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The purpose of this essay is to discuss the base of sociology from an existentialistic perspective. The discussion takes it's position in the debate on the crisis of sociology, and aligns with Alvin Gouldner's understanding of the crisis.
Gouldner believed that the crisis of sociology was mirrored in a sociological
method that failed to describe the social reality that it meant to describe; a
lack in self-criticism and self-reflexivity, a lack in self-containment in relation to
state interests and a lack in moral engagement. This raises a number of questions, which I discuss in the essay. What is the role of sociology in our society? How shall we form a method that responds to the social reality that we
sociologists aim to describe? How can we make sociology more moral?
Existentialism offers a starting point to describe these questions. I argue that
the existentialistic description of man as essence carries implications for the
social science. By constituting a critique of a computable moral, existentialism
points at the necessity of a standing self-criticism and dialogue. An existentialistic description of man as non-essence carries implications for the theory and
method of sociology. Man's possibility of radical exceeding of himself means
the impossibility to reach theories that describe reality as it is. At the same
time, method and theory are necessary to create knowledge about social
phenomenon. I read existentialism as an imperative for a sociology that is reflexive in the sense a) a reflexivity in relation to the basic presumptions (value
philosophical and ontological) that effect our sociological examinations b) a
self-reflexivity that amount to an understanding of the scientists own role relation to his study and the object being studied. Furthermore, I read existentialism as an imperative for a radicalization of dialogue as method.
Keywords: Existentialism, Utilitarianism, Progress, Value theory, Ontology,
Metasociology, Methodology, the Crisis of Sociology, Ambiguousness, Freedom, Reflexivity, Dialogue
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Syftet med den här uppsatsen är att diskutera sociologins utgångspunkter utifrån ett existentialistiskt perspektiv. Samtalet tar sin utgångspunkt i debatten
om sociologins kris, och lierar sig med Alvin Gouldners förståelse för krisen.
Gouldner ansåg att sociologins kris avspeglades i en sociologisk metod som
inte förmådde beskriva den sociala verklighet som sociologin avsåg att beskriva, en brist på självkritik och självreflexivitet, en brist på självständighet i
förhållande till statliga intressen och en brist på moraliskt engagemang. Detta
väcker ett antal frågor som jag diskuterar i uppsatsen. Vilken är sociologins
roll i vårt samtida samhälle? Hur ska vi utforma en metod som svarar mot den
sociala verklighet vi som sociologer försöker beskriva? Hur ska vi kunna göra
sociologin mer moralisk?
Existentialismen erbjuder en utgångspunkt för att diskutera dessa frågor. Jag
argumenterar för att existentialismens beskrivning av människan som ickeessens har implikationer för samhällsvetenskapen. Genom att utgöra en kritik
av en kalkylerbar moral pekar existentialismen mot nödvändigheten av en
ständig självkritik och dialog. En existentialistisk beskrivning av människan
som icke-essens har implikationer för sociologisk teori och metod. Människans möjlighet till ett radikalt överskridande av sig själv innebär att det är
omöjligt att nå fram till en metod och till teorier som beskriver verkligheten så
som den är. Samtidigt är metod och teori nödvändigt för att skapa kunskap
om sociala fenomen. Jag läser existentialismen som ett imperativ för en sociologi som är reflexiv i bemärkelsen; a) en reflexivitet i förhållande till de
grundläggande antaganden (värdefilosofiska och ontologiska) som påverkar
våra sociologiska undersökningar b) en självreflexivitet som innebär en förståelse för forskarens egen roll i förhållande till sin studie c) en reflexivitet i
förhållande till maktrelationen mellan den som studerar och de som studeras.
Jag läser vidare existentialismen som ett imperativ för en radikalisering av
dialog som metod.
Nyckelord: Existentialism, Utilitarism, Framsteget, Värdefilosofi, Ontologi,
Metasociologi, Metodologi, Sociologins kris, Tvetydighet, Frihet, Reflexivitet,
Dialog
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1 Inledning
1.1 Introduktion
With rare exception, most individuals live in several different worlds. In these worlds they come
up against still more, and different, worlds inhabited by others in whose values and behaviours
they recognize little that is familiar and much that is alien, sometimes frightening. (Lemert
1995, ix)

Jag går in i Viet Thai Trading på Järntorget och går runt en stund i affären. Jag hittar
ett ginsengte och en burk kokosmjölk. På väg till kassan går jag förbi en bunt med
papperssedlar som ligger på en hylla, jag tror att det är konfetti och bestämmer mig
för att köpa en bunt. När jag kommer fram till kassan för att betala tittar butiksägaren
på mig, sedan på sakerna jag lagt på disken och på mig igen. ”Vad ska du ha de här
till”, frågar hon och tittar på sedelbunten. Jag blir ställd av hennes fråga men säger att
jag ska ha dem som prydnad. ”Det här är magiska pengar, det är ingenting att leka
med”. ”Du får köpa dem om du bränner dem åt en död släkting, du kan inte ha pengarna liggande framför dig i lägenheten, det är som att ha döden liggande framför dig”.
Något förvånad över denna omsorg om min hälsa går jag ut till en annan värld där
allting, ja även pengar, går att köpa för pengar. En värld där ingen frågar vad jag ska
ha det jag köper till, eller om jag verkligen behöver det, och samtidigt försäkrar sig
om att jag eldar upp det om jag faktiskt köper det.
Människornas livsvärldar existerar inte i geografiskt avskilda områden. Flera olika
kosmologier samexisterar, inte bara inom geografiska avgränsningar, utan också i de
enskilda individernas liv. Hand i hand med denna fragmentering av stilar ser vi i västerlandet också en relativisering av värden. Det tycks inte längre finnas någon måttstock som kan skilja det som är rätt från det som är fel. Samtidigt går det rykten om
att sociologin befinner sig i kris. Flera sociologer frågar sig varför sociologin inte
längre har den självklara plats i samhällsdebatten som den en gång hade. Krisdebatten
i sociologin är centrerad kring frågor om hur sociologin ska utformas för att vara värdefull för samhället. Somliga menar att sociologin bör svara mot statliga intressen och
intressen inom näringslivet medan andra menar att sociologin bör inta en starkare positionering som kritiker av samhället (se t.ex. Hollands & Stanley 2009). I vågorna av
denna mångfasetterade debatt väcks ett antal frågor, inte bara om sociologins roll i
samhället utan också om sociologisk teori och dess metoder i en fragmenterad samtid.

1.2 Syfte frågeställningar och disposition
Syftet med den här uppsatsen är att visa hur existentialismen kan ge oss riktningar i
diskussionen kring sociologins kris. Debatten om sociologins kris hjälper oss att ringa
in några viktiga problemområden inom sociologin. Krisdebatten väcker ett antal frågor som kommer att vara utgångspunkten för min diskussion. Jag kommer att diskutera sociologin i förhållande till existentialismen utifrån tre sociologiska
frågeställningar; 1) Vad är sociologins roll i samhället? 2) Hur ska vi utforma en me5

tod och teorier som svarar mot den sociala verklighet vi försöker beskriva? 3) Hur ska
vi kunna göra sociologin mer moralisk? Frågeställningarna är formulerade utifrån debatten kring sociologins kris. Dessa frågeställningar är i högsta grad relevanta för en
debatt kring sociologin i en fragmenterad samtid. Den här uppsatsen är ett inlägg i
debatten om sociologins kris. Redan här nödvändigt att göra ett förtydligande kring
uppsatsens titel. Jag kommer att argumentera för att existentialismen är en sociologi i
den bemärkelsen att det utgör en möjlig utgångspunkt för ett samtal kring sociologin.
Det är emellertid inte en argumentation för att sociologin är en existentialism, i den
bemärkelsen att existentialismen skulle kunna utgöra en heltäckande grund för sociologin.
Den diskussion jag för i uppsatsen är relativt komplex, jag vill därför beskriva mitt
tillvägagångssätt mer i detalj;
2.1 Eftersom den samtida debatten om sociologins kris i stor utsträckning kretsar
kring förändringar i samhället vill jag i bakgrundens första kapitel, En fragmenterad
samtid, kort diskutera tendenser i vårt samtida samhälle. Dels utifrån tendenser av
fragmentering och relativisering av normer och dels utifrån tendenser av centralisering kring kapitalistiska värden.
2.2 I bakgrundens andra del vill jag redogöra för sociologins kris. Jag tar min utgångspunkt i Alvin Gouldners förståelse för sociologins kris och diskuterar den samtida krisdebatten utifrån Gouldners förståelse för krisen. Utan att ta ställning i frågan
om vi befinner oss i en kris eller inte argumenterar jag, i linje med Gouldner, för att
samhällsförändringar aktualiserar viktiga frågor om relationen mellan sociologins metod och den verklighet den avser beskriva, samt viktiga frågor om moraliskt engagemang i relation till sociologin. Från detta avsnitt tar jag med mig de frågeställningar
som jag formulerat för uppsatsen; Vad är sociologins roll i samhället? Hur ska vi utforma en metod och teorier som svarar mot den sociala verklighet vi försöker beskriva? Hur ska vi kunna göra sociologin mer moralisk?
2.3 I bakgrundens tredje del, Om tingens ingentinghet, kommer jag att diskutera relationen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Jag kommer argumentera för en
skillnad mellan sociologins sociala fenomen och naturvetenskapens ting som har sin
grund i människans responsivitet.
3 I analysens första del Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen, diskuterar jag
möjligheterna till värdeneutralitet i samhällvetenskapen. Jag kommer här att argumentera för omöjligheten i att separera normer från beskrivningar.
4 Nu har jag konstaterat att ett uttalande om världen är ett normativt uttalande. Men
vad är då moral? Finns det i vår fragmenterade samtid några möjligheter att tala om
moral? I analysens andra del Moral i en fragmenterad samtid? kommer jag kontrastera en utilitaristisk moralsyn med en existentialistisk diskussion kring moral. Jag väljer
att diskutera en utilitaristisk moralsyn för att den är framträdande i diskussioner om
samhället och för att den är intimt sammankopplad med moderniteten och framstegstanken. Jag väljer att kontrastera detta med ett existentialistiskt perspektiv efter
som det utgör en radikal kontrast mot utilitarismen och öppnar upp för ett samtal om
moral. Även om utilitarismen utgör en utgångspunkt för att ifrågasätta invanda föreställningar genom att fokusera på nytta har den flera svagheter som morallära. Genom
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sitt instrumentella angreppssätt leder den till en monologisk förståelse för vad som är
rätt och fel. Detta leder till att den kommer svara för kulturspecifika normer och öppna upp för meritokrati. Existentialismen tar fasta på människans möjlighet att
överskrida de beskrivningar vi gör av henne. Den pekar mot en moral som inte är kalkylerbar, en tvetydighetens moral.
5 Jag har nu argumenterat för att moral alltid är en integrerad del av de sociologiska
undersökningarna, per se. Vidare har jag argumenterat för att existentialismen ger oss
riktningar för att diskutera moraliska frågor. I analysens tredje del Till frågan om metoden kommer jag diskutera möjliga implikationer av mina tidigare resonemang.
5.1 I denna introduktion, Ingentinghetens imperativ, hävdar jag att vi måste försöka ta
konsekvenserna av bristen på objektivitet i samhällsvetenskapen.
5.2 Jag har tidigare i uppsatsen argumenterat för att värdefilosofiska antaganden påverkar våra sociologiska undersökningar av sociala fenomen. I det här avsnittet, Metasociologins domäner, argumenterar jag för att vår förståelse för det ontologiska och
det värdefilosofiska har direkta implikationer för sociologin. För att understryka deras
täta aprioriska integrering i samhällsvetenskapen definierar jag ontologin och värdefilosofin som metasociologiska domäner.
5.3 I kapitlet, Två flyktförsök från det metasociologiska, bemöter jag två strategier för
att argumentera emot betydelsen av en metasociologisk diskussion. Den första strategin är en fenomenologisk antropologi, som försöker skildra människors livsvärdar så
som de själva upplever dem. Den andra strategin är att fokusera på empiri. Jag har
valt dessa strategier för att de utgör två starka motargument mot uppsatsens tes att det
är nödvändigt med en djupare förstålse för relationen mellan sociologisk teori/ metod
och det metasociologiska. Jag kommer att argumentera för att båda dessa strategier
som försöker avskärma sig från sociologens utgångspunkter (eller metasociologiska
domäner) missförstår den täta integreringen mellan sociologi och metasociologi.
5.4 I kapitlet Metasociologi som metod kommer jag att argumentera för att en diskussion om metasociologi är en viktig del av sociologin.
5.5 I kapitlet Existentialismen och metoden, för jag ett resonemang kring vad det
skulle kunna innebära att diskutera sociologisk metod i förhållande till en existentialistisk utgångspunkt. Som jag läser existentialismen pekar den mot en grundläggande
omöjlighet i att formulera en metod och en teori som kan avspegla verkligheten så
som den är, istället måste vi upprätthålla en ständig tvetydighet i förhållande till de
sociala fenomenen. Jag argumenterar för en reflexiv sociologi i bemärkelsen a) reflexiv i förhållande till sociologins grundläggande antaganden, eller det metasociologiska
b) sociologens självreflexivitet i förhållande till sina egna utgångspunkter och det som
han/hon studerar c) reflexiv i förhållande till maktförhållanden mellan den som beskriver och den som beskrivs. Jag argumenterar vidare för att självreflexivitet inte är
tillräckligt utan fortsätter min argumentation med att förespråka en radikalisering av
dialogen som sociologisk metod.
5.6 I analysens sista del, Sociologins vara-för-världen kommer jag att föra en fristående argumentation utifrån Gouldner argumentera för att ansvaret och engagemanget
för människan är en del av sociologins position i samhället. Jag argumenterar att en
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förståelse för sociologins vara-i-världen så som jag beskrivit det i min uppsats är en
del av att axla detta ansvar.

