsikt att deras analyser av det 
samhällsvetenskapliga projektets misslyckande, demokratins ihålighet, den 
ekonomiska utvecklingens obönhörlighet och mentalsjukhusens vårdideologier 
som maktdiskurs verkligen skulle få praktisk betydelse. Idag, när samhällsdebatt 
och politik alltmer präglas av defaitism och anti-rationalism, finns det emellertid 
anledning att fråga sig vilken roll de kritiska analyserna har spelat i denna 
utveckling. Är det kanske så att radikalernas förakt för den empiriska 

                                         
17 Se t ex Lyotard (1984), The Post-Modern Condition, Manchester Universtiy Press, Manchester. 

För en kort introduktion till postpositivism, postmodernism och poststrukturalism, se Ingvar 
Johansson (1993), "Anglosaxisk vetenskapsteori" i Positivism och marxism, Daidalos, Göteborg, s 
115-123. Ett svenskt exempel är Olsson (1991). 

18 Bland tidigare marxister som intagit en rent nyliberal position återfinns ekonom-historikern Kurt 
Wickman, se Ståhl, Ingemar, Wickman, Kurt och Arvidsson, Claes (1993) Suedosclerosis, 
Marknadsekonomisk rapport 1993, Timbro, Stockholm. En annan representant är Klas Eklund, som 
för närvarande deltar mycket aktivt i debatten, se t ex exempel Eklund, Klas (1995), "Regering med 
bristande insikt", Dagens Nyheter 13 augusti. För fler exempel, se vidare avsnittet "Historicismens 
problem i svensk samhällsvetenskap". 
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samhällsvetenskapen har bidragit till att undergräva respekten för 
samhällsvetenskapliga forskningsresultat och ett gediget, empiriskt utrednings-
arbete i det politiska och sociala reformarbetet? Kan marxistiska kritiker av den 
borgerliga demokratin ha bidragit till att skapa utrymme för en försvagning av 
offentlighetsprinciper och lokal demokrati? Har studenter som undervisats om 
arbetslöshet som en existensbetingelse för kapitalet tappat tron på full 
sysselsättning som en reell möjlighet? Och är Michel Foucault medansvarig för 
att mentalsjukhusen har tömts på sina ofta skyddslösa patienter? Den 
distanserade och systemkritiska samhällsvetenskapen har kommit till en punkt 
då de praktiska konsekvenserna av dess analyser måste skärskådas. 

Den historicistiska grupperingen har haft ett mer direkt inflytande på sam-
hällsutvecklingen, eftersom den aktivt engagerar sig i dagspolitiken. Här ligger 
problemet inte i någon distanserad attityd till samhällsproblemen utan i den of-
fensiva lanseringen av en historicistisk analys. Utan tvekan intar historicistiska 
förklaringsmodeller—av marxistiskt eller annat slag—idag en central plats i 
vetenskaplig och massmedial debatt. De hör inte längre hemma i den akademisk 
periferin utan påverkar i hög grad den praktiska politiken. Detta, menar vi, utgör 
ett allvarligt problem, eftersom historicismens makt över tanken riskerar att 
motverka en progressiv och demokratisk samhällsutveckling. Föreställningen att 
historiens förlopp är förutbestämt undergräver både rationell vetenskaplig 
argumentering och demokratisk dialog kring konkreta samhällsproblem. Att 
övervinna historicismen är utan tvekan en av de angelägnaste uppgifterna för 
dagens svenska samhällsvetenskap.  

Historicismens problem i svensk samhällsvetenskap 
Den mest insiktsfulla analysen av historicismens roll i samhällsvetenskapen 

är signerad vetenskapsfilosofen Karl Popper. I boken The Poverty of 
Historicism, som publicerades 1957, presenterar Popper en utförlig analys av 
det historicistiska arbetsättet och dess begränsningar. Till de historicistiskt in-
riktade samhällsforskarna räknar Popper Karl Marx, men också en lång rad 
andra framträdande vetenskapsmän som till exempel Comte, Mill och 
Toynbee.19  

Enligt Popper är en av de viktigaste utgångspunkterna för historicismen att 
samhällsvetenskapen på ett radikalt sätt skiljer sig från experimentell natur-
vetenskap. Till skillnad från naturvetare, som formulerar generellt giltiga lagar, 
kan samhällsvetare enligt historicisterna bara uttala sig om specifika 

                                         
19 Historicismen behandlas också i Poppers större verk The Open Society and its Enemies (1971, 

originalutgåva 1945), Princeton University Press, Princeton. Följande diskussion bygger dock på den 
mer metodologiskt inriktade analysen i The Poverty of Historicism (1991, originalutgåva 1957), 
Routledge, London. 
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tidsperioder. De regler som styr samhällslivet är historiskt och kontextuellt 
bestämda och samhällsutvecklingen skapar hela tiden helt nya situationer, som 
är omöjliga att förstå utifrån tidigare kunskaper. Kvantitativa metoder, som 
naturvetenskapen använder för att hitta generaliserbara kunskaper om enskilda 
fenomen, har inte samma värde för samhällsvetare. Eftersom samhället är en 
komplex, organisk helhet bör det istället analyseras genom intuition och 
kvalitativa metoder.  

Om samhällsvetenskapen enligt historicismen är oförmögen att formulera 
generellt giltiga sociala lagar, så är den emellertid väl lämpad att formulera ett 
annat slags lagbundenheter, historiska utvecklingslagar. Historicisterna betrak-
tar samhällsutvecklingen som en kedja unika utvecklingsfaser. Forskarens 
uppgift är att greppa de drivkrafter som styr den historiska utvecklingen och att 
finna de trender och tendenser som ligger i tiden. Utifrån denna kunskap kan 
han/hon sedan göra prognoser om vart samhället är på väg och hur man bör 
agera. Mänsklig handling kan inte styra utvecklingens lopp, menar histo-
ricisterna, men genom att inse vad historien kräver är det möjligt att anpassa sig 
till den lagbundna utvecklingens riktning. Man kan också påskynda och 
underlätta nödvändig social förändring. De historicister, som mer aktivt har 
velat påverka politiken, har gärna motiverat kraven på radikala samhällsför-
ändringar med att den historiska utvecklingen gör ett systemskifte nödvändigt. 
Medan det anses lönlöst att med stegvisa reformer försöka planera och styra 
samhällsutvecklingen i dess enskildheter, kan samhällets utveckling i sin helhet 
kräva radikala ingrepp. 

På vilket sätt präglas då dagens svenska samhällsvetenskap av historicism? 
Låt oss ge ett par exempel. Det första är forskningsrapporten "I framtidens 
kölvatten", det andra statsvetaren Stig-Björn Ljunggrens debattbok "Ett visst 
mått av frihet". Båda fångar på ett utmärkt sätt det historicistiska perspektiv, 
som idag är vanligt bland engagerade svenska samhällsvetare. 

Rapporten "I framtidens kölvatten" publicerades 1986 av ett forskarkollektiv 
på FA-rådet, med stöd av Riksbankens jubileumsfond. Den forskning, som 
ligger bakom rapporten, kan ses som en betydelsefull manifestation av svensk 
samhällsvetenskap, och rapportens analys och slutsatser har också haft stort 
genomslag i den allmänna debatten.20  

Det historicistiska draget i denna studie har sin rot i en samhällsanalys, som 
vid närmare granskning visar sig vara av traditionellt marxistiskt slag. Den 
oberoende drivkraften bakom samhällets utveckling är enligt författarna pro-
duktionsprocessens omvandling, eller mer precist, utvecklingen av ett hög-
teknologiskt block baserat på en elitarbetskraft av högutbildade. På samma sätt 

                                         
20 de Geer, Hans; Ekstedt, Eskil; Elvander, Nils m fl (1986), I framtidens kölvatten. 