1.3 Metod
Den här uppsatsen är en essä om metodologiska frågor. Uppsatsen är en diskussion
om sociologisk metod och teori, samt sociologins roll i samhället utifrån en existentialistisk teoretisk utgångspunkt. Uppsatsen är en teoretisk diskussion om förutsättningarna för en empirisk sociologi i en fragmenterad samtid. Utifrån uppsatsens syfte är
det inte möjligt att formulera forskningsfrågor som är empiriskt verifierbara eller falsifierbara. (För diskussioner om falsifikation som kriterium för vetenskaplighet se
t.ex. Thurén 1993, 61ff). Jag ställer inte upp möjlighet till falsifikation eller forskaroberoende som kriterier för uppsatsens vetenskaplighet. Istället argumenterar jag för
uppsatsens vetenskaplighet i förhållande till begreppen, konsekvens, stringens, intertextualitet och transparens.
Konsekvens/ Stringens: Min uppsats innehåller en mängd olika val. Jag argumenterar
inte för att uppsatsen är forskaroberoende i den bemärkelsen att de val jag gjort är
självklara val. Jag argumenterar emellertid under uppsatsens gång för rimligheten i de
slutsatser jag gör i min argumentation. Jag argumenterar för att min uppsats är konsekvent i den bemärkelsen att mina teser underbyggs av min argumentation samt en
konsekvens i användningen av begrepp. Jag argumenterar vidare för att uppsatsen är
stringent i bemärkelsen att min argumentation är logiskt möjlig.
Transparens: Uppsatsens ämnes val och min metod ställer höga krav på uppsatsens
transparens. Som Esaiasson m.fl. skriver i Metodpraktikan (2007) reduceras kravet på
forskaroberoende till största möjliga öppenhet i de sammanhang där möjligheten till
upprepning är begränsad (25). Jag försöker göra uppsatsen transparent genom att vara
tydlig med vad jag gör i uppsatsens disposition och i uppsatsens analys. Jag eftersträvar också transparens genom att försöka tydligöra mina egna utgångspunkter i kapitlet
om mig själv.
Intertextualitet: Uppsatsen positionerar sig i en debatt kring sociologins roll i samhället och i en debatt kring vetenskapsteoretiska utgångspunkter för samhällsforskningen. Jag försöker att tydliggöra denna positionering genom flitiga referenser.

1.4 Avgränsningar
Eftersom uppsatsen behandlar ett stort forskningsområde innebär det att en stor
mängd val är nödvändiga. Flera av dessa val kommer att bli tydliga under uppsatsens
gång, men jag vill redan här diskutera några avgränsningar. Uppsatsen innehåller diskussioner om ett utilitaristiskt respektive ett existentialistiskt moralperspektiv. Efter
som uppsatsen har ett sociologiskt perspektiv kommer jag endast ytligt att gå in i dessa diskussioner, för att återkoppla detta samtal till sociologin. Uppsatsen är en essä,
eller försök, som behandlar ett stort problemområde, jag kommer därför inte att ge ett
uttömmande svar på de frågeställningar jag formulerat. Jag kommer istället att föra ett
övergripande resonemang om sociologin utifrån ett existentialistiskt perspektiv.
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1.5 Etik
Eftersom uppsatsen är en teoretisk diskussion som behandlar ett inomvetenskapligt
problemområde konfronteras jag inte med etiska frågor som att jag riskerar att lämna
ut känslig information, att någon kan ta illa upp eller att mina begrepp och slutsatser
kan reproducera en stereotyp bild eller verka stigmatiserande. Däremot är det en uppsats om etik som jag skriver med en önskan om att vidga det etiska fältet. Etiska frågor har inte mist något av sin aktualitet även om det är allt svårare att hitta entydiga
svar på dessa frågor.
Jag vill visa att det inte finns någon neutral mark. Det sociologiska landskapet består
inte av säkra stigar, där etiska frågor måste ställas enbart då vi rör oss in i en tät okänd
terräng. All mark är minerad och vi måste ständigt fråga oss vilka utgångspunkter vår
teori, vår metod och våra frågeställningar har, vems syften våra resultat tillgodoser
och vems talan vi för. Att inte direkt skada de människor vi studerar är en nödvändig
förutsättning men vi kan aldrig frias genom att följa ett antal föreskrifter. Sociologin
är genom sitt väsen på människans sida vilket gör det nödvändigt med ett djupt engagemang för människan. På samma sätt som det är orimligt att tänka sig en psykolog1
som inte vill verka för individens bästa är det svårt att tänka sig en sociolog som inte
på samma sätt vill verka för människans bästa.
Det etiska fältet innefattar också de frågor vi inte ställer. Samhällvetenskapen måste
stå till svars för de intressen den lierar sig med. Om vår forskning blir till verktyg i
staten och näringslivets intressen är vi också ansvariga för marknaden och staten, så
länge vi inte misstycker samtycker vi. Om samhällvetenskapen lierar sig med statens
eller näringslivets intressen måste vi också stå till svars för alla de gärningar som sker
i staten och näringslivet namn.

1.6 Författaren
Jag föddes när jorden var rund, jag fick min första dos av tårgas när jag öppnade min mun. Navid Modiri

Jag vill berätta ett ögonblick om mig själv. Inte främst på grund av ett utpräglat narcissistiskt drag utan för att jag tror att mina personliga erfarenheter och utgångspunkter har betydelse för min uppsats. Alvin Gouldner skrev att det är naivt och
självbelåtet att tro att vi löser sociologins metodproblem genom att enbart berätta om
våra utgångspunkter. Det är naivt för att det förutsätter att vi vet vilka utgångspunkter
vi har. Det är självbelåtet för att det förutsätter att vi tror att våra utgångspunkter är
tillräckligt bra, att våra intentioner är tillräckligt goda. ”Confession may be good for
the soul, but it is no tonic to the mind” (Gouldner 1973, 54). Här tror jag att Gouldner
har helt rätt. Samtidigt anser jag att denna bekännelse, med alla sina brister är ett bra
första steg.

1

Även om det inte saknas historiska exempel på hur psykologin såväl som sociologin och läkarvetenskapen har tjänat intressen som uppenbart motsätter sig människans intressen.
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Under min uppväxt har jag bott åtta år i östra Afrika, då mina föräldrar jobbat för
svenska pingstmissionen och för svenska Afrikagrupperna. Jag lärde mig som treåring
att tala swahili, plantera majs och skjuta fåglar med slangbella. Jag hade en nära vän
som hette Emanueli, vi planerade en framtid tillsammans där vi skulle bli rika affärsmän på att sälja kaninfett. Samtidigt förstod jag tidigt att det fanns en olikhet, jag ville
ha hål i mina kläder som mina lekkamrater. Ett tidigt minne av ojämlikheten var när
jag och min kompis letade i soporna och han hittade en använd tandborste som min
familj kastat bort och började använda den. Jag upplevde tidigt en skillnad som gör
skillnad. Vad skulle jag göra för att få ordning på denna värld, eller dessa världar?
När jag blev äldre sökte jag efter något som kunde förklara dessa fruktansvärda orättvisor, denna värld där människan ”make war against his brother and keep his neighbours children starving”, för att citera Charlton Heston i Planet of the Apes. Under
gymnasiet började jag intressera mig för marxistisk teori och var under en tid medlem
i syndikalistiska ungdomsförbundet. Nyss hemkommen från Tanzania lät slagord som
”vi är hungriga käka de rika” tämligen absurda. När jag sedan läste Göran Greiders
Arbetarklassens återkomst (2001) som talade om massarbetslöshetens Europa kände
jag mig alltmer främmande i en eurocentrisk och nationalistisk marxistisk tradition.
Det kändes omöjligt att skylla över den skuld jag kände på andra, på kapitalägare,
storföretag, världsbanken eller IMF. Jag anser fortfarande att de materiella förutsättningarna och produktionsförhållanden är essentiella för att förstå maktrelationer.
Samtidigt anser jag att traditionell marxistisk teori är otillräcklig för att förstå konflikter i linje med t.ex. genus och etnicitet. Vidare anser jag det otillräckligt att beskriva
kulturen som en överbyggnad över de materiella omständigheterna2. Jag har inte nått
fram till ett svar på dessa frågor om fördelning men jag känner mig allt mer hemma i
en postkolonial teoretisk diskussion, vars diskussioner om maktrelationer är applicerbara även utanför relationen mellan kolonisatör och koloniserad.
Efter ett naturvetenskapligt gymnasieprogram har jag främst läst statsvetenskap, socialantropologi och sociologi. Jag upplevde det statvetenskapliga fokuset på de västerländska institutionerna och det västerländska demokratiska perspektivet som
problematiskt. Dessutom saknade jag ett allvarligt samtal om de vetenskapsteoretiska
och värdefilosofiska utgångspunkterna för samhällvetenskapen. Samtidigt älskar jag
sociologin och antropologin. Sociologin för det teoretiska diskussionerna och de
strukturella analyserna, antropologin för dess reflexivitet. Jag ska inte närmare diskutera mina teoretiska utgångspunkter, som jag delvis kommer att diskutera i den här
uppsatsen men jag skulle vilja placera in mina utgångspunkter i en tradition av kritisk
sociologi. Med influenser av Frankfurtsskolans ideologikritik och Chicagoskolans sociala engagemang.
Foucault skriver i What is enlightenment (1984); ”I do not know whether it must be
said today that the critical task still entails faith in Enlightenment; I continue to think
that this task requires work on our limits, that is, a patient labor giving form to our
impatience for liberty” (50). På samma sätt vill jag placera in mig i den vetenskapliga
upplysningstraditionen, inte för att jag tror på förnuftets absoluta herravälde utan för
att jag hyser en svag förhoppning om att förnuftet ska kunna bli medvetet om sina
egna begräsningar. Jag ser den vetenskapliga upplysningstraditionen inkarnerad i en
2

Även om den postmoderna kulturen kan beskrivas som senkapitalismens kulturella logik, för att referera till Jameson (1992), är det nödvändigt att försöka förstå inte bara sambanden mellan de materiella
omständigheterna och kulturen utan även skillnaderna.
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kritisk samhällvetenskap/ ideologikritik snarare än den moderna framstegstanken. Det
finns onekligen värdefulla insikter i det vetenskapliga arvegodset, inte minst det som
positivistiska renhetsivrare lämpar över bord som värdefull barlast, för att referera till
Adorno och Horkheimer. Min bakgrund har på allvar väckt frågor om utgångspunkter
för moral och om verklighetens beskaffenhet, den har också fått mig att ifrågasätta det
självklara i ett västerländskt perspektiv. Det påverkar mitt val av uppsatsämne men
också mina utgångspunkter i uppsatsens diskussioner.