Samhällskonflikter 25 år framåt, Liber, Stockholm. 
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som Marx tyckte sig se en utveckling mot ökade klassklyftor mellan proletärer 
och kapitalister, ser FA-rådsgruppen en utveckling mot större inkomstklyftor 
mellan elit och massa. Och på sedvanligt historicistiskt sätt ger man politikerna 
små möjligheter att påverka utvecklingen. Den ekonomiska strukturomvand-
lingen sätter enligt författarna snäva gränser för deras handlingsutrymme. 
Politikerna måste acceptera de löneskillnader som växer fram. Det går inte att 
genom beskattning åstadkomma utjämning eftersom eliterna då flyr landet. 
Ekonomin blir mer och mer ostyrbar. Vi närmar oss ett epokskifte, och därmed 
gäller inte längre de ekonomisk-politisk medel som utvecklades under den 
tidigare utvecklingsfasen. Varje epok är ju—ur det historicistiska perspektivet—
unik. Trots att man avslutningsvis framhäver politikernas ansvar för "att länka 
denna genomgripande förändring i social acceptabla banor",21 förs ingen seriös 
diskussion om vilka typer av politiska medel som skulle kunna vara effektiva. 
Istället framhävs politikens maktlöshet i den nya situationen.  

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som vill se en radikal omvandling av den 
traditionella svenska modellen, tar på samma sätt sin utgångspunkt i en 
marxistisk historieanalys. Den svenska välfärdsstatens kommer oundvikligen att 
dö, eftersom produktivkrafterna sliter sönder den gamla samhällsordningen, 
hävdar han. Ibland tar produktivkrafterna ett språng, som till exempel när 
människan upptäcker datorn och faxen. Då "måste  också samhälls-
organisationen förändras" (vår kursivering).22 Samtidigt knyter han an till en 
annan historicistisk tankefigur, nämligen idén att organisationer och samhällen 
med nödvändighet följer ett organiskt mönster av ungdom, åldrande och död. 
Uppgång följs oundvikligen av fall. Till skillnad från den marxistiska utveck-
lingslogiken, som postulerar att historien går framåt och att mänsklighetens 
villkor därmed förbättras, har vi här ett exempel på en repetitiv historie-
uppfattning med pessimistiska drag. Enligt Stig-Björn Ljunggren är det idag 
socialdemokratin och den svenska modellen som har nått vägs ände i en histo-
riskt oundviklig nedgångsfas. Och liksom produktivkrafternas krav på sam-
hällsförändringar inte kan motstås, så kan inte heller en samhällsmodells lag-
bundna utveckling mot åldrande och förstelning hejdas. Antingen måste en ål-
drad samhällsmodell dö, eller så måste den förnyas i en radikalt annorlunda 
skepnad.23 

                                         
21 De Geer m fl (1986), s 148. 
22 Ljunggren, Stig-Björn (1994), Ett visst mått av frihet. Om socialdemokratin, välfärdsstaten och 

folkhemmet, Tiden, Stockholm, citat s 50. 
23 Idén att samhällen och civilisationer följer ett livscykelmönster är klassisk. Den förekommer bl 

a hos Platon, Machiavelli och Toynbee (se Popper, 1957, s 110). En modern version är Olsson, 
Mancur (1982), The Rise and Decline of Nations, Yale University Press, New Haven. Jfr 
Suedosclerosis (1993). 
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Stig-Björn Ljunggren är enig med FA-rådets forskare om att möjligheterna 
att påverka samhällsutvecklingen är mycket begränsade. Det är omvärlden som 
bestämmer "vad politikerna kan och måste göra".24 Han förkastar småskalig 
reformpolitik, dvs. det traditionella socialdemokratiska sättet att "lösa varje 
fråga för sig". I linje med den holistiska samhällsuppfattning, som utmärker 
historicismen, vill han hellre se en radikal och genomgripande förändring av 
hela samhället i enlighet med de krav som utvecklingen ställer. Han konstaterar 
att risken finns att den demokratiska processen blir överspelad vid en radikal 
omvandling, men att det kan vara värt priset, eftersom det är nog så farligt att 
undlåta att anpassa sig till historiens drivkrafter. "En alltför utdragen demo-
kratisk process förhindrar det som måste göras—och demokratin hotas" (vår 
kursivering).25 

De två exempel som vi här har tagit upp är ovanligt explicita, men vi menar 
att de representerar en syn på samhälle och politik som idag är utbredd. Överallt 
möter oss föreställningen att vi idag är inne i en ny tid, som kräver radikalt 
annorlunda lösningar. Forskare och debattörer ägnar stor kraft åt att tolka 
trender och tendenser i tiden och åt att förutsäga vilken framtid vi kan vänta oss. 
Politikerna anses vara maktlösa.26 

Vari ligger då problemet med denna historicistiska ansats? Kan det inte vara 
så att historicisterna har rätt—att de faktiskt har lyckats blottlägga samhällets 
drivkrafter och utvecklingsdynamik och att vi måste anpassa oss till en radikalt 
ny situation? 

Poppers huvudkritik mot historicismen kan sammanfattas i två punkter. För 
det första menar han att historicismen är logiskt ohållbar. Eftersom vi inte på 
något sätt kan förutsäga kunskapens utveckling, så kan vi inte heller förutsäga 
historiens förlopp. Detta bekräftas av en lång rad misslyckade profetior och 
historiskt grundade förutsägelser.27  Försök att utifrån trender eller postulerade 
utvecklingslagar förutsäga samhällsutvecklingen i stort är helt enkelt menings-
lösa.  

                                         
24 Ljunggren (1994), s 89. 
25 Ljunggren (1994), s 83. 
26 Ett av de senaste exemplen i genren är en ännu opublicerad rapport från Sifo presenterad i 

Dagens Nyheter den 28 augusti 1995, se Östberg, Anita, "Låsningar och lösningar debatterat på 
partivecka" , TT. Enligt rapporten har Sverige två scenarier att välja på inför framtiden (våra kur-
siveringar): "Ett där Sverige och politikerna accepterar att förändras. Det vill säga att landet anpassar 
sig till kunskapssamhället och den nya tekniken och därmed behåller en hög standard... Det scenariot 
krävde att politikerna måste våga stå upp och öppet erkänna att man inte klarar av att leda landet. 
Det andra scenariot visade en politikergrupp som i stället strävade med att återuppbygga det 
välfärdssamhälle vi vant oss vid. Politiker som gav sken av att ha politisk kontroll. Men utan att 
lyckas - kompetensen flyr landet och Sverige blir ett lugnt låglöneland om 15 år." 

27 Jfr Assar Lindbecks diskussion om prognoser i Lindbeck, Assar (1986 ), Hur mycket politik tål 
ekonomin? Högskattesamhällets problem, Bonniers, Stockholm, s 25 ff. 
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För det andra menar Popper att historicismen är en ofruktbar utgångspunkt 
om vi vill öka vår kunskap om samhället och förbättra människors villkor. Vi 
bör istället inrikta oss på att lösa praktiska samhällsproblem ett och ett, något 
som Popper betecknar som piecemeal technology. Till skillnad från historicis-
men, som har hela samhället som forskningsobjekt, är syftet med den tekno-
logiska kunskapen att ta reda på hur man på bästa sätt kan uppnå ett visst be-
gränsat mål. Det kan gälla utformningen av en pensionsförsäkring, uppbygg-
naden av en pedagogisk institution, etc. Popper ser inte, som historicisterna, 
något som principiellt hindrar att även samhällsvetare använder experimentella 
metoder, och han anser att vi mycket väl kan hitta sociala lagbundenheter av 
betydelse.  

Det kan tyckas att en "teknologiskt" inriktad samhällsvetare lämnar de stora, 
avgörande samhällsfrågorna bakom sig för att försjunka i vetenskaplig knappo-
logi. Detta är emellertid en missuppfattning, menar Popper. Många av de 
vetenskapliga genombrotten i både samhällsvetenskap och naturvetenskap har 
skett just i samband med praktisk problemlösning. Dessutom finns det ingenting 
som hindrar att en teknologiskt inriktad samhällsvetare har visioner och 
prognoser för samhället som helhet. Han eller hon avstår emellertid från att 
försöka förutsäga och påverka samhällsutvecklingen i hela dess komplexitet. 
Framgångsrik samhällsförändring bygger på ständig omprövning, hävdar 
Popper. En reformistiskt inriktad samhällsvetare vet att hans/hennes kunskap är 
begränsad och att alla reformer har oplanerade konsekvenser. Därför kan man 
bara gå framåt i små steg. Att försöka genomdriva stora systemskiften, av den 
typ som många historicister gör sig till talesmän för, är både ofruktbart och 
riskabelt. En reform på ett begränsat område kan utvärderas och omprövas. Ett 
omfattande systemskifte blir däremot snart så stort och komplext att det varken 
kan styras eller utvärderas. Därmed blir det också omöjligt att utnyttja för att 
öka vår kunskap om vilka institutionella lösningar som bäst tillgodoser våra 
önskemål. Om systemskiftet dessutom lanseras på basis av uppfattningen av att 
det är historiskt korrekt och nödvändigt, finns det stor risk att kritik och 
ifrågasättanden fullständigt undertrycks. De misstag som kan uppstå i ett 
gigantiskt systemskifte blir helt enkelt för stora för att kunna erkännas. 

Vi menar att det historicistiska angreppssättets dominans bland engagerade 
samhällsforskare kan ha varit en bidragande orsak till att de krav på radikala 
förändringar av det svenska välfärdsystemet som restes under 1980-talet inte 
utmynnade i en framgångsrik reformpolitik. Systemskiftets tillkortakommanden 
illustrerar därför på ett talande sätt de faror som Popper pekade på hos 
historicismen.  

Mycken vetenskaplig möda har under det senaste decenniet ägnats åt att 
driva tesen att Sverige nu går in i en ny tid som kräver annorlunda, radikala 
lösningar. Det historicistiska perspektivet har underblåst uppfattningen att vad 
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som krävs inte är några småskaliga reformer, utan en snabb och rejäl omdaning 
av samhället i dess helhet. Däremot har relativt lite energi ägnats åt att utforma 
och pröva detaljerna i själva systemskiftet. Radikala reformer har genomförts 
trots att man har haft begränsade kunskaper om centrala problem, som till 
exempel vilka typer av verksamheter som bäst lämpar sig för decentralisering 
och privatisering eller hur de nya organisationsformerna bör byggas upp och 
regleras. Allmänna teoretiska antaganden snarare än empiriskt säkerställda 
slutsatser har styrt implementeringen. Resultatet har blivit att man i många fall 
inte har lyckats skapa väl fungerande institutioner som har kunnat infria 
eftersträvade målsättningar om större effektivitet, ökad valfrihet, etc. Flera stora 
reformer, som t ex husläkarreformen och avregleringen av taximarknaden, har 
efter kort tid måst omprövas. Andra, som reformeringen av veterinärväsendet 
och den nya gymnasieskolan, har sjösatts under protest eller förvirring. Åter 
andra, som konkurrensutsättningen av vården, har efter kort tid resulterat i svåra 
bakslag (Medanalys-skandalen).28  

Realpolitiskt nådde systemskiftesprojektet sin klimax under 1992-1993, i 
samband med den stora valutakrisen. Strax efter denna kris, i december 1993, 
tillsatte finansminister Anne Wibble en utredning med syfte att komma med 
förslag om den ekonomiska politikens utformning i medellångt perspektiv.29 
Denna ekonomikommission, populärt benämnd Lindbeckkommissionen, utgör 
den kanske mest spektakulära avvikelsen under senare år från de ideal som 
Popper förespråkade med termen piecemeal technology, dvs tanken att sam-
hällets problem måste lösas ett i sänder under empirisk prövning och rationell 
argumentation. Kontrasten mot tidigare gedigna svenska utredningar i samma 
genre, Emigrationsutredningen och Befolkningskommissionens rapporter, är 
slående. Ekonomikommissionens fyra ledamöter utredde såväl det ekonomiska 
som det politiska systemets sätt att fungera och kom inom fyra månader med en 
rapport, Nya villkor för ekonomi och politik, med 113 detaljerade förslag på hur 
det svenska samhället borde förändras. Utredningen var unik både i tempo och 
problemomfång. Efter denna klimax har intensiteten i systemskiftesprojektet 
mattats, men någon omprövning i riktning mot en mer omsorgsfull peacemeal 
technology-ansats i det svenska reformarbetet är ännu inte i sikte.   

Ur demokratisk synvinkel har systemskiftesåren haft flera problematiska 
konsekvenser. För det första har tesen om den ostyrbara samhällsutvecklingen 

                                         
28 Decentralisering respektive privatisering behandlas av Per Selle och Lennart Lundquist i Bo 

Rothstein (red), Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem, SNS Förlag, 
Stockholm. För en inblick i forskningen på området, se Rothstein (1994), kap 8. En belysande 
fallstudie om avregleringen av taxinäringen är Lind, Hans och Wigren, Anders (1993), Ordning på 
taximarknaden - var god dröj!, SNS Förlag, Stockholm. 

29 SOU 1993:16, Nya villkor för ekonomi och politik. Ekonomikommissionens förslag, 
Finansdepartementet, Allmänna förlaget, Stockholm. 
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bidragit till att stärka uppfattningen om politiker som maktlösa. Häri ligger ett 
moraliskt problem. Genom att hävda att samhällsutvecklingen inte kan styras av 
människor utan bestäms av historiska lagar, fråntas människan makten över sitt 
eget öde. Med Poppers ord:"[historicism] denies to human reason the power of 
bringing about a more reasonable world."30 

För det andra finns det en risk att raden av missgrepp i systemskiftets im-
plementering redan har börjat undergräva förtroendet för de politiska institu-
tionerna. Svenska medborgare har hittills haft ett ur internationellt perspektiv 
stort förtroende för statens och kommunernas sätt att hantera gemensamma re-
surser. Som statsvetaren Bo Rothstein konstaterar är en stats legitimitet emel-
lertid "tämligen svår att bygga upp men relativt lätt att urholka genom politiska 
beslut (eller icke-beslut)". Möjligheterna att överhuvudtaget kunna utnyttja 
demokratin för positiva reformer är avhängig förmågan att på längre sikt skapa 
tilltro till systemets effektivitet och rättvisa.31 

För det tredje har det uppstått en allt djupare klyfta mellan de makthavare, 
som styr omvandlingsprocessen, och de "särintressen", som har haft synpunkter 
och invändningar på den nya politiken. Som Popper noterar innebär ett 
omfattande systemskifte att det blir svårt att överhuvudtaget hantera kritik och 
invändningar, och därför tenderar den öppna diskussionen att undertryckas. I 
Sverige har detta skett framförallt genom att medborgarna har fått allt mindre 
möjlighet att göra sina röster hörda under det förberedande reformarbetet. Små 
och snabba utredningar och korta remisstider har blivit ett allt vanligare sätt att 
genomdriva kontroversiella reformer. Som Stig-Björn Ljunggren konstaterar 
gäller det för systemskiftesivrare att ta olika grupper på sängen, så att de inte 
blir mobiliserade. Som ett positivt exempel nämner han reformeringen av 
skolan, det första stora försöket att genomdriva en radikal systemskiftespolitik 
(kursiveringarna i det följande är våra egna): 

 
Ta exempelvis Göran Perssons taktik. Persson insåg att större förändringar på skolans område 
inte skulle bli av om han begagnade sedvanliga remissförfaranden och utredningar. Dessutom 
var det mesta på skolområdet redan genomtröskat flera gånger. Alla visste vad som borde 
göras, men ingen hade haft den politiska styrkan att skrida till verket. Persson bet huvudet av 
skam och genomförde hela programmet på en gång. Skolöverstyrelsen avskaffades. Skolorna 
kommunaliserades. Lärarkåren omorganiserades. Betygen lades om. Ökad frihet för elever att 
välja skola infördes. Kort sagt. Göran Persson genomförde ett systemskifte. 