2 Bakgrund
2.1 En fragmenterad samtid
Day after day we seek an answer to the ageless question Aristotle posed in Etics: How should
human being lead his life? […] Traditionally humankind has sought the answer to Aristotle´s
question from the four wisdoms – philosophy, science, religion and art – taking insight from
each to bolt together a livable meaning. But today who reads Hegel or Kant without an exam to
pass? Science, once the great explicator garbles life with complexity and perplexity. Who can
listen without cynicism to economists, sociologists, politicans? Religion, for many, has become
an empty ritual that masks hypocrisy. As our faith in traditional ideologies diminishes, we turn
to the source we still belive in: the art of story. The story has become humanity´s prime source
of inspiration, as it seeks to order chaos and gain insight into life. Fiction gives life it´s form.
(McKee 1999, 11f).

McKee är inte samhällsvetare utan manusförfattare i Hollywood. Trots det, eller kanske på grund av det, sammanfattar han på ett utmärkt sätt tendenser i den samtida
samhällsutvecklingen. En minskad tilltro till ideologier, till vetenskap och till stora
religiösa trossystem. En misstro mot världens fasthet. Världens fasthet har alltid varit
möjligt att ifrågasätta utifrån den mängd av parallella och seriella världar som har existerat under mänsklighetens livstid. Tidigare epoker har emellertid haft möjligheten
att förstå dessa annorlunda samhällen utifrån ett etnocentriskt och tidscentrerat perspektiv. I dagens värld behöver skillnaden mellan två världar enbart bestå av en dörr.
De olika världarna lever inte bara parallellt i samma samhälle, de samexisterar också
inom de enskilda individerna. De allra flesta lever i världar som överlappar varandra.
Det finns inte längre några självklara referenspunkter i en pluralism av kosmologier.
Ett samhälle där rötterna inte längre finns på människornas utsida utan måste finnas
på människans insida. Där de stora berättelserna, som ideologi och religion måste ersättas med mindre berättelser, och dessa små berättelser ger livet sin form.
Den västerländska världsbilden hade under sin storhetstid möjligheten att sluka andra
kosmologier, att kategorisera in dem i den egna kosmologiska logiken och genom att
placera in dem på ett tidigare evolutionärt stadium i den biologiska utvecklingen eller
i samhällsutvecklingen. Det självklara i det västerländska sättet att leva och förstå
kosmos utmanades på allvar i och med avkolonialiseringen3. (Jämf. Lemert 1995, ix
ff) Det västerländska imperiet över vilket solen aldrig gick ner krympte snabbt. I mötet med den andre, den tidigare vilden, blev det plötsligt mindre självklart vem som
3

Även om vi inte bör underskatta det fortsatta västerländska inflytandet i postkoloniala ekonomiska
och politiska strukturer innebär den nya tiden att det västerländska sättet att leva på allvar utmanas av
andra kosmologier.
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hade rätt och vem som hade fel4. Även om globaliseringen som ett nytt fenomen är
omtvistat (Se t.ex. Steger (2009) eller Bauman (2000)), ser vi i dag ett samhälle med
stora etniska, kulturella och religiösa skillnader som inte längre existerar i skilda sfärer utan i en värld. Vi lever med få undantag i flera världar, dessa olika världar samexisterar inte bara i ett samhälle utan också i de individer som lever i samhället5.
We can no longer conceive of ’the individual’ in terms of a whole, centred, stable and completed Ego or autonomous, rational ’self’. The ’self’ is conseptualized as more fragmented and incomplete, composed of multiple ’selves’ or identities in relation to the different social worlds
we inhabit, something with a history, ’produced’, in process. The ’subject’ is differently placed
or positioned by different discourses and practices. (Hall 2008, 226)

De olika tolkningarna av verkligheten ger också upphov till en fragmentering av etiska värderingar. Antropologin har inte hittat några svar på frågan om hur människan
ska leva. Det tycks inte ens finnas en generell uppslutning kring FN:s konventioner
om de mänskliga rättigheterna. (Hylland-Eriksen 2000, 37) Det finns ingen universell
måttstock efter vilken vi skulle kunna bedöma riktigheten i något av dessa olika sätt
att förhålla sig till verkligheten. Gud är död i den bemärkelsen att vi inte kan forma en
entydig etik utifrån en förmodad Guds existens. Definitioner av verkligheten är maktanspråk. Varje försök att forma regler för det universellt goda tycks vara partikulära
föreställningar i en universell kläddräkt, en maktkamp för att privilegiera ett partikulärt perspektiv. Kampen om att definiera verkligheten framträder allt mer som en
kamp om resurser och makt.
Beskrivningen av framtiden som fragmenterad är förvisso träffande, i sina mindre beståndsdelar tycks den också vara empiriskt verifierbar. Det är svårt att säga emot en
trend av ökat politikerförakt, större misstro mot ideologier, en ökad fragmentering6 av
livsberättelser. Samtiden kännetecknas av denna fragmentering av stilar, relativisering
av värden och en uppluckring av de stora berättelserna. Precis som Jameson konstaterade i en berömd föreläsning på Whitneymuseet i New York 1982 så är förutsättningen för denna uppluckring att en berättelse står starkare än någonsin tidigare,
berättelsen om marknaden. Världen är underkastad ett och samma ekonomiska system, som blivit så självklart att det inte längre förstås som en ideologi eller ett narra4

Det är onekligen svårt att argumentera för ett västerländskt civiliserat sätt efter kolonialismens fruktansvärda våld och förnedring av människor.
5
Som jag diskuterade i det inledande metodkapitlet är det viktigt att tona ner det nya i denna utveckling. Begreppet postmodern ger dels sken av att utvecklingen skiljer sig från moderniteten, men ger
också en bild av moderniten som en homogen företeelse, när det i själva verket uppvisar en rad motstridiga tendenser. Jag förnekar inte att vi genomgår stora förändringar, samtidigt anser jag att det är
möjligt att förstå dessa förändringar i termer av en intensifiering där varje postprefix tycks möjligt att
byta ut mot ett hyperprefix, där postindustriell blir hyperindustriell, postmateriell blir hypermateriell
osv. Kanske också postmodern kan bli hypermodern? Denna perspektivförskjutning har inte enbart att
göra med den faktiska materiella konsumtionen utan även med tanke på att det andliga industrialiseras.
6
Denna fragmentering förstås ofta i termer av en västerländsk utveckling som äger rum med Lyotards
ord i de ”mest avancerade samhällena” (Lyotard 2005, 1). Även om vi inte ska blunda för kulturella
skillnader i olika delar av världen är den fragmentering vi talar om ett fenomen som sträcker sig bortom västerlandet. Homi Bhabha skriver i Liberalismens heliga ko som kritik av Okins vita feminism
”Med sin monolitiska distinktion mellan den västliberala och övriga världen förlänar Okin södra halvklotet ett skimmer av förmodern traditionalism utan den sena modernitetens komplexa problem, men
det motsatta är ofta fallet. Fångna som de sköra postkoloniala samhällena är i globaliseringens ojämlika
ojämna och ojämlika kraftfält är det deras politiska och ekonomiska öde att i förhöjd och överdriven
form genomlida västvärldens motsättningar och tvetydigheter.” (Bhabha 2006, 98).
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tiv. Jameson anser att detta system ger ett intryck av oändlig variation för att det förmår frambringa ett ständigt flöde av varor och budskap. Samtidigt som det förblir detsamma då varor och budskap paketeras i samma varuform (Anderson 2000). Mot
denna tendens av fragmentering och individualisering kan vi alltså skönja en motstridig tendens av homogenisering och centralisering kring det ekonomiska system som
blivit så självklart att det ses som en oundviklig utveckling snarare än som en ideologi. Det finns en rad spännande resonemang att föra kring vårt samhälle. Inför den här
uppsatsen vill jag emellertid ta fasta på att den samhälleliga fragmenteringen har konkretiserat skillnader som finns mellan olika sätt att se på världen. Även om det fortfarande förekommer starka postkoloniala maktstrukturer har processen av
avkolonialisering på allvar ifrågasatt tanken på den västerländska hegemonin.

2.2 Kris och rykten om kris
Crisis what crisis? (Supertramp)

”Har sociologin en kris”, frågar min föreläsare i socialantropologi när jag berättar om
mitt uppsatsämne. Sociologins kris framstår som en i allra högsta grad symptomfri
sjukdom kontrasterat med antropologins kris. Processen av avkolonialisering har aktualiserat allvarliga frågor inom antropologin och lett till en omfattande krisdebatt. Är
det relevant att tala om kulturer i en tid av modernisering, urbanisering och globalisering? Är det möjligt att rättfärdiga antropologin utifrån de maktförhållanden som finns
mellan de ofta västerländska antropologer och människor i de traditionella småskaliga
samhällen som varit antropologins studieobjekt. Vems talan för vi och varför? Kan
antropologin frigöra sig från en historia av västerländsk kolonialism och en historia av
socialdarwinistisk teori? (Se t.ex. de fyra sista kapitlen i Hylland Eriksen 2000)
Även om krisen, inte är lika framträdande i den sociologiska debatten är inte heller
sociologin befriad från rykten om kris. Rapporter om sociologin som en vetenskap i
kris har florerat i den västerländska debatten sedan 30-talet (Hollands & Stanley 2009,
3) Sociologins kris är fortfarande ett ämne som debatteras inom sociologin. Ett av de
mest inflytelserika inläggen i debatten om sociologins kris är emellertid Alvin Gouldner som 1970 publicerade boken the Coming Crisis of Western Sociology, där han gör
ett försök att beskriva tillståndet hos den samtida amerikanska sociologin. Boken
skrivs i en socialt omvälvande tid då ockupationer av campus, protester mot Vietnamkriget och dödsskjutningar av demonstranter var en del av den politiska verkligheten.
Gouldner inleder bokens förord med orden:
Social theorists today work within a crumbling social matrix of paralyzed urban centers and battered campuses. Some may put cotton in their ears, but their bodies still feel the chock waves. It is no
exaggeration to say that we theorize today within the sound of guns. The old order has the picks of
a hundred rebellions thrust into its hide. (Gouldner 1970, 1)

Gouldner argumenterar för att sociologin hade avskärmat sig från de politiska händelserna innanför och utanför akademin. Sociologin befann sig, enligt Gouldner, i kris då
disciplinen blivit alltför monolistisk och kännetecknades av en brist på reflexivitet
kring teoretiska och metodologiska frågor, samt ett misslyckande att kommunicera
med världen runtomkring. Han skriver att sociologin präglades av enkelspåriga teorier
och metoder och att dess verksamhet var underordnad statliga intressen. (Hollands &
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Stanley 2009, 3) Som Lemert konstaterar är det inte med trött uppgivenhet som
Gouldner beskriver sociologins tillstånd, utan med ilska och framtidstro. (Lemert
1995, 10). Vilka lösningar föreslår Gouldner på de stora problem som sociologin stod
inför? I the Coming Crisis of Western Sociology (1970) diskuterar han utförligt relationen mellan teori, ideologi och metod samt relationen mellan sociologin och samhället. Han argumenterar för behovet av en självreflexiv sociologi som är medveten
om att kunskapen om världen måste förstås i relation till sociologens kunskap och sociala position. (Hollands, Stanley, 2009, 7) För det andra argumenterade han för behovet av en kritisk sociologi, som hade förmågan att engagera sig i omvärlden och
som kunde vara en del av de sociala rörelserna7, en sociologi som inte bara är kritisk
till samhället utan också förmår utgöra sin egen självkritik. För det tredje argumenterar han för en sociologisk metod som har en relationell syn på kunskapsproduktion.
(Ibid. 3-7) I For Sociology - Renewal and Critique in Sociology Today (1973) som
Gouldner publicerade tre år senare kopplar han ihop sociologisk teori med etik och
moraliskt engagemang. Han skriver;
If we today cocern ourselves exclusively with the technical proficiency of our students and reject all
responsibility for their moral sens, or lack of it, then we might some day be compelled to accept responsibility for having trained a generation willing to serve in an other Auschwitz. (Gouldner 1973,
25)