Detta blev en chock för särintressena. De lyckades aldrig mobilisera ett tillräckligt 
motstånd till förändringarna utan fick koncentrera sig på att rädda det viktigaste. Problemet 
med denna taktik—att göra politik enligt samma princip som ett fallskärmsjägarkompani 
överfaller fienden om natten—är självfallet att de demokratiska principerna om debatt och 
dialog sätts på undantag. Men samtidigt innebär för mycket diskussion med starka 

                                         
30 Popper (1957), s 50. 
31 Rothstein (1994), s 120-128, citat s 125. 
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särintressen att nödvändiga förändringar inte blir av. Och då blir demokratin ineffektiv och 
därför ifrågasatt.32  

 
Det är viktigt att notera att Stig-Björn Ljunggrens positiva syn på Perssons 

överrumplingstaktik har sin grund i att han anser sig veta så bra vad som be-
höver göras att "särintressenas" invändningar blir ointressanta. På basis av sin 
historicistiska analys kan han med säkerhet ange färdriktningen. Hållningen har 
starka drag av kunskapselitism. De som tillhör ett upplyst avant-garde kan i 
kraft av sitt bättre vetande ange de reformer som den historiska situationen med 
nödvändighet kräver. I förlängningen leder detta till en nytt förhållande mellan 
politiker och medborgare. Allt oftare kan vi nu på tidningarnas ledarsidor läsa 
att politikernas roll måste vara att leda folket. Det faktum att många reformer 
saknar stöd hos en bred allmänhet uppfattas inte som ett demokratiskt problem, 
utan som ett pedagogiskt.33 

Vi menar att erfarenheterna från det brådstörtade svenska systemskiftes-
experimentet bör kunna bli en viktig utgångspunkt för en omorientering av 
svensk samhällsforskning i riktning mot ett mer teknologiskt angreppssätt. 
Ingen är betjänt av att storskaliga reformprojekt går åt pipan, allra minst de som 
sympatiserar med projektens bärande värderingar. Den metod, som Popper 
kallar för det teknologiska arbetssättet, var den som framgångsrikt utnyttjades i 
det samhälleliga reformarbetet under början av 1900-talet, och ingenting talar 
för att det skulle ha mindre förutsättningar att lyckas idag. Oavsett politisk 
hemvist bör vi kunna enas om att samhällsvetenskapens landvinningar ska 
användas strategiskt i utformningen av vårt samhälle. 

I den ekonomiska boomens och det kalla krigets skugga 
Popper presenterade sin argumentation för en demokratisk och anti-histo-

ricistisk samhällsvetenskap redan under 1940- och 1950-talen. Som vi vet blev 
hans inflytande över samhällsvetenskapen dock begränsat under de följande 
decennierna. 1960-talets radikala samhällsvetenskap kom snarare att präglas av 
en revolt mot Popper och hans ideal, och än idag präglas är den historicistiska 
strömningen stark inom svensk samhällsvetenskap. Hur kan vi förklara den här 
utvecklingen? 

Vi menar att framväxten av en distanserad, historicistisk och delvis anti-
demokratisk samhällsforskning måste förstås mot bakgrund av efterkrigstidens 
extrema tillväxtboom och det kalla krigets fastlåsta maktkamp och polariserade 
debattklimat. Den kritiska forskning som växte fram från 1960-talet satte fingret 

                                         
32 Ljunggren (1994), s 82 
33 Ett exempel är Susanna Popova (1995), "Politisk pedagogik i krisens spår", Dagens Nyheter 12 

augusti. 
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på fundamentala problem i de västerländska demokratierna, men man hamnade 
fel i sökandet efter radikala alternativ till den etablerade forskningstraditionen.  

Utvecklingen av atombomben och den senare kärnvapenkapprustningen 
innebar att vetenskapen under efterkrigstiden blev ett av det viktigaste verk-
tygen för att skapa och upprätthålla samhällelig makt. Många forskare i både öst 
och väst omvandlades från självständiga vårdare av en akademisk och 
demokratisk kunskapstradition till frontsoldater inordnade i en armé för ideo-
logisk, ekonomisk och militär kamp mellan världar. Samtidigt skapade efter-
krigstidens långa tillväxtboom en tidsanda präglad av såväl hybris som makt-
löshet. Det tidiga 1900-talets sociala misär hade övervunnits och världs-
ekonomin fungerade gnisselfritt. För de flesta av efterkrigstidens samhällsvetare 
betydde detta att de inte längre stod inför den engagerande uppgiften att på 
avgörande punkter förbättra människors livsvillkor. Snarare förväntades de 
agera som sociala finjusterare i stabila tillväxtekonomier, vars grundläggande 
riktning det inte fanns utrymme att diskutera. Den ekonomiska tillväxten stod i 
centrum och den samhällsvetenskapliga problemlösningen ansågs vara av ett 
neutralt och tekniskt slag.34  

Vår tolkning är att distansering från de dominerande samhälleliga projekten i 
denna situation blev en möjlighet att återvinna personlig och vetenskaplig 
autonomi. En av de utlösande faktorerna för radikalismen blev Vietnamkriget. 
Insikten om hur ett fattigt asiatiskt folk bekämpades med hjälp av amerikansk 
högteknologi skapade för en stor ungdomsgeneration ett akut behov av av-
ståndstagande. Kritiken mot kriget följdes av en växande misstro mot hela den 
västliga samhällsmodellen. Det blev uppenbart att västvärldens snabba tillväxt 
och synbarliga framgångar också rymde mörka sidor: exploatering av fattiga 
länder, miljöförstöring och bestående sociala orättvisor. De protester som först 
riktades mot Vietnamkriget och den amerikanska imperialismen kom därmed 
snart att omfatta också den samhällsvetenskap, som under efterkrigstiden så 
kritiklöst hade fungerat som det bestående tillväxtsamhällets stöttepelare. De 
politiska protesterna fortplantade sig till universiteten i en intellektuell revolt. 

Samtidigt som det kalla krigets politik födde behov av avståndstagande, 
ledde dess polariserade debattklimat till att samhällskritikerna drevs allt längre 
mot vänster. En av anti-kommunismens huvudteser var att valet mellan öst och 
väst var av en sådan avgörande betydelse att kritik mot brister i det egna sam-
hällsbygget snarast kunde ses som en form av kryptokommunism. Därmed blev 

                                         
34 Dahlström, Edmund (1980), Samhällsvetenskap och praktik. Studier i samhällelig kun-

skapsutveckling, Liber, Stockholm, kap. 1. För ett exempel på den upplevelse av maktlöshet och 
marginalitet som kunde prägla vetenskapen under efterkrigstidens ekonomiska boom, se t ex 
Hägerstrand, Torsten (1963, nytryck 1991), "Vidare mot stadslandskapet" i Gösta Carlestam och 
Barbro Solbe (red) Om tidens vidd och tingens ordning. Texter av Torsten Hägerstrand, 
Byggforskningsrådet, Stockholm. 
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det svårt för radikala debattörer och samhällsvetare att under 1950- och 1960-
talen vidareutveckla den typ av progressiv, reformistisk samhällsvetenskap, som 
såväl i USA som i Europa hade spelat en central roll under det tidiga 1900-talets 
reformarbete. När radikalismen slutligen bröt ut i en väldig flodvåg i slutet av 
1960-talet, kom det istället att ske i form av revolutionär marxism och anti-
positivism.35  

Hårdast slog det kalla kriget mot den öppna, kritiska diskussionen vid ame-
rikanska universitet. Under 1950-talet kvästes all radikalism  hårdhänt genom 
McCarthys utrensningar. Misstänkta kommunister förhindrades att forska och 
undervisa.36 I Sverige underblåstes det kalla krigets åsiktspolarisering främst av 
Herbert Tingsten. Den "tredje ståndpunktens" debattörer, som under det tidiga 
1950-talet ville diskutera västerländsk imperialism, social nedrustning och 
brister i den amerikanska demokratin, avvisades av Tingsten som kommunister 
eller halvkommunister. De, som inte entydigt ställde upp på västsidan i det kalla 
krigets konflikt, tog enligt Tingsten parti för sovjetsystemet.37   

Fortfarande i slutet av 1960-talet, när vänsterradikalismen slog igenom på 
allvar, fanns det föga utrymme i det svenska samhället för en progressiv för-
nyelse av samhällsvetenskapen. Socialdemokratin hade ännu inte gått in i något 
skede av djupare självrannsakan. Partiet fullföljde i stora delar det progressiva 
program, som hade börjat stakas ut på mellankrigstiden, men utrymmet för 
ifrågasättande och nytänkande var litet. 1971 års beslut att upplösa den om-
debatterade Låginkomstutredningen blev ett av många tecken på att det politiska 
etablissemanget saknade vilja att diskutera den svenska modellens kvardröjande 
orättvisor och problem.  