Gouldner beskrev begreppet sociologins kris i relation till en sociologisk metod som
inte förmådde beskriva den sociala verklighet som sociologin avsåg att beskriva, en
brist på självkritik och självreflexivitet, en brist på självständighet i förhållande till
statliga intressen och en brist på moraliskt engagemang. Rykten om kris fortsätter att
florera i den samtida sociologiska debatten. Debatten om sociologins kris förs emellertid inte enbart i linjer med Gouldners argumentation. Det förs också en debatt som
hävdar att sociologins kris i själva verket utgörs av hotet mot dess objektivitet som
säkerställs genom att den sociologiska forskningen är särskild från ett politiskt engagemang och moraliska ställningstaganden (Hollands & Stanley 2009, 2). Det förs
också en samtida debatt om sociologins kris som fokuserar på att fragmentering och
differentiering av den sociologiska disciplinen, med nya subdiscipliner och hybridiseringar, utgör sociologins kris. (Ibid) Som ett exempel på detta argumenterar Scott i
artikeln Sociology and its others: reflections on disciplinary specialisation and fragmentation (2005) för att fragmentering och specialisering varit skadlig för sociologin i
Storbritannien och argumenterar för att sociologin måste hitta tillbaka till en gemensam kärna.
Frågan om sociologins kris i förhållande till dess metod har fått delvis förnyad kraft
av samhällsförändringar sedan Gouldner gjorde sitt debattinlägg om sociologins kris.
En ökad rörlighet har aktualiserat frågan om samhället som det traditionellt studerats
av sociologer kan antas existera8. Eller som Hollands och Stanley uttrycker det ”mobilities have dissolved structures and society as sociology has traditionally conceptua7

För Gouldner handlar det om sociala rörelser som fokuserar på orättvisor i linje med klasskillnader.
Sociologer efter Gouldner har kritiserat hans oförmåga att se de feministiska rörelserna, gay-rörelsen
och rörelser som kämpade för lika rättigheter i linje med etnicitet, som en del av den progressiva rörelsen. Rörelser som onekligen var verksamma båda innanför universitetsvärlden och i samhället runtomkring honom då Gouldner skrev sina böcker. (Lemert 1995. Xv, 4, Hollands & Stanley 2009, 9f)
8
Inom antropologin förs en liknande debatt som handlar frågan om kulturer kan antas existera. Inför ett
faktum av ständiga etnogeneser och folkförflyttningar ställer sig samtida antropologer frågan om det är
möjligt att isolera kulturella företeelser till en geografisk yta eller till en folkgrupp.
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lised them, creating an ontological problematic fundamentally challenging to the dicipline” (Hollands & Stanley 2009, 4). Finns det ett samhälle som vi kan göra en
strukturell analys av? Ett samhälle där specifika institutioner kan antas vara gemensamma, ett samhälle där vanor reproduceras och institutionaliseras? Är de institutioner som ses som samhällets ryggrad fortfarande relevanta? Är samhällen tillräckligt
homogena för att tillämpa traditionella9 sociologiska metoder? Eller karaktäriseras
samhället av flytande gemenskaper som inte förmår studeras med traditionella sociologiska metoder? Flera sociologer argumenterar för att de sociologiska analysmetoderna måste förändras för att anpassas till ett samhälle utan tydliga gränser då
rörlighet, globalisering och ömsidiga beroenden karaktäriserar vår samtid (Hollands
& Stanley 2009, 13).
I likhet med Gouldners syn på sociologins kris handlar också dagens krisdebatt om
sociologins samhällsrelevans. Hollands och Stanley skriver att en av teserna i den
samtida förståelsen för sociologins kris är ”The view that the intellectual position of
sociologist as producers of expert knowledge is under challenge or has been displaced” (2009, 8). Detta minskade förtroende för sociologins kompetens måste förstås i
relation till den allmänna misstron mot vetenskapens förmåga att skapa en bättre
värld. En tro som fick sig en allvarlig törn efter andra världskrigets slut. Som Hacking
(2000) skriver så har ”vetenskapen varit i koncentrationslägrens och gaskamrarnas,
tjänst [och] bara vetenskapen kunde ha skapat Hiroshima och Nagasaki” (87). Det
förklarar emellertid inte tendensen att sociologin står tillbaka inför naturvetenskaperna eller nationalekonomin. I den samtida debatten finns de som i likhet med Gouldner
argumenterar för att den minskade samhällsrelevansen beror på att sociologin allierat
sig med statliga intressen och de som anser att krisen i själva verket beror på en oförmåga att möta en efterfrågan från stat och näringsliv (Hollands & Stanley 2009). Den
senare tidens debatt har också aktualiserat frågan om makt i relation till kunskap10.
Vems talan för vi? I samband med en ökad förståelse för kunskap som maktanspråk
aktualiseras dessa frågor även för sociologen. På vilket sätt är våra sociologiska kategorier disciplinerande eller stigmatiserande? På vilket sätt begränsar vi ramarna för
normativitet?
Mot bakgrund av samhälleliga förändringar, ställs vi som sociologer inför en rad frågor som måste besvaras. Min utgångspunkt för uppsatsens fortsätta diskussion är att
de frågor som debatteras i linje med sociologins kris är av yttersta vikt för debatten
om sociologins roll i samhället och sociologisk metod. Min utgångspunkt är att denna
kris kan förstås i linje av Gouldners beskrivning av krisen. Detta innebär att vi konfronteras med ett antal frågor som vi ska ta med oss när vi fortsätter i läsningen. Vad
är sociologins roll i samhället? Hur ska vi utforma en metod och teorier som svarar
mot den sociala verklighet vi försöker beskriva? Hur ska vi kunna göra sociologin
mer moralisk?

2.3 Om tingens ingentinghet
9

Tidiga sociologer som Weber och Durkheim lägger onekligen vikt vid samhällets sammanhållning
och samhällets gemensamma institutioner.
10
Detta är emellertid en debatt som är långt mer aktuell inom antropologin där debatten går under
namnet representationskris.
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[Språket är] en rörlig armé av metaforer, metonymiteter och antropomorfismer – kort sagt, en
summa av mänskliga relationer vilka har förstärkts, transporterats och retoriskt förskönats och
som efter lång användning förefaller fasta, vedertagna och obligatoriska för ett folk: sanningar
är illusioner om vilka man glömt att det är just vad de är. (Nietzsche citerad i Said 2004, 319f)
Yes it’s fucking political. (Skunk Anansie)

2.3.1 Sagan om tingen
I den här uppsatsen kommer jag att tala om människans existentiella villkor men jag
vill först ta en liten omväg förbi naturvetenskapens studieobjekt. Jag vill tala ett
ögonblick om tingen och om primater i förhoppningen om att senvägar ska bli genvägar, enligt den aritmetiska lagen om likhetens reversibilitet11. Låt oss för ett ögonblick
tala om tingen, inte för att de vid första anblicken säger oss någonting om människan.
Jag vill istället tala om tingen för deras påstådda fasthet. Vad är tingen? Vi kan säga
att en sten är en sten. Det vi ser av vår omgivning är emellertid alltid påverkat av våra
preferenser och kulturella behov. Melöe skriver om detta i artikeln The two landscapes of northern Norway (1988). Han beskriver här det traditionella samiska fisket.
Den samiska fiskaren ser världen ifrån sin båt. Hans båt är en del av hans identitet.
Melöe skriver att den för fiskaren är ett objekt för känslor av kärlek eller skam. Båtens utformning är funktionell utifrån fiskarens behov. Detaljer som avstånd mellan
master, eller hyttens placering är visuella element som också är tätt sammankopplade
med behov. Det är ifrån denna båt fiskaren ser världen. När han tittar ut över relingen
på sin båt, ser han då vad främlingen skulle se? Rent fysiologiskt kan man konstatera
att hornhinnans stavar och tappar responderar på samma ljusreflexion12 och att signaler förs vidare via synnerven till hjärnans syncentrum. Detta är emellertid en trivial
likhet. Det psykologin benämner selektiv varseblivning är inte ett undantag, den selektiva varseblivningen är seendets själva väsen. Melöe visar i sin artikel ett exempel
på detta. Det finns en omständighet som är omöjlig att observera för någon annan än
den erfarne fiskaren – den naturliga hamnen. Lokaliseringen av en hamn är den första
viktiga uppgiften när en fiskare kommer till nya vatten. Den plats han söker är ett
stycke kust som är skyddad mot vind och höga vågor i hårt väder. Det måste dessutom vara möjligt att fästa ett ankare vid botten och vattendjupet måste vara minst fyra
meter vid lågvatten. Hamnen ska dessutom vara möjlig att nå vid hårt väder, utan att
båten utsätts för onödiga risker. Det som skapar behovet för denna hamn är ett fiske
med båtar som är för stora för besättningen att dra iland. Utan detta skulle inte hamnen existera, eftersom det inte skulle finnas några ögon som kan observera den. Vi
kan förvisso psykoanalysera tingen och upptäcka att tingen har egenskaper som inte
är direkt uppenbara för människan. Låt oss referera till Hegels exempel. En duva flyger i luften. Den anser att det skulle gå lättare att flyga utan luften som utgör ett motstånd. Vad fågeln inte inser är att det är luften som gör det möjligt att flyga. Tingen
har egenskaper som sätter gränser för våra tolkningar. Vi inte ska överdriva dessa
tolkningsmöjligheter och hamna i den ”totala uppluckringens naiva idealism”, för att

11

Aritmetiken kan kritiseras för att vara självrefererande, men denna likhetens reversibilitet återspeglas
även i andra sammanhang. Fysiken har kanske sitt tydligaste exempel i induktionen. Elektronernas
rörelse skapar ett magnetfält, vilket i sin tur innebär att ett magnetfält kan skapa rörelse hos elektronerna.
12
Förutsatt den teoretiska förutsättningen att främlingen och fiskaren befinner sig på samma plats i
samma ögonblick.
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citera Haraway (2008, 190). Tingen sätter gränser för möjliga tolkningar, men det
uppvisar också en hög grad av multivokalitet.

2.3.2 Om primater
– When I use a word, Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, it means just what I choose
it to mean – neither more nor less.
– The question is, said Alice, wheter you can make words mean different things?
– The question is, said Humpty Dumpty, which is to be master – that’s all.
(Carroll 1992, 159).