Samtidigt präglades universiteten i långa stycken av konservatism och stel-
benta pedagogiska metoder. Man förmådde helt enkelt inte att på ett konstruk-
tivt sätt kanalisera det engagemang och den många gånger berättigade och 
klarögda samhällskritik, som den intellektuella vänstern förde fram. Den stora 
40-talistgenerationen fick trängas i överfyllda föreläsningssalar vid samhälls-
vetenskapliga fakulteter, där ett fåtal utbildade lärare dignade under bördan av 
ett hastigt växande studentantal. Här saknades efter åratal av välanpassad och 
alltmer specialiserad normalvetenskap nästan all beredskap att möta vänsterns 
anstormning. Den unga generationen kom att lämnas i stort sett ensam i sitt nya 
politiska och vetenskapliga projekt.38  

                                         
35 Jones, Greta (1988), Science, Politics, and the Cold War, Routledge, London. 
36 Schrecker, Ellen W. (1986) No Ivory Tower—McCarthyism and the Universities, Oxford 

University Press, New York. 
37 Johansson, Alf W (1995), Herbert Tingsten och det kalla kriget. Antikommunism och liberalism 

i Dagens Nyheter 1946-1952, Stockholm, s 281-290. 
38 Segerstedt, Torgny T. (1968), Studentrevolt. Vetenskap och framtid, Bonniers, Stockholm; och 

Utanför systemet. Vänstern i Sverige 1968-78. En antologi (1978), Rabén & Sjögren, Stockholm. 
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Om 1960-talets unga radikaler skulle ha fått en chans att utmana den rådande 
ortodoxin inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap med hjälp av 
empiriskt och praktiskt inriktade forskningsmetoder, så hade det krävts att de 
hade mötts av något slags konstruktivt intresse och begåvats med någorlunda 
goda resurser. Då hade de hade t ex kunnat engageras i brett upplagda fältstudier 
av arbetsförhållanden inom industrin, sociala problem i storstäderna, jordbrukets 
miljöproblem etc med mandat att granska maktförhållanden och föreslå 
motåtgärder. I slutet av 1960-talet förblev emellertid de flesta dörrar för 
konstruktivt engegemang i det egna samhället stängda. Istället för att aktiveras i 
en kamp för samhällsreformer i dialog med resultat, som tidigare generationer 
progressiva samhällsforskare hade nått, stöttes den radikala ungdomen ut i en 
vetenskaplig ökenvandring. 

1970- och 1980-talen talet kunde ha inneburit en möjlighet till nyorientering 
för svensk samhällsvetenskap. 1970-talet var det decennium då den svenska 
socialdemokratin radikaliserades och många av 1960-talets unga kritiska 
forskare fick egna akademiska positioner. Stora reformer låg i stöpsleven och 
demokratidebatten var intensiv. Åtskilliga radikala forskare engagerades i 
praktiskt samarbete med fackföreningar, aktionsgrupper, kvinnogrupper etc. 
Utvecklingen mot en mer utåtriktad, engagerad samhällsvetenskap kom emel-
lertid inte att bestå som någon dominerande trend. Istället förstärktes det dis-
tanserade draget i den kritiska forskningstraditionen. Kritisk vetenskap blev nu 
ett eget, akademiskt maktcentrum med sin egen ortodoxi.  

Ett flertal faktorer samverkade alltså till att 1970- och 1980-talets radikala 
samhällsvetenskap blev ett i långa stycken sterilt forskningsprogram. Åtskilliga 
undantag finns dock, som bekräftar tolkningen att det kan ha varit bristen på 
praktik och konstruktiv dialog som på ett avgörande sätt drev in kritikerna i 
vetenskaplig stasis. Ett sådant undantag utgör den praktiskt inriktade u-lands-
forskningen. Inom denna nya, tvärvetenskapliga disciplin kom fältstudier att 
spela en central roll. Därmed fick såväl studenter som forskare ständigt kon-
fronteras med en påträngande verklighet som utmanade existerande uppfatt-
ningar och teorier. Samtidigt fanns det inom ramen för biståndsprojket ofta goda 
möjligheter även för yngre akademiker att vara med och påverka forsk-
ningsprojektens uppläggning. Resultatet är idag en u-landsforskning som kän-
netecknas av en dynamisk utveckling. Teorier som har visat sig vara oanvänbara 
har förkastats och ersatts av nya. Ett samspel mellan teoriutveckling, empiri och 
praktik har efter hand lett fram till en allt större samsyn även inom mycket 
kontroversiella områden, t ex då det gäller fattigdomens orsaker och sambanden 
mellan fattigdom och befolkningsutveckling U-landsforskningen är idag det 
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kanske bästa exemplet på en progressiv samhällsvetenskap som i hög grad 
förmår influera den förda politiken.39  

Vad kan vi då vänta oss av framtiden? Vi menar att mycket talar för att vi 
idag befinner oss i en global ekonomisk och politisk situation där samhälls-
forskningen har en reell chans att återta sin roll som ett vitalt instrument för 
reformistisk samhällsomvandling. Såväl makthavare som forskare har skäl att 
ompröva sin syn på samhällsvetenskapens uppgifter och möjligheter. Samtidigt 
visar en granskning av de senaste årens vetenskapliga praktik  att samhälls-
forskningen på många håll är på väg att realisera en ny, mer progressiv poten-
tial, i synnerhet på det internationella fältet.  

Ur makthavarnas perspektiv är det uppenbart att behovet av en framgångsrik 
och målinriktad samhällsforskning växer. Västvärldens relativa ekonomiska 
stagnation har skakat den självtillit som under efterkrigsboomens tid 
kännetecknade de nationella och vetenskapliga etablissemangen. Man har åter-
igen ett behov av samhällsvetenskaplig krislösning. Samtidigt innebär det kalla 
krigets slut en ny resursmässig situation, i synnerhet i Förenta Staterna. 
Utvecklingen av nya vapensystem i kampen mot kommunismen har hittills helt 
dominerat den amerikanska forskningspolitiken, men idag formuleras för-
hoppningar om en omläggning i riktning mot mer kommersiellt och humanitärt 
inriktade projekt. Om dessa förhoppningar infrias kan det få stor betydelse för 
samhällsvetenskapens utveckling på det internationella planet.40 

Bland forskarna själva har de allra senaste årens politiska omvälvningar  på 
många håll givit anledning till vetenskaplig och politisk omprövning. Det 
socialistiska systemens kollaps i kombination med västvärldens ekonomiska 
kriser och politiska högervridning gör reformismens vetenskapliga program 
alltmer attraktivt. En utveckling av det slaget kan redan skönjas bland annat i 
Storbritannien och Förenta Staterna. Där har nyliberalismens framgångar fått 
radikala forskare att explicit ifrågasätta sin tidigare kritiska och distanserade 
hållning till staten och dagspolitiken. Så konstaterar till exempel den engelska 
forskaren Jane Lewis att den nyliberala omvälvningen ställer krav på en ny 
feministisk analys. Det håller inte att som tidigare ensidigt anklaga staten för att 
befästa existerande maktstrukturer, eftersom staten trots allt är den enda 

                                         
39 Se t ex Sen, Amartya (1981), Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, 

Clarendon Press, Oxford;  Bardhan, P. (1993), "Symposium on Management of Local Commons", 
Journal of Economic Perspectives, 7, s 87-134; Dasgupta, Partha (1993), An Inquiry into Well-being 
and Destitution, Oxford; World Bank (1993), The East Asian Miracle: Economic Growth and Public 
Policy, Oxford University Press, Oxford. 

40 För inblick i debatten om den amerikanska forskningspolitiken, se Crow, Michael M. (1994), 
"Science and Technology Policy in the United States: trading the 1950 model", Science and Public 
Policy, August 1994. 
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institution som förmår att förändra maktbalansen i samhället till kvinnors fördel. 
Statens positiva potential måste erkännas, "hur inopportunt det än må vara."41  

Forskningspraktiken, slutligen, utvecklas i empirisk och reformistisk riktning 
på flera centrala fält. Detta gäller såväl tidigare kritiska forskare som mer 
etablerade representanter för den internationella samhällsvetenskapens main 
stream. Inom nationalekonomin, som länge har prioriterat teoretisk förfining 
framför empirisk giltighet, finns det till exempel en tydlig tendens mot en mer 
empirisk, teoriprövande forskning.42 På liknande sätt har kvinnoforskningen, 
som för en period var starkt präglad av strukturalistiskt systemtänkande, på 
senare tid fått en mer komparativ inriktning. Möjligheterna att förbättra kvinnors 
ställning genom samhälleliga reformer sätts mer än tidigare i centrum.43 Även 
inom sociologin, historievetenskapen och statskunskapen kan man skönja en 
ökad beredskap att angripa grundläggande frågor som demokratins 
arbetsmetoder och välfärdstatens konstruktion. Ett fruktbart exempel utgör den 
empiriskt inriktade, komparativa socialpolitiska forskningen. Till skillnad från 
den tidigare dominerande kritiska riktningen, som såg sociala orättvisor som en 
oundviklig konsekvens av det kapitalistiska systemet, riktar dagens 
socialforskare intresset mot det praktiskt möjliga. Genom att jämföra faktiskt 
existerande socialpolitiska system försöker de visa hur olika institutionella 
lösningar påverkar medborgarnas möjligheter och villkor.44 

En utveckling är alltså på gång mot ett mer aktivt samhällsvetenskapligt 
engagemang för demokratin och ett större intresse för empirisk forskning. Vad 
som enligt vår mening nu behövs är att denna nyorientering manifesteras mer 
explicit, och att de empiriskt inriktade samhällsvetarna tar strid för sin position. 
Låt oss därför formulera principerna för en progressiv samhällsvetenskap och 
diskutera hur den konkret skulle kunna främjas. 