Donna Haraway, vetenskapshistoriker och före detta biolog nu verksam vid University of California i Santa Cruz, tittar närmare på forskningen kring primater, eller primatologin, genom att granska ett antal av de mest inflytelserika primatologerna och
deras forskning. I boken Apor, cyborger och kvinnor – Att återuppfinna naturen
(2008) återges hennes granskning av denna forskning. Jag ska inte gå närmare in i
dessa resonemang, men boken visar på ett utmärkt sätt att de vetenskapliga skildringarna av primater inte enbart är en skildring av primaterna. Genom primatologins historia har samtalet om primaterna förts i relation till en diskussion om människans
natur och det mänskliga samhället. ”Primaternas sociala beteende studeras ofrånkomligen som en del av den komplexa kampen i de liberala västliga demokratierna om att
säga vem som är en mogen hälsosam medborgare och varför”, skriver Haraway (Ibid,
101). Primatologins forskning har används för att förklara manlig dominans, krig och
social patologi och hela tiden finns möjligheten att framställa detta som någonting
naturligt på grund av vårt förmodade släktskap med dessa primater. Det vi ser hos
primaterna speglar emellertid i hög grad hur vi ser på vårt eget samhälle. De beteenden vi observerar hos primater färgas alltid av våra utgångspunkter. De är inte en direkt avspegling av ideologin men den är inte heller gestaltning av det naturliga, som
vetenskapen närmar sig i en kumulativ process.
Som Haraway visar i sin granskning av primatforskningen präglas våra tolkningar av
antropomorfistiska föreställningar. Detta visar sig bland annat i hur vi använder en
terminologi som återspeglar den mänskliga samhällsorganisationen. Som Haraway
visar är beskrivningen av naturen alltid färgad av människans tolkningar, det är enligt
Haraway ofrånkomligt. Det är svårt att tänka sig en beskrivning av primaterna som
inte försöker relatera till mänskliga föreställningar, det mänskliga livet och den
mänskliga samhällsorganisationen. Det viktiga i det Haraway skriver är inte att skildringen av primater präglas av antropomorfiska föreställningar. Det viktiga är istället
att de präglas av specifika (kulturspecifika, könsspecifika osv.) antropomorfiska föreställningar. Haraway visar hur de vetenskapliga beskrivningarna av primater färgas av
föreställningar om könsmaktsordningen. Det är därför alltid viktigt att ta reda på vem
som bestämmer sanningen om språket. Vem är Klumpedump13? Den selektiva varseblivningen är synens permanenta tillstånd. Denna selektivitet i varseblivningen är
emellertid inte godtycklig (i linje med psykoanalytiska förklaringsmodeller), utan
återspeglar illusioner, om vilka vi glömt att det är vad de är, för att återkoppla till Ni-

13

Samt ställa den radikalt emancipativa frågan, varför bestämmer du? Den fråga som Alice i ett annat
sammanhang ställer till drottningen och inser att hon inte har något mandat att döma henne till döden
eftersom ”you are nothing but a pack of cards” (Carroll 1992, 102).
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etzschecitatet14. Denna Nietzcheanska glömska visar på den mycket komplexa relationen mellan kunskap och makt. De tidiga primatologernas önskan var att nå fram till
sanningen-om-primaterna, att denna sanning vid en närmare granskning återspeglar
förställningar om relationen mellan könen visar på vidden av denna ”glömska”.

2.3.3 Om de sociala fenomenens responsivitet
Vi har nu reflekterat ett ögonblick över naturvetenskapens studie av ting. Är det möjligt att tala om en studie av ting, när naturvetenskapens studier sträcker sig från de
minsta partiklarna till galaxernas rotation, från fysikens lagar till studiet av människoapor? Ian Hacking, kanadensisk samhällsfilosof, gör i boken Social konstruktion av
vad (2000) en distinktion mellan naturvetenskapen och samhällsvetenskapen som är
användbar för mitt resonemang. Han beskriver naturvetenskapens objekt som ickeresponsiva och samhällsvetenskapens objekt som responsiva. Denna distinktion kan
vid första anblick te sig märklig. Hos primaterna är det tydligt att de har möjligheter
att utveckla någon typ av kommunikation, men även tingen svarar på våra experiment. Samtidigt är de inte responsiva15 i den bemärkelsen att de kan förhålla sig till
våra beskrivningar. För att parafrasera Hackings växelverkar inte primater med människans idé om primater. Även om de kommunicerar med oss kan de inte ha en åsikt
om vetenskapens kategoriseringar. För att tydliggöra denna distinktion mellan naturvetenskapens ting och samhällsvetenskapens sociala fenomen16 diskuterar han skillnaden mellan kvarkar och den sociala kategorin kvinnliga flyktingar, jag tar mig
friheten att förtydliga och vidareutveckla hans resonemang en aning. Han för sina resonemang om kvarkar utifrån Pickerings bok Constructing quarks (1984). Pickering
argumenterar för att idén om kvarkar inte är beroende av kvarkarnas existens, utan
istället för att vår uppfattning om kvarkar är beroende av våra teorier, våra metoder
och de mätinstrument vi använder oss av. Pickering menar att fysiken skulle kunna ha
utvecklats i en annan riktning än just kvarkspåret, om vi använt oss av andra mätinstrument och andra metoder.
Den kvinnliga flyktingen som kategori existerar inte innan mänskliga definitioner,
kvinnliga flyktingar finns inte. För det första är existensen av denna kategori beroende
av en samhällsorganisation av stater som har ett behov av att kategorisera de människor som flyttar in över deras gränser, för att veta hur de ska förhålla sig till dem17.
Vidare förutsätter de att människor som uppfyller ett antal kriterier uppvisar någon
14

Denna sanning om språket, som Nietzsche talar om blir särskilt tydlig i myten. Myten är en berättelse
vars kanske främsta egenskap är dess förmåga att framstå som naturlig eller ahistorisk. Eftersom myten
alltid är öppen för tolkning kan vi inte säga att de är konstruerade som ett direkt medel för att utöva
makt. Samtidigt har myter en maktdimension som vi inte kan bortse ifrån. Kejsaren av Japan legitimerade sin totalitära makt med ett släktskap med solgudinnan Amaterasu. Nazityskland legitimerade sin
politik med en myt om den ariska rasens överlägsenhet. Mytens ahistoriska dimension som får det befintliga att framstå som naturligt framhäver denna maktdimension. Vi har alltid varit i krig med Ostasien (Orwell 1984), män har alltid varit överlägsna kvinnor.
15
Denna brist på responsivitet är begränsad till denna oförmåga att respondera på de kategoriseringar
vi gör. Tingens responsivitet kan under andra omständigheter vara relevanta att integrera i en diskussion kring studiet av människan.
16
Även om Hackings inte använder sig av det begreppet.
17
Om de ska ha rätt till sjukvård, om de ska fördrivas eller om de ska få stanna. Det är märkligt att vi
idag förfasas över landskapslagarna som utdömde olika straff om man hade ihjäl en smålänning eller
en västgöte, med tanke på att vi fortfarande gör samma distinktioner mellan människor och människor,
men detta är ett sidospår.
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typ av homogenitet, att den kvinnliga flyktingen finns, oavsett om hon känner gemenskap eller samhörighet med andra kvinnliga flyktingar. Det förutsätter också att det
finns en erfarenhet som kvinnor har som skiljer sig från mäns erfarenheter.
Så här långt uppvisar naturvetenskapen18 och samhällsvetenskapen en stor likhet. Den
kvinnliga flyktingen som begrepp definieras liksom kvarken av forskarens kategorisering. Kvarken får sin benämning och sina egenskaper19 genom forskarens definitioner.
Den kvinnliga flyktingen som begrepp och kategori definieras och skapas, genom
forskarens definition. Det finns emellertid en skillnad. Kvarkarna kan inte bli medvetna om att de kallas kvarkar, om vi väljer denna i sammanhanget synnerligt klumpiga
formulering. Bakom begreppet kvinnliga flyktingar finns människor som kan bli
medvetna om att de har kategoriserats som kvinnliga flyktingar. De människor som
sägs svara mot kategorin kvinnliga flyktingar kan ha en åsikt om kategoriseringen och
kategoriseringens innehåll20. De kan också förändra sitt beteende därefter, de kan göra
motstånd mot kategoriseringen eller stigmatiseras av denna kategorisering. Även om
vi inte är helt nöjda med formuleringen förstår vi vad Hackings menar när han skriver
att ”kvinnliga flyktingen som kategori kan bli medvetna om hur de kategoriseras och
förändra sitt beteende därefter” (2000, 43). Jag anser emellertid inte att det är tillfredsställande att beskriva en social kategori som en responsiv kategori. Detta missnöje bottnar i att den sociala kategorin i sig inte är responsiv. Här gäller samma
förhållande som naturvetenskapens mellan betecknande (signifikant) och betecknat
(signifikat21), den responsivitet som sociala fenomen besitter är extern i förhållande
till det betecknade (vi skulle kunna kalla det ett signifikat bortom signifikatet). Detta
kan tyckas vara en trivial skillnad. Detta förhållande indikerar emellertid att det är
möjligt att bedriva samhällvetenskap som vi bedriver naturvetenskap, där vi godtar att
våra kategorier och begrepp är användbara enbart för att vi har ställt upp dem som
kategorier.
Hackings skriver att kvarkar inte är medvetna om att de är kvarkar och inte förändras
enbart genom att kallas kvarkar. Talar inte vårt resonemang om att det motsatta gäller,
att kvarkar inte är medvetna om att de är kvarkar och att de därför förändras enbart
genom att kallas kvarkar. Utifrån detta konstaterande skulle vi kunna säga att tingens
kontinuitet inte beror på deras oföränderliga substans eller väsen, utan på grund av
deras bristande responsivitet. Människan har emellertid förmågan att förhålla sig till
kategoriseringar och stigmatiseras av våra beskrivningar. Människan har också en radikal förmåga att överskrida sig själv, det innebär också att hon har en förmåga att
göra motstånd mot våra beskrivningar. Jag argumenterar i den här uppsatsen för en
sociologi som tar hänsyn till denna responsivitet.

2.3.4 Sammanfattning

18

Det är viktigt att poängtera att naturvetenskapen inte alltid eftersträvar en sanning-om-tingen utan att
även naturvetenskapen arbetar med idealtyper som är användbara i specifika situationer. Ljus kan beskrivas som partiklar eller vågrörelser beroende på den fråga vi ställer.
19
Som jag tidigare talat om sätter tingen gränser för de möjliga tolkningar som är möjliga att göra.
20
Kvarken har ingen möjlighet att berätta att den inte alls består av superkvarkar.
21
I likhet med Lars Nylander och Kurt Aspelin väljer jag att använda ordet signifikat som är standardformen i norska. (Se fotnot ett i Žižek, 2001).
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I det här avsnittet har jag försökt visa att naturvetarnas ting inte är så fasta som de ser
ut vid en första anblick. Vår förståelse av tingen är färgade av mänskliga behov och
intentioner, vår förståelse av primater är färgad av antropomorfiska föreställningar,
våra analyser av människan är färgade av våra moraliska föreställningar. Tingen sätter
emellertid gränser för möjliga tolkningar. Detta illustrerade jag med Hegels exempel
med duvan. I linje med Haraways förståelse är det klokt att inte låtsas att vetenskapen
antingen endast är att upptäcka eller endast är att uppfinna. Som Haraway visar i sin
granskning av primatforskningen så präglas vår tolkning av antropomorfistiska föreställningar. I dessa antropomorfiska föreställningar återspeglas många gånger maktrelationer.
Kunskapen om tingen och primaterna uppvisar emellertid en stor stabilitet, kanske
inte främst för att deras essens är ställd bortom tvivel, utan för att de inte är responsiva i den bemärkelse att de kan ha en uppfattning om hur de kategoriseras (Jämf Hacking 2000). En sanning om tingen förblir en sanning om tingen, tills vi upptäcker en ny
sanning om tingen22. Det finns fem planeter tills vi upptäcker att det finns åtta planeter, tills vi upptäcker att det finns nio planeter, tills vi upptäcker att det återigen finns
åtta planeter. Som vi ser av det här exemplet är denna sanning-om-solsystemet inte
enbart en fråga om materians existens, utan också en fråga om hur en planet ska definieras i förhållande till en asteroid. Vi har också konstaterat att tingen förvisso sätter
ramar för möjliga tolkningar, vida ramar för tolkningar.
För att göra en kort sammanfattning av mitt resonemang. Tingen är fasta för att de
saknar responsivitet (i bemärkelsen att de inte kan förneka eller bejaka de sätt på vilket de beskrivs). Människan som alltid ligger till grund för våra sociala fenomen uppvisar inte samma fasthet, de kan motsätta sig vår beskrivning eller ta till sig,
stigmatiseras av våra beskrivningar. Jag kommer i uppsatsen argumentera för att denna skillnad har betydelse för samtalet om sociologin. Det är fortfarande möjligt att
bedriva antropologi (i bemärkelsen samhällsforskning) så som vi bedriver naturvetenskap, men det finns också en möjlighet att bejaka denna tingens responsivitet vilket
öppnar upp för en dialogisk metod och en tvetydighet inför våra slutsatser och våra
kategoriseringar. Jag återkommer till dessa resonemang.

22

Vi skulle kunna säga att tingen är plastiska, ett ord som av Norstedts ordbok definieras som ett ”material som efter formförändring behåller sin nya form”.
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3 Objektivitetsproblemet i samhällsvetenskapen
This is an account of a myth created by and about a magnificent minaotaur named Max – Max
Weber, to be exact; his myth was that social science should and could be value-free. The lair of
this minotaur, although reached only by a labyrinthine logic and visited only by a few who never return, is still regarded by many sociologists as a holy place. (Gouldner 1973, 3)

Som jag diskuterade i föregående stycke saknar tingen den fasthet som gör det möjligt
att närma sig dem utifrån en neutral utgångspunkt, just på grund av denna amorfa
egenskap är varje uttalande färgat av människliga preferenser. Sociologer har under
tidens gång försökt hitta olika lösningar på hur normativa frågor ska förstås i förhållande till sociologin. Durkheim ansåg att det var möjligt att även se värderingar som
sociala fakta och integrera dem i det sociologiska studiet, där ett socialt fenomen bara
kan förklaras av ett annat socialt fenomen. Weber å andra sidan gjorde det enklare för
sig genom att skilja värden från orsakssamband genom att skilja ett är från ett bör
(Lemert 1995, 35). De sociala fenomenen erbjuder inte den stabilitet som gör dem
möjliga att studera som ting. Vi upptäcker att ett sociologiskt uttalande alltid är ett
moraliskt uttalande. Eller som Lemert skriver; ”A sociology, even when it is a science, is first and foremost a practical, hence moral, activity” (Lemert 1995, 38). Det
finns en enorm mängd sociala fenomen att studera i vår omgivning. Vi väljer med
nödvändighet ut de som tillhandahåller en information som i någon mån är av praktisk
nytta. Som Lemert skriver blir det sociologiska uttalandet moraliskt genom att vara
praktiskt. Detta innebär att normer är aprioriskt integrerade i samhällsvetenskapen. En
social kategori är en moralisk kategori.
Det finns i samhällvetenskapen ett ideal av neutralitet och objektivitet som sägs styrkas genom att befria undersökningarna av samhället från värderingar och normer. I
Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad som vunnit Göteborgs universitets pedagogiska pris skriver Esaiasson m.fl. om forskningens ideal
”Forskning är intersubjektiv i betydelsen forskaroberoende, genomskinlig och värderingsfri23” (Esaiasson 2007, 24). Innan vi fortsätter vår diskussion ska vi titta närmare
på idealet av värderingsfrihet inom samhällsvetenskapen. Weber ansåg att det är möjligt att separera värderingar från fakta och att sociologin bör hållas fri från värderingar. I For sociology (1973) frågar sig Gouldner vad detta ideal innebär? Det är svårt att
tänka sig att det är möjligt att exkludera alla icke-vetenskapliga föreställningar från
valet av problemområden och frågeställningar, från undersökningen och från förmedlingen av forskningens resultat. Innebär det då att det är möjligt att skilja värderingar
från fakta? Eller innebär det att det är logiskt omöjligt att härleda värden? Innebär det
kanske att sociologen inte får göra värdeladdade uttalanden även om han har personliga åsikter. Innebär det att det är önskvärt, men inte fullt möjligt, att exkludera värderingar från urval av problemområden och frågeställningar, i undersökningen och i
förmedlingen av forskningsresultatet? I linje med Gouldners argumentation konstaterar jag att denna pluralism av möjliga synsätt på vad som är en värderingsfri samhällsvetenskap omedelbart ifrågasätter detta ideal. Innebär en kritik av möjligheten till
en neutral utgångspunkt att samhällsvetenskapen är omöjlig? Innebär det att det inte
23

Stora delar av samhällvetenskapen och sociologin är kritisk till möjligheten till objektivitet, men som
jag kommer argumentera för senare är det också viktigt att vi försöker se vad denna brist på objektivitet
kan innebära för sociologin.
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går att skilja vetenskapen från religion? Innebär det att det inte finns någonting annat
än subjektiva partikulära uppfattningar som helt och hållet förmår att inkapsla alla
empiriska iakttagelser. Jag återkommer till dessa resonemang, nu nöjer jag mig med
att konstatera att närma oss dessa frågor med stor försiktighet så att vi inte i vår iver
att skölja ut det smutsiga badvattnet också sköljer ut barnet, för att använda oss av en
träffande metafor.
Separationen mellan är och bör har varit ett viktigt steg för samhällvetenskapen. Som
Gouldner skriver innebär denna separation en möjlighet att studera kausala samband
bortom invanda normer, en möjlighet att se på sociala fenomen på andra sätt.
…the value-free principled did, I think, contribute to the intellectual growth and emancipation
of our enterprise. […] …it enhanced freedom from moral compulsiveness, it permitted a partial
escape from the parochial prescripations of the sociologist´s local or native culture. […] …the
value-free dicipline provided a foundation for the development of more reliable knowledge
about men and, also, established a breathing space within which moral reactions could be less
mechanical and in which morality could be reinvigorated. (Gouldner 1973, 11)

För att illustrera detta kan vi ta det aktuella ämnet om kriget mot droger. En möjlig
moralisk utgångspunkt är att droger är fel och att vi bör använda oss av alla medel för
att bekämpa förekomsten av droger. Med tanke på de skadliga effekterna av droger är
detta en möjlig moralisk utgångspunkt. Detta agerande som om problemet en dag
kommer att försvinna, är emellertid förknippat med en rad problem. Granskar vi
drogproblemet bortom den kategoriska regeln om ett totalförbud mot droger ser vi att
bekämpningen av droger med alla till buds stående medel, bidrar till drogkrig, farlig
smuggling och kriminalisering av människor, kanske vi väljer att använda oss av
andra strategier för att minska de negativa effekterna av ett drogmissbruk.
För att använda oss av Gouldners ord kan denna separation innebära en övergång till
en mer autentisk moral. Denna separation har också en given fallgrop. Att den öppnar
upp för en möjlighet för sociologin och sociologen att frånsäga sig sitt ansvar för
samhället och människor. Det öppnar upp för en syn på sociologin som en tjänst på en
marknad där undersökningar av samhället alltid är till salu till högstbjudande.
If we would teach students how science is made, really made rather than as publicly reported,
we cannot fail to exposet them to the whole scientist by whom it is made, with all his gifts and
blindnesses, with all his methods and his values as well. To do otherwise is to usher in an era of
spiritless technicians who will be no less lacking in understanding than they are in passion, and
who will be useful only because they can be used. (Gouldner 1973, 25).

En skenbart neutral sociologi döljer det faktum att ett uttalande om värden alltid är ett
normativt uttalande. Det öppnar också upp för att sociologins forskningsresultat enbart blir till redskap i staten och näringslivets intressen. Som Gouldner skriver; ” who
will be useful only because they can be used” (Ibid). Gouldner ansåg att vare sig teori
eller metod är neutrala. Istället är de intimt sammankopplade med disciplinens grundläggande antaganden och sociologens personliga utgångspunkt. Gouldner menade att
en sociologi som försöker avskärma sig från sociologens utgångspunkter missförstår
processen av kunskapsproduktion som är interaktiv och tolkande. (Hollands & Stanley 2009)
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4 Moral i en fragmenterad samtid?
4.1 Inledning
I analysens första del har jag försökt visa att det finns allvarliga invändningar mot neutrala utgångspunkter inom samhällsforskningen. Dessa invändningar väcker en fråga; Finns det några möjligheter att tala om normer i en fragmenterad samtid? Vi har
talat om moralens aprioriska integrering i sociologin. Finns det några utgångspunkter
från vilka vi kan tala om moral i en fragmenterad samtid? I analysens första del som
nu följer vill jag diskutera två olika synsätt på moral. Jag kommer att kontrastera en
utilitaristisk syn på moral med ett existentialistiskt perspektiv.

4.2 Utilitarism
4.2.1 Inledning
”Lycka höstens trend”, står det på en länk på DN:s hemsida. Länken går till en intervju med Johan Norberg, som är aktuell med en ny bok om lycka. Det finns ingenting
att anmärka på rubrikens klang eller dess litterära värde, men vi kanske vill ifrågasätta
rubrikens historiska perspektiv. Diskussionen om lyckans betydelse varit i omlopp
åtminstone sedan Epikuros. Lycka som måttstock för moral och för möjligheten att
utforma ett gott samhälle nådde nya höjder under artonhundratalets andra hälft när
Jeremy Bentham och John Stuart Mill gav en konkret form åt dessa idéer. Utilitarismens maxim är största möjliga nytta åt största möjliga antal. Det finns en rad olika
uttolkare av utilitarismen, i vår samtid är Peter Singer en stark förespråkare. I Sverige
har den sina förespråkare i t.ex. Bengt Brülde och Torbjörn Tännsjö. Jag ska inte
närmare gå in på olika inriktningar av utilitarismen utan endast kort konstatera att råder en viss oenighet om vad som ska definieras som lycka eller nytta och hur denna
nytta eller lycka ska mätas. Det råder vidare en oenighet om i vilken grad man kan
integrera oinskränkbara värden i utilitarismen, om man ska anta att det finns värden
som inte kan åsidosättas inför nyttomaximeringsprincipen. (Se t.ex. Brülde 1998) Jag
ska inte gå in i dessa diskussioner utan huvudsakligen föra ett övergripande resonemang om konsekvenserna av en moralsyn som handlar om att producera den största
möjliga nytta eller lycka åt största möjliga antal. Jag vill inte ifrågasätta sanningen i
den utilitaristiska moralläran. Min utgångspunkt är att moral aldrig kan förankras i en
sanning. Metafysiken kan inte ge några bevis för riktigheten i moralen. I likhet med
Bauman (se t.ex. 2001) anser jag att moralens ansvar bara kan tas som om det redan
fanns där. Jag ska därför inte undersöka denna sanning-om-moralen, utan istället vill
jag titta lite närmare på den utilitaristiska morallärans konsekvenser.
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4.2.2 Utilitarismen som moraliskt imperativ
Utilitarismen innehåller moraliska implikationer, den kräver att den egna nyttan ska
åsidosättas om det kan öka nyttan för andra människor. Peter Singer läser utilitarismen som ett imperativ för att skänka trettio procent av sin lön på grund av pengars
ökade marginalnytta – fantastiskt! Utilitarismen ifrågasätter invanda föreställningar
om rätt och fel och avkräver dem på en förklaring i förhållande till dess syften och
verkningar. Utilitarismen erbjuder en möjlighet att resa sig över partikulära föreställningar genom att ställa en radikalt moralisk fråga. Till vilken nytta? En möjlighet att
radikalt ifrågasätta invanda normer, religiösa påbud eller nationens lagstiftning.