                                         
41 Lewis, Jane (1992), "Högerpolitik och välfärdsreformer - om behovet av en ny feministisk 

analys", i Kontrakt i kris. 
42 Figlio, David (1994), "Trends in the Publication of Empirical Economics", Journal of Economic 

Perspectives, 8, s 179-187. 
43 Se t ex Bergqvist, Christina (1994), Mäns makt och kvinnors intressen, Almqvist och Wicksell 

International, Uppsala; och Women and Social Policies in Europe. Work, Family and the State (1993), 
red. Jane Lewis, Edward Elgar, Aldershot. Utvecklingen diskuteras i Sommestad, Lena, (1995), 
"Kvinnor, industrialisering och välfärdspolitik. Argument för en komparativ genusforskning", Häften 
för Kritiska Studier nr 1. 

44 Den komparativa socialpolitiska forskningen utgör ett omfattande fält, som i Sverige främst 
företräds av forskare vid Socialforskningsinstitutet, bland andra Walter Korpi och Joakim Palme. För 
exempel på den internationella diskussionen, se t ex Esping-Andersen, Gøsta (1990), The Three 
Worlds of Welfare Capitalism,  Polity Press, Cambridge; och Skocpol, Theda (1992), Protecting 
Soldiers and Mothers. The Political Origins of Social Policy in the United States, The Belknap Press 
of Harvard University Press, Boston. 
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Mot en progressiv samhällsvetenskap 
Sammantaget innebär den progressiva samhällsvetenskapens program ett 

avståndstagande från de svaga punkterna i de senaste decenniernas kritiska 
samhällsvetenskap: den historicistiska ansatsen, det starka inslaget av idealism 
och det distanserade förhållandet till praktisk politik. Istället knyter principerna 
an till den vetenskapliga reformism, som känntecknade progressiv sam-
hällsvetenskap före det kalla kriget. 

Den progressiva samhällsforskningen tar avstånd från en deterministisk och 
holistisk historiesyn. Det är inte så att samhällsutvecklingen i sin helhet har en 
given riktning till vilken politiker och medborgare är tvungna att anpassa sig. 
Den samhälleliga verkligheten formas tvärtom i viktiga avseenden av de beslut 
och de spelregler som man kommer överens om. Samhällsforskningen får här en 
central roll då det gäller att finna ut och pröva metoder för hur man med 
förändrade spelregler kan uppnå eftersträvade effekter.45 

En gemensam utgångspunkt för progressiva forskare är att man aktivt tar 
ställning för en förnuftsbaserad reformism. Man nöjer sig inte med att ta fram 
kunskap om hur ett visst samhällsproblem ska kunna lösas utan tar strid för att 
de förnuftsprinciper som hyllas inom vetenskapen också ska bli vägledande 
inom den den politiska processen.46 I arbetet med specifika problem är den 
progressiva samhällsforskaren inte heller värdemässigt neutral utan tar sin ut-
gångspunkt i omsorgfullt utvalda, explicit formulerade värdepremisser. Han 
eller hon är varken en teknokrat som på beställning levererar lösningar på 
problem som definierats av näringsliv och politiker eller en överstepräst som 
oberoende av samhällets värderingar kan uttala sig om hur samhällsproblem ska 
tacklas. Istället är forskaren en medborgare som deltar i en demokratisk dialog 
under iakttagande av de vetenskapliga kraven på saklighet, logisk konsistens, 
öppenhet för motargument och strävan efter fullständighet.47  

Slutligen kännetecknas den progressiva samhällsvetenskapen av en empirisk 
forskningsstrategi. Samhällsreformer kan inte grundas på rent teoretiska spe-
kulationer utan måste baseras på empirisk prövning. Bara hypoteser som klarat 
upprepade falsifieringsförsök kan ligga till grund för politiska  rekommenda-
tioner.48 

                                         
45 Popper (1957). 
46 Detta aktiva ställningstagande för rationalismen driver Popper särskilt hårt i The Open Society 

and its Enemies, Vol II (1945), kap 24. Jfr Johansson (1972), s 34-38. 
47 Gunnar Myrdal är den forskare som mest explicit har drivit kravet på värdepremisser i 

forskningen, se Myrdal, Gunnar (1969, andra uppl.), Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen, 
Stockholm. 

48 Empirisk prövning genom falsifiering förespråkades först av Popper i hans  Logik der 
Forschung (1935, eng. The Logic of Scientific Discovery,  1969). Vi kan därför sammantaget tala om 
popperianska regler för empirisk prövning. För en introduktion till falsifieringslogiken, se Ingvar 



 

 

2
6 

2
6 

Ett konkret exempel på en i långa stycken progressiv forskningsansats på 
svensk botten är statsvetaren Bo Rothsteins nyligen publicerade debattbok Vad 
bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik (SNS, 
Stockholm, 1994). I boken utvecklar Rothstein ett kontroversiellt förslag till hur 
den framtida svenska välfärdspolitiken bör utformas. Han förordar vad han 
kallar en frihetlig välfärdsstat, dvs en välfärdsstat baserad på generella program 
men med betydande inslag av valfrihet. Bokens styrka är att Rothstein i sin 
analys konsekvent ansluter sig till ett progressivt samhällsvetenskapligt 
forskningsprogram. Med denna uppläggning inbjuder boken till konstruktiv 
dialog. 

Han tar för det första avstånd från historicismen genom att argumentera för 
att människor har kapacitet att i konstruktiv dialog forma sin egen framtid. 
Nationella kulturer och normsystem är inte en gång för alla givna utan kan 
förändras genom politiska beslut. Rothsteins hypotes är att sociala normer till 
stor del beror på hur de politiska institutionerna strukturerar människors 
beslutssituation. Genom att förändra institutionerna förändrar vi också 
normbildningen. Vissa typer av institutioner, som till exempel en generellt in-
riktad välfärdspolitik, tenderar att främja framväxten av solidariska normer, 
medan andra institutioner, till exempel selektiva välfärdsprogram, tenderar att 
utveckla en mer individualistisk attityd. Han slutsats är att den svenska model-
lens framtid inte kan extrapoleras från några aktuella trender. Istället är 
"...framtiden för den svenska välfärdsstaten något som ligger i våra egna händer, 
eftersom vi själva beslutar om vi vill förändra eller inte förändra våra politiska 
institutioner."49   

För det andra pläderar Rothstein för den forskningsmetodologi som Popper 
benämnde piecemeal technology. En förståelse av helheten ger inte nyckeln till 
ett fenomen som staten, utan varje delinstitution och varje typfall måste hanteras 
för sig. Omsorgsfullhet i detaljerna är av största betydelse för en framgångsrik 
implementering av välfärdspolitik. Rothstein diskuterar särskilt organiseringen 
av offentliga åtgärdsprogram. I polemik med en allmänt spridd uppfattning 
konstaterar han att det inte finns någon enhetlighet i den offentliga 
förvaltningens uppbyggnad och att det därmed inte heller finns någon allmänt 
överlägsen offentlig organisationsform eller något bästa sätt att reformera hela 
den offentliga förvaltningen på. Det som gäller är istället DBP-teorin— "Det 
Beror På".50 Vissa verksamheter lämpar sig för en standardiserad byråkratisk 
organisation, medan andra är bättre avpassade för en flexibel, professionell 
                                                                                                                               
Johansson (1972) "Anglosaxisk vetenskapsfilosofi", i Positivism, marxism, kritisk teori, s 23-34. För 
exempel på tillämpning i modern samhällsvetenskap, se  Jarrick, Arne och Söderberg, Johan (1993), 
Praktisk historieteori, Almqvist och Wicksell, Stockholm, kap. 4. 

49 Citat Rothstein (1994), s 266-267. 
50 Citat Rothstein (1994), s 108. 
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modell, osv. Värdet av åtgärder som decentralisering, privatisering etc. kan inte 
diskuteras utan att man noggrant preciserar vilka verksamheter som avses.  

En tredje central punkt i Vad bör staten göra?  är den öppet normativa ut-
gångspunkten. Samhällsvetenskapen kan inte väja för de stora moraliska frå-
gorna om frihet och rättvisa utan att förlora sin samhällsrelevans, menar 
Rothstein. Handlingsrekommendationer måste ha en både normativ och en 
empirisk grund. Den värdepremiss som han själv väljer för välfärdspolitiken är 
att staten ska agera utifrån en "allsidig autonomiprincip", dvs att den på ett 
neutralt sätt ska underlätta för medborgarna att genomföra sina egna planer för 
det goda livet. Medborgarna ska behandlas med "lika omtanke och respekt". 
Värdepremissen utvecklar han genom en analys av normativ politisk teori, men 
han motiverar den också med dess politiska relevans i Sverige idag. Den 
svenska befolkningen utvecklar alltmer individualistiska värderingar, hävdar 
Rothstein, och därmed kan det komma att resas krav på att statens neutralitet 
och medborgarnas autonomi ska markeras starkare. Självklart går det inte att 
bevisa att någon normativ ståndpunkt är korrektare, i betydelsen närmare 
sanningen, än någon annan. Som Rothstein noterar är det dock möjligt att 
argumentera vetenskapligt för en viss normativ ståndpunkt enligt den veten-
skapliga disputationens krav på logisk konsistens, rationalitet och öppenhet.   

Slutligen följer Rothstein en empirisk forskningsstrategi. Påstående och hy-
poteser testas konsekvent mot data. Ett exempel gäller hans utvärdering av 
implementeringsforskningen, dvs den forskning som handlar om hur politiska 
reformprogram genomförs administrativt. Rothstein konstaterar att det inte finns 
någon empirisk grund för den idag så vitt spridda, pessimistiska uppfattningen 
att staten är i princip oförmögen att styra. Det finns politiska åtgärdsprogram 
som är mycket problematiska att implementera, men det finns också program 
som fungerar väl. Ett annat exempel på Rothsteins empiriska argu-
mentationsteknik gäller omfördelningseffekten inom olika typer av välfärds-
system. Ett vanligt ekonomiskt argument mot en generell välfärdspolitik har 
varit att den innebär en kostsam byråkratisk rundgång men inte bidrar till om-
fördelning. Därför vore det bättre att rikta välfärdsinsatserna enbart mot de 
verkligt behövande. Rothstein kan dock redovisa entydiga forskningsresultet 
som visar att generella välfärdssystem i själva verket har en större omfördel-
ningseffekt än selektiva.  

Den stora poängen i Rothsteins analys är att han förenar normativ analys med 
empirisk testning. Den handlar om vad staten bör göra men också om vad den 
kan göra. Ansatsen är ovanlig i dagens svenska välfärdsstatsdebatt, men på 
andra samhällsvetenskapliga fält har den normativt-empiriska diskursen nått 
längre. Ett viktigt exempel utgör den internationella befolkningsforskningen. 

På 1970-talet var de globala befolkningsfrågorna ett område som känne-
tecknades av djupgående vetenskapliga och politiska motsättningar. Två i 
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grunden historicistiskt baserade åtgärdsprogram stod emot varandra. Å ena 
sidan hävdade en malthusianskt inspirerad grupp att den snabba befolk-
ningsökningen i världen var på väg att leda till en katastrof. Till och med 
tvångsmetoder kunde behövas för att hålla nere födelsetalen. Å andra sidan 
menade en grupp ekonomiskt inriktade stadieteoretiker att födelsetalen 
bestämdes av den ekonomiska utvecklingsnivån. Det som krävdes var därför ett 
systemskifte på global nivå som höjde de fattiga ländernas inkomster. Först då 
skulle födelsetalen kunna sjunka.51  

Idag, 20 år senare, har dessa motsättningar i stort sett överbryggats. På 
befolkningskonferensen i Kairo 1994 rådde stor samsyn på de flesta områden 
och man kunde enas om ett relativt detaljerat handlingsprogram. Hur har denna 
utveckling varit möjlig? Svaret är att forskarna har lämnat de historicistiskt 
fastlåsta positionerna för att istället besvara piecemeal technology-frågor. Idag 
vet man efter omfattande enkätundersökningar hur kvinnors fertilitetsmönster är 
kopplade till utbildningsmöjligheter, sysselsättningssituation och tillgång till 
hälsovårdstjänster. De vetenskapliga resultaten visar att hög fertilitet ofta är 
kvinnans sätt att hantera en mycket osäker ekonomisk och social situation. När 
osäkerheten reduceras genom åtgärder som höjer kvinnors sociala och 
ekonomiska ställning går fertiliteten ned. Samtidigt har forskarna lyckats 
klarlägga de etiska grundvalarna för allmänt godtagbara befolkningspolitiska 
åtgärder. Istället för att argumentera om ifall befolkningsökning leder till 
fattigdom eller välfärd har man kunnat enas om att kvinnors har rätt till 
jämställdhet och reproduktiv hälsa. Detta har sedan blivit den grundläggande 
värdepremissen vid utformningen av åtgärdsprogram.52  

Man kan alltså i utvecklingen från Befolkningskonferansen i Bukarest 1974 
till Kairo 1994 se en tydlig förskjutning från de övergripande frågorna om 
sambanden mellan folkökning, ekonomisk utveckling och miljö mot mer detal-
jerade studier av hur kvinnor formar sitt reproduktiva liv. Medan det var 
omöjligt att nå någon enighet om de övergripande frågorna visade det sig vara 
relativt enkelt att nå fram till ett handlingsprogram utifrån kunskaper om hur 
reproduktionsbetingelserna både formar och formas av kvinnors liv.53 Det var 
alltså genom att lämna den historicistiska ansatsen för att istället besvara 
piecemal technology-frågor som samhällsforskningen kunde bidra till att den 
                                         

51 För den befolkningspessimistiska riktningen, se National Academy of Science (1971) Rapid 
Population Growth: Consequences and Policy Implications, John Hopkins, Baltimore. Den eko-
nomiska tolkningen präglar t ex World Population Plan of Action från FN:s befolkningskonferens i 
Bukarest 1974. 

52 Se t ex Cairo Declaration on Population and Development från International Conference on 
Population and Development, Kairo, 5-13 September 1994. 

53 För exempel på den typ av forskning och argumentation som format Kairo-deklarationen, se 
Lindahl-Kiessling, Kerstin & Landberg, Hans (red.) (1994), Population, Economic Development, and 
the Environment - The Making of Our Common Future, Oxford University Press, Oxford. 
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internationella befolkningspolitiska diskussionen kunde ta ett stort kvalitativt 
steg framåt. Exemplet visar att målmedveten progressiv samhällsforskning har 
goda möjligheter att bidra till rationella politiska lösningar även i ytterst kon-
troversiella frågor. Det är också viktigt att notera att framgången uppnåddes 
genom dialog och respekt för enskilda människors intressen, inte genom att en 
målmedveten elit under kuppartade former lyckades trumfa igenom sitt eget 
handlingsprogram.  

Vi menar att det angreppsätt som kännetecknat den globala befolknings-
politiska diskussionen inför Kairo-konferensen mycket väl kan tjäna som en 
modell för hur Sverige ska möta de problem vi står inför efter den svåra 90-
talskrisen. De är svårt att se att motsättningarna mellan anhängarna och mot-
ståndarna till starka offentliga system för trygghet, sjukvård och omsorg skulle 
vara större än den klyfta som skilde malthusianer och anti-malthusianer åt på 
1970-talet. Ett målmedvetet arbete baserat på den progressiva samhällsforsk-
ningens principer rymmer möjligheter till förnuftsbaserade, demokratiskt väl-
förankrade lösningar på en rad samhällsområden.  