4.2.3 Kolonialismen och den största möjliga nyttan åt det största möjliga an‐
talet

Maximet om lyckomaximering ser vid första ögonkastet klanderfritt ut. Utilitarismens
premiss är att det finns en möjlighet att objektivt fastställa det nyttiga, goda eller det
som gör människor lyckliga. Nyttokalkylen kräver att det finns ett generaliserbart
mått på nytta eller lycka eller det värdefulla. För att de utilitaristiska principerna ska
bli tillämpbara krävs emellertid också någonting mer. Nyttokalkylen kräver en
gemensam valuta. När det råder oenighet kring dessa frågor blir det svårt att tillämpa
en princip som ska maximera det goda.
Konflikter handlar om frågor där det råder en djup oenighet. Som Sokrates säger till
Euthyphro;
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…if we differed about which was larger or smaller, we´d turn to measurement and quickly put a
stop to our difference […] and we´d turn to weighing, I imagine, to settle a dispute about which
was heavier or lighter […] Then what sort of issues would make us angry and hostile toward
one another if we disagreed about them and were unable to reach a settlement? Perheps you
can´t say just offhand. But examine, while I’m speaking, whether they´re issues about the just
and unjust, fine and shameful, good and bad. Whenever we become enemies, aren’t these the issues on which disagreement and an inability to reach a settlement make enemies of us–both you
and I and all other human beings?... And what about the gods, Euthyphro? If indeed they differ,
mustn´t it be about those same things? (Platon i Reeve 2002, 5f)

Vi ska inte närmare försöka granska om gudarna kan lösa dessa oenigheter genom
utilitaristiska principer. Utan enbart slå fast att det inte finns några självklara svar på
dessa frågor. Det finns inga självklara svar på vad som är det goda, det onda och det
fula.
Om vi tittar närmare på kolonialismen ser vi att den rättfärdigades just i termer av nytta. Först och främst rättfärdigades den i termer av nytta för koloniernas modernationer, vilket vi ser en närmast karikatyrisk skildring av i bilden här intill. Denna poster
ger inte uttryck för en utilitaristisk moralsyn utan snarare för fördelarna i att vara den
som härskade. Kolonialismen rättfärdigades emellertid inte enbart i linje med denna
nytta, kanske utgör detta snarare ett undantag, i retoriken kring kolonialismens existensberättigande. Retoriken fördes snarare i linje med Kiplings dikt om den vite
mannens börda, att civilisera de ociviliserade. Kolonialismen beskrevs som ett filantropiskt projekt som var till nytta för de som koloniserades. Europa hade en plikt att
leda de mindre utvecklade samhällena framåt. (Se t.ex Said 2008, 317-481 eller Wessling 2009). I linje med ett framstegstänkande där nytta definieras i enlighet med; ekonomisk utveckling (som i vår samtid har fått sitt berömda mått i
bruttonationalproduktion, som inte bara kräver en omsättning i en reversibel valuta
utan också att denna ekonomi är integrerad i ett statligt kontrollsystem), västerländska
parlamentariska institutioner, ett västerländskt skolsystem och västerländsk sjukvård24
är det möjligt att argumentera för kolonialismen i enlighet med de utilitaristiska principerna. Även om inte kolonialism förespråkas av några samtida utilitaristiska moralfilosofer är det möjligt att föra ett utilitaristiskt resonemang kring kolonialismen. Som
Edward Said skriver i Orientalism (2008) utformades de brittiska koloniala modellerna med inflytande från Bentham och Mill, de ursprungliga företrädarna för utilitarismen (Said 2008, 334). Frågan om kolonialismen är möjlig att rättfärdiga i linje med
en utilitaristisk moral är som Klumpedump så riktigt sätter fingret på en fråga om vem
som bestämmer? Hur definierar vi nytta? Även om den utilitaristiska moralen har den
radikala moraliska implikationen att inkludera alla människor av sitt påbud har den
inte förmågan att ta hänsyn till olika värden, den har inte förmågan att vara för den
radikalt annorlunda.

4.2.4 Den mätbara nyttan?
Utilitarismen bygger på premissen att nytta eller lycka är mätbart och jämförbart. Utilitarismen blir svår att applicera utan en definition av lycka eller nytta och ett sätt att
mäta denna. Tar vi fasta på hur vi ska definiera nytta och hur vi ska mäta denna nytta,
har vi gjort utilitarismen instrumentell. Det innebär att det blir möjligt att på allvar
24

Jag argumenterar inte här för att dessa företeelser är uteslutande dåliga utan istället för att kolonialismen inte kan rättfärdigas utifrån att de bidrar till att implementera dessa företeelser.
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undersöka hur vi ska maximera denna nytta. Här konfronterar vi emellertid utilitarismens största svaghet, som jag ser det. Det är problematiskt med en utgångspunkt som
anser att det är möjligt att göra det rätta valet om vi har tillräckligt mycket information. Det öppnar upp för en monologisk meritokratisk syn på moral. Där information
och kunskap blir det grundläggande moraliska kapitalet. John Stuart Mill skriver att
utilitarismen hjälper oss förstå att det enda som är önskvärt är att människor önskar
sig det (Mill 2003). Det är förvisso sant att det enda sättet att avgöra om någonting är
önskvärt är om människor faktiskt önskar sig det, och utilitarismen är ett perspektiv
som kan hjälpa oss att ta ett första steg i denna riktning genom att på allvar behandla
konsekvenser och nytta av en specifik handling. Samtidigt ser vi av detta resonemang
att utilitarismen inte till fullo kan ta de moraliska konsekvenserna av människornas
önskningar i sin iver att väga och mäta.

4.2.5 Sammanfattning
Min kritik av utilitarismen handlar inte så mycket om att jag vill avfärda vikten av
nytta, eller för den delen lycka i de moraliska överväganden vi står inför. Istället
handlar min kritik dels om att nyttoprinciperna tenderar att sammanfalla med rådande
konsensus eller maktstrukturer, dels om att utilitarismen har en inneboende homogeniserande kraft. Utilitarismen som moralisk princip blir allt svårare att tillämpa i en
tid efter avkolonialiseringen i en global värld med en pluralism av viljor. Jag vill inte
överdriva de skillnader utan tror att det finns en möjlighet att enas kring många gemensamma värden som förmår bli universella, men detta kan inte ske inom ramarna
för utilitarismen där förnuftet kan determinera detta goda.

4.3 Existentialismen
4.3.1 Inledning
Jag har nu diskuterat utilitarismen som utgångspunkt för ett samtal om moral. Jag har
argumenterat för att det finns flera fördelar med ett utilitaristiskt perspektiv. Det innebär en möjlighet att radikalt ifrågasätta riktigheten av invanda normer och i samhällets
lagar. Utilitarismen som utgångspunkt för moral är emellertid förknippat med en rad
problem. Den har inget skydd för enskilda övergrepp på människan om det är i flertalets intresse och den utgör ett begränsat imperativ för rättvisa. Det stora problemet i
vår diskussion är emellertid att den kräver en gemensam valuta och en gemensam syn
på vad som ska maximeras. Vidare är det problematiskt att utilitarismens utgångspunkt är att nyttan är kalkylerbar. Detta att det finns ett svar på vad som är det rätta
valet och att det är möjligt att ta reda på detta om vi har tillräckligt mycket information. Det öppnar upp för en monologisk meritokratisk syn på moral.
I det här avsnittet vill jag kontrastera den utilitaristiska moralsynen med en existentialistisk diskussion. Jag kommer i grova drag att redogöra för de existentialistiska utgångspunkterna, även om min beskrivning av existentialismen är mer ingående än
min beskrivning av utilitarismen då jag kommer använda mig av de existentialistiska
begreppen i analysens andra del. Fokus kommer att ligga på existentialismen så som
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den beskrivs av Sartre i Varat och Intet (1992) och Existentialismen är en humanism
(1966) samt Simone de Beauvoirs För en tvetydighetens moral (1992). Djupgående
konflikter är ofrånkomliga i alla teoretiska skolbildningar, och existentialismen utgör
inget undantag, dessa konflikter blir särskilt framträdande bland syskon. Jag kommer
inte redogöra för dessa olikheter. Jag kommer inte att ge en heltäckande bilda av existentialismen utan att diskutera några centrala begrepp som kommer att vara av betydelse för mina fortsatta resonemang. Jag vill emellertid börja med att beskriva varför
jag tror att existentialismen kan fungera som utgångspunkt för samtalet om samtiden,
genom att tala om den tid då existentialismen bröt igenom.

4.3.2 En förändringens tid
Trots att det skett stora förändringar sedan nittonhundratalets första hälft anser jag att
existentialismen fortfarande har ett värde för en diskussion om vår egen samtid. Inom
samhällsvetenskapen förs ett omfattande samtal om fragmentering, uppluckring och
en utveckling från en modernitet mot en postmodernitet eller senmodernitet25. Samtidigt som förändringar är en truism anser jag att fragmentering och uppluckring är del
av en process som fortgått under en längre tid. Stora samhälleliga förändringar ägde
rum kring 1880-talet och framåt. En ökande industrialisering, med omfattande urbanisering ledde till en ny typ rotlöshet som vi kan få en bild av i George Simmels beskrivning av mänskliga typer, rotlösa och utan fast identitet, främlingen, den fattige,
den prostituerade, äventyraren osv. Där främlingen i sin otydlighet utgör den mest
tydliga, han kommer idag och stannar imorgon. Dessa främlingar som stannar imorgon lever nya former av rotlöshet, då de inte ger sig av imorgon utan lever i ett sammanhang frånskurna från sin historia. 1880-talet innebär också startskottet för den
storskaliga kolonialismen26 och ökande kontakter med andra sätt att förhålla sig till
världen27. Det skifte som ägde rum mellan 1880-talet och 1920-talet innebar också
förändringar mot massdemokrati, masskonsumtion, masskultur och massmedia processer som fortsätter att intensifieras (se t.ex. Halls diskussioner i Grossberg 2008,
133). Existentialismen är ett försök att bemöta denna tidiga fragmentering och uppluckring. En utmärkt bild av denna återupptäckt av självet finns i Herman Hesses
Stäppvargen (2005). Harry Haller upplever en djupgående splittring, han är inte bara
två viljor och personligheter, utan tusen. I storstadens dekadenta liv känner han att
han alltmer förlorar möjligheten att veta vem han är. Tills han besöker den magiska
teatern för förryckta.
”Vill ni vara vänlig att ställa till mitt förfogande ett par dussin av edra figurer?”. ”Mina figurer?” ”Ja, de figurer i vilka ni låtit er så kallade personlighet sönderfalla. Utan figurer kan man
ju inte spela”. Han höll upp en spegel framför mig, åter fick jag se min persons enhet sönderfalla i många jag, och deras antal tycktes ytterligare ha vuxit. Men figurerna var nu mycket små,
ungefär så stora som lätthanterliga schackpjäser, och spelaren tog med lugn och säker hand några dussin av dem och ställde dem bredvid schackbrädet på golvet. […] ”På samma sätt som diktaren av en handfull figurer skapar ett drama, så bygger vi av detta vårt söndertagna jags figurer
ständigt nya grupper, med nya lekar och spänningar, med evigt nya situationer. […] Och så
byggde den kloke konstruktören av dessa gestalter, som alla var ett stycke av mig själv, upp det
ena spelet efter det andra, alla vid första anblicken lika varandra, alla uppenbarligen tillhörande
25

Även om somliga samhällsdebattörer intar hållningen att moderniteten ännu inte är avslutad, medan
andra argumenterar för att vi i själva verket aldrig varit moderna.
26
Den berömda Berlinkongressen, eller the scramble for Africa, hölls 1882.
27
Även om det utifrån en imperialistisk utgångspunkt var lättare att hantera dessa olikheter, se diskussion i kapitel En fragmenterad samtid.
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en och samma värld och härstammade från ett och samma håll, men alla ändå fullkomligt nya.
”Detta är levnadskonst”. […] Ta nu hand om era figurer här, spelet kommer ofta att kunna bereda er stort nöje. […] Jag bugade mig djupt och tacksamt för denna begåvade schackspelare,
stoppade ned figurerna i min ficka och drog mig tillbaka genom den smala dörren. (Hesse 2005,
256 ff)

Från att nära gå under inför personlighetens splittring ser Harry att han har möjlighet
att återfå kontrollen av självet, inte genom att förkasta pluralismen av personligheter
utan genom att resa sig över dem och bemästra dem. Vi ska inte fördjupa oss i detta
exempel, utan ta fasta på två saker; uppluckringen av det monolitiska självet, splittring och fragmentering är ingenting nytt under solen. Vidare är självets existens är
inte beroende av en monolitisk, monologisk förståelse av människans väsen.