Vägen framåt 
Hur ska då samhällsvetenskapens potential kunna realiseras? Vad kan vi göra 

för att främja en progressiv samhällsvetenskap? Vi ser idag tre intressanta 
möjligheter: för det första en professionell mobilisering av redan verksamma, 
empiriskt inriktade samhällsvetare, för det andra en förnyelse av 
forskningsfinansieringen, och för det tredje en långsiktig omläggning av den 
samhällsvetenskapliga utbildningen.  

För att nå legitimitet i samhället måste samhällsvetarna själva se till att höja 
nivån på den offentliga debatten och marknadsföra sin kunskap. Obestyrkta 
handlingsrekommendationer och löst tyckande i samhällsvetenskapliga frågor 
måste bemötas med sakargument. Det måste göras klart vilka forskningsresultat 
som det på basis av empirisk prövning verkligen råder enighet om och vilka 
resultat som ännu inte till fullo har kunnat styrkas. Detta, i sin tur, kräver en 
intensifierad tvärvetenskaplig debatt och en större beredskap att delta i den 
offentliga diskussionen. Kanske vore det möjligt för samhällsvetarna att liksom 
medicinarna ordna en årlig stämma, där aktiva samhällsvetare från skilda 
discipliner kunde samlas till diskussion av centrala samhällsproblem. En sådan 
samhällsvetarstämma skulle förhoppningsvis bidra till att intensifiera utbytet 
mellan inomvetenskapligt orienterad universitetsforskning och mer tillämpad 
sektorsforskning. Den skulle också kunna göra samhällsvetarna mer synliga och 
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öka möjligheterna att sprida ny och väsentlig samhällsvetenskaplig kunskap via 
massmedia.54 

Främjandet av en progressiv samhällsvetenskap bör också gå hand i hand 
med en förändring av samhällsforskningens finansiering. 1970-talets och 1980-
talets uppbyggnad av specialiserade sektorsforskningsorgan har endast i mindre 
utsträckning befordrat framväxten av en stark och autonom, progressiv 
samhällsvetenskap. Istället för att öronmärka resurser till specifika områden så 
bör, enligt vår mening, statliga forskningspengar i första hand gå till de 
forskningsprojekt som har den största förväntade avkastningen i form av sam-
hälleligt användbar kunskap, oavsett sektorsanknytning. Detta betyder att kra-
ven på kompetens och förväntat kunskapstillskott för ett projekt ska vägas mot 
hur stort kunskapsbehovet är på det område som projektet är inriktat på. 

Det är vår övertygelse att en sådan, mer konkurrensinriktad uppläggning av 
forskningsfinansieringen skulle höja den praktiskt och empiriskt inriktade 
forskningens status och främja dess kvalitet. Vi skulle stimulera forskare med 
intresse för piecemeal technology-problem att ställa sig frågan: "Inom vilket 
område skulle jag med min kompetens och mina intressen kunna göra störst 
samhällsnytta och nå de största vetenskapliga framstegen?", dvs vi skulle förena 
samhällets önskan att främja en progressiv forskning med forskarnas önskan att 
syssla med självständiga och akademiskt meriterande projekt. Detta vore en 
betydligt mer fruktbar utgångspunkt än de idag mer aktuella frågeställningarna: 
"Inom vilken sektor kan jag få pengar för att överleva?" eller "Hur ska jag få 
mitt projekt att låta som transportforskning?" Vi menar också att det är 
väsentligt att all typ av forskning hanteras av forskningsråd med hög 
vetenskaplig dignitet. Om slopandet av öronmärkta forskningsmedel leder till att 
vissa samhällssektorer blir underförsörjda med forskning, är detta något som 
måste åtgärdas via långsiktig kompetensuppbyggnad. 

Den tredje vägen, en omläggning av utbildningen, skulle syfta till att ge den 
nya generationen samhällsvetare en mer högkvalitativ, praktiskt och empiriskt 
inriktad utbildning än vad som tidigare har erbjudits inom fältet. Det är genom 
grundutbildningens uppläggning som studenternas vetenskapsyn och kompetens 
formas, och många av de svagheter som kännetecknar dagens samhällsveten-
skapliga forskning kan därför föras tillbaka på hur den samhällsvetenskapliga 
grundutbildningen har sett ut.  

Den kanske viktigaste punkten att åtgärda är den otillräckliga medvetenheten 
inom samhällsforskningen om vilken roll empirisk prövning bör spela i 
vetenskaplig argumentation. Naturvetenskapliga studier präglas från början av 
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ett empiriskt förhållningssätt. En naturvetarstudent skolas in i en diskurs där 
observationer ses som den centrala grunden för all kunskap. De flesta sam-
hällsvetarstudenter, däremot, möter nästan uteslutande kunskapsstoffet i form av 
lärobokstexter och föreläsningar.55  Studenten förväntas tillgodogöra sig den 
diciplinära traditionens centrala begrepp, modeller och verklighetsbild utan att 
ha fått den empiriska giltigheten av detta stoff demonstrerad. I framtidens 
samhällsvetarutbildning borde kontinuerliga laborationer/metodövningar vara 
lika självklara som i medicin, fysik eller kemi. Direktkontakt med pågående 
forskningsprojekt vore i detta sammanhang naturlig. I anslutning till varje 
specialområde skulle studenterna ges möjlighet att systematiskt träna olika för 
området relevanta metoder—som till exempel enkätundersökningar, intervjuer, 
statistisk analys av befolkningsdata, argumentationsanalys, etc. Datateknikens 
utveckling innebär att sådana laborationer idag kan utföras betydligt snabbare än 
förr. Med en effektiv utrustning och god handledning är det fullt rimligt att varje 
utexaminerad samhällsvetare i framtiden får systematisk träning i alla 
samhällsvetenskapens centrala metoder. 

Även samhällsforskningens brist på intresse för piecemeal technology 
avspeglas i grundutbildningens uppläggning. I läkarutbildningen är det självklart 
att medicinstudenterna följer med sin professor runt på avdelningarna för att lära 
sig hur den teoretiska kunskapen ska kopplas till den praktiska verksamheten att 
bota sjukdomar. Många samhällsvetenskapliga utbildningar saknar emellertid 
nästan helt denna koppling mellan teoretiskt stoff och praktik. Det vore önskvärt 
att studiebesök och arbetslivspraktik i framtiden kunde fogas in i de 
samhällsvetenskapliga utbildningarna på samma sätt som inom medicin, 
journalistik, agronomi, hushållsvetenskap, etc. Nationalekonomistudenter bör 
varva sina bokstudier och laborationer med besök på bankernas valuta-
avdelningar, SCB:s avdelning för nationalräkenskaper, finansdepartementets 
budgetavdelning, AMS, finansförvaltningar och konjunkturenheter etc för att 
konfronteras med de människor som använder nationalekonomiska kunskaper i 
sin praktik. Statsvetarstudenter kan på motsvarande sätt ha ett besöksprogram 
som omfattar riksdagen, olika intresseorganisationer, kommunalförvaltningar 
och statliga verk, medan samhällsgeografistuderande får praktisera på kom-
munala planeringsavdelningar, stadsbyggnadskontor eller distributionsföretag. 

En omläggning av den samhällsvetenskapliga utbildningen kräver både pe-
dagogiskt nytänkande och en omdisponering av resurser. Detta bör emellertid 
inte möta några oöverstigliga svårigheter. På våra universitet finns idag en större 
kader disputerade, internationellt meriterade samhällsvetare än någonsin 
tidigare. Att engagera dessa för en kvalificerad pedagogisk försöksverksamhet 
vore en viktig vitalisering av det samhällsvetenskapliga fältet. Vår egen upp-
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fattning är att en förbättrad utbildning är den kanske viktigaste enskilda insats 
som kan göras för att utveckla samhällsvetenskapens potential i Sverige. En 
bättre utbildning kommer på sikt att ge oss en mer kompetent och professionellt 
medveten kår av samhällsforskare, men framförallt kommer den att göra det 
möjligt för en ny generation engagerade samhällsvetarstudenter att kanalisera 
sitt samhällsintresse i konstruktiva banor. Om det lyckas kan den empiriskt 
inriktade samhällsvetenskapen i framtiden förhoppningsvis ge väsentligt större 
bidrag till det svenska samhällets utveckling än vad som har varit fallet under de 
senaste årens ekonomiska, politiska och sociala kris.  