4.3.3 Essens och existens
Existentialismens utgångspunkt är att existensen föregår essensen. Kort sagt innebär
det att definitionen av verkligheten kommer efter verkligheten. Det finns därför ingen
på förhand given tolkningsram som kan definiera människan. Utifrån sina villkor beskriver människan ständigt sin tillvaro. Denna brist på essens är inte en realitet enbart
för beskrivningarna av verkligheten, det är också en realitet för människan som sådan.
Vi kan som människor inte förverkliga en tänkt identitet. Som Sartre skriver är kyparen bara en kypare som en skådespelare är Hamlet (Sartre 1992). Han utför de gester
som hör ihop med hans bild av den ideala kyparen, men han kan aldrig uppgå i essensen av att vara kypare. Men om den individuella upplevelsen är subjektiv, är detta inte
slutet för våra resonemang? Som vi talat om tidigare tycks det omöjligt att ringa in
människans existens. Det ser omöjligt ut att ge självet egenskaper som inte är helt triviala, eller som inte kan falsifieras utifrån empiriska iakttagelser28. Just detta som Sartre konstaterar ”Om människan, sådan existentialisterna ser henne omöjligt kan
definieras, så beror det på att hon från början ingenting är. Hon blir ingenting förrän
senare, och hon blir vad hon skapat sig själv till. Det finns sålunda ingen mänsklig
natur…” (Sartre 1966, 12)

4.3.4 Cogito
I likhet med Descartes, tar Sartres diskussioner tar sin utgångspunkt i självet eller cogito. Descartes, som brukar benämnas den moderna filosofins fader, utgångspunkt var
ett radikalt tvivel. Det enda vi kan veta är att medvetandet existerar i den utsträckning
den uppfattar sin egen existens, eftersom tvivlet (som är en tanke) på jaget som tänkande subjekt utgör en omedelbar paradox. Han formulerar det med orden, cogito
ergo sum. Descartes vars fadersroll idag närmast bör ses i en freudiansk bemärkelse
(Bernstein 1991, 9), har utsatts för mycket kritik. Dels anses det inte självklart att
självets egenskap är denna förnuftiga substans som består av att tänka29. Dels anses
det omöjligt att tänka sig ett själv som existerar före allting annat och därefter upptäcker världen, självet kan inte finnas i sig själv utan skapas i relation världen runt28

På samma sätt som det för antropologer är svårt att hitta gemensamma drag i levnadsvanor eller
samhällsorganisation som inte är rent triviala, som att människor behöver äta för att överleva, eller som
inte kan bemötas med iakttagelser från enskilda fältarbeten, det som inom antropologin kallas bongobongoargumentet.
29
Descartes död förklaras med att han för ett ögonblick slutade tänka.
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omkring. Sartre beskriver cogito30 som brist, medvetandet är ständigt på flykt, ständigt utanför sig själv. Sartre skriver att människan ständigt har möjlighet att överskrida det hon för ögonblicket är, eller transcendera sig själv. Det enda som är säkert ur
detta perspektiv är att människan är vad hon inte är. För att närmare förklara detta använder sig Sartre av två begrepp, Varat och Intet. Där varat helt enkelt är vad det är.
Människan kan aldrig bli till detta Vara, hon kan inte vara en sten som en sten är en
sten. Det existentialistiska cogito skiljer sig från Descartes genom att inte vara ett jag
tänker därför finns jag, utan ett jag väljer därför finns jag. För människan kan inte beskrivas utifrån en essens men väl utifrån en situation. Denna situation är hennes tvång
att vara i världen och att där göra val och dessa val erbjuder henne en möjlighet att bli
någonting annat än det hon för ögonblicket är.

4.3.5 Människans ursprungliga frihet
Människan är hela tiden någonting, samtidigt går hon ständigt utöver det hon är. Denna strävan har sin grund i människans självreflexion, i det att hennes existens alltid
framträder för henne. Relationen till det egna självet kan aldrig upphöra, eller sammanfalla med sig själv. Detta innebär att medvetandet aldrig är identiskt med sig själv
(Sartre 1992, 13). Människan saknar identitet för att hon ständigt transcenderar sig
själv. Det är detta som Sartre åsyftar när han säger att människan är fri. Människan
kan välja. Hon har till och med ett ”tvång” att vara i världen, och tvånget att välja.
Även när människan inte väljer gör hon ett val (Sartre 1966, 41). Detta är en frihet
som inte går att förinta. Detta ska inte ses som att Sartre blundar för att människan
kan vara förtryckt, eller att hon agerar inom en struktur. Den frihet som Sartre beskriver är en frihet trots allt, en frihet som innebär att vi valt livet för att vi inte valt att ta
självmord. Detta är givetvis en klen tröst. Sartres grundläggande frihetsbegrepp ska
inte förväxlas med ett politiskt frihetsbegrepp, det innebär endast att hon inte kan
sammanfalla med sig själv.

4.3.6 Mötet
Valet är en viktig utgångspunkt i de existentialistiska resonemangen. En annan viktig
plats i diskussion kring de existentialistiska villkoren är mötet mellan två subjekt. Det
råder emellertid oenighet kring hur detta möte ska förstås. Sartre beskriver detta möte
som ett antagonistiskt möte där jag som subjekt försöker behålla min subjektivitet genom att objektifiera den andres subjekt, och den andres blick söker göra mig till ett
objekt. Lite förenklat innebär detta att när jag ser en människa, ser jag endast en liten
del av vad hon är. Jag söker greppa och förstå henne och skapar därmed stelnade ramar som gör den andre människan till ett objekt eller till ett ting. de Beauvoir skriver
att denna konflikt inte är en nödvändig utgångspunkt för det existentialistiska mötet.
(de Beauvoir 1992, 67) Lévinas å andra sidan hävdar att Sartre har helt fel när han
beskriver människans utgångspunkter. Han säger att moral är ett överlämnande av sig
själv, till den andre. Han vill avfärda en paternalistisk moral genom att den ambivalens det innebär att vara för den andre, utan vetskapen om att få någonting tillbaka, i
30

Vi kanske lättare kan ta till oss cogito som en utgångspunkt för våra diskussioner om vi först upplöser den axiala dimensionen, och inte ställer oss frågan när cogito existerar utan om cogito existerar.
Cogito blir då en utgångspunkt som endast kontrasteras av en helt deterministisk utgångspunkt (religiös
eller materialistisk) där val är helt omöjliga att fatta.
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en jag – Du relation. Samtidigt som den ursprungliga antagonismen hos Sartre med all
sannolikhet är överdriven är det klokt att närma sig Lévinas utgångspunkter med en
viss försiktighet. Filmen Breaking the waves av Lars von Trier handlar om en kvinna
från ett kustsamhälle i Skottland som gifter sig med en främmande oljeriggsarbetare.
Efter att han råkar ut för en olycka och blir förlamad, kräver mannen att hon ska ligga
med andra män. Hon tror att detta ska göra honom frisk och utsätter sig för farliga och
förnedrande sexuella möten för mannens skull. Jag tror att vi gör klokast i att inte ta
ställning i denna diskussion utan att vi istället konstaterar att detta möte kan anta både
formen av ett verkligt möte men också ett antagonistiskt möte.

4.3.7 Existentialismen som moraliskt imperativ
Existentialismen som förkastar tanken på en mänsklig natur, den förkastar möjligheterna att låta religionen, traditionen och andra etiska system definiera vad som är rätt
och fel. Kan existentialismen då ha någonting att säga om moral? Den klassiska humanismens vi är och förblir ett tomt begrepp, skriver Sartre i L´Être et le néant (Varat
och Intet), eftersom det inte längre tjänar någonting ”till att önska sig ett mänskligt vi,
inom vilket den intersubjektiva totaliteten skulle kunna bli medveten om sig själv såsom enad subjektivitet” (Sartre citerad och översatt av Azar 2004, 86 finns inte med i
den svenska förkortade översättningen). Trots detta avståndstagande publicerar Sartre
Existentialismen är en humanism (1966) 1946. Där hävdar han att hans ontologiska
utgångspunkter i Varat och Intet, inte upplöser moralen eller människans ansvar. Då
medvetandet är fritt att förändras är människan alltid ansvarig för sina handlingar och
val (Sartre 1992, 42). Detta innebär att vi aldrig kan dölja vårt ansvar bakom någon
yttre princip eller några redan givna order som orsaker till våra val. Människan är alltid hänvisad till sig själv som sitt ödes yttersta källa. Existentialismens ansvar är det
ansvar som ligger i att jordens öde också är människans öde. ”Och när vi säger att
människan är ansvarig för sig själv, menar vi inte bara att människan bär ansvar för
sin egen begränsade individualitet utan för alla människor” (Sartre 1966, 14). Valet är
utgångspunkten för Sartre och de Beauvoirs samtal om moral. Det existentialistiska
valet uppvisar många likheter med det utilitaristiska valet vi tidigare talat om. Det utilitaristiska valet har emellertid alltid ett svar, förutsatt att vi har tillräckligt mycket
information. Valen kan hierarkiseras, förutsatt att man har tillräckligt stor kunskap, ett
val som är rätt i maximerandet av egenintresset. Det utilitaristiska valet har ett givet
svar. Givet att vi har tillräcklig kunskap finns det ett val som är bättre än andra val.
Det existentialistiska valet är alltid ett tvetydigt val.
Människan är tvetydig konstaterar de Beauvoir i linje med Kierkegaard och Sartre.
Denna tvetydighet bottnar i hennes vilja efter vara, men sammanfallandet med varat
är alltid ett misslyckande (de Beauvoir 1992, 34). Att närma sig autenticitet är att alltid upprätthålla denna spänning, att alltid hålla varat på avstånd, att inte stelna, därför
är hon alltid tvetydig. På samma sätt som människan är tvetydig är hennes val och
handlingar tvetydiga inför tvetydiga fenomen. Motsägelser och tvetydigheter är valet
och handlingens villkor. Människans villkor är att erövra ”friheten från existensens
tillfälliga fakticitet” (Ibid, 124). En sådan erövring blir aldrig fullkomlig. Om vi
drömmer om att utplåna detta misslyckande drömmer vi också om döden. Detta innebär inte, säger de Beauvoir att vi måste förlika oss med det, utan istället att vi utan rast
eller ro måste bekämpa det. (Ibid) Att välja moraliskt är att acceptera denna tvetydighet, det kluvna som aspekter av verkligheten.
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Tvetydighetens moral kräver att vi ”inte upplöser motsättningen mellan medlen och
målen, nuet och framtiden; den måste istället levas i ständig anspänning (de Beauvoir
1992, 108) Att vara moralisk är att ständigt ställa sig frågan; ”Är det verkligen människornas frigörelse jag arbetar för?”. Den insikt vi gör när vi förstår att det inte finns
några begrepp som finns till före människan är insikten om att det inte finns någon
anledning att luta sig tillbaka. Det är först när vi till fullo förstår att det inte finns någon neutral mark, att det inte finns några bekväma sanningar att luta sig tillbaka på. I
detta inryms ett hopp att vi har återvänt till det ”moraliska jaget som nu är tillbaka
från sin exil i ett öde land av kalkylerande intressen: en etik som återupprättar närhetens autonoma betydelse” (Bauman 2001, 107).
Vad har då dessa storslagna ord för praktisk tillämpning? Hur ska denna tvetydighetens moral tillämpas? Vilken handling är den rätta? Vilken är fel? Det finns inte några
självklara svar, existentialismen förmår inte transformeras till en etik, så som de utilitaristiska principerna, Kants kategoriska imperativ, eller John Rawls teorier om rättvisa. Såsom fysikern inte har några färdiga svar på vilka hypoteser som leder honom
framåt eller konstnären inte har några färdiga metoder för att framställa ett garanterat
vackert verk, för att använda oss av de Beauvoirs exempel. Det finns emellertid en rad
saker att ta fasta på i denna människans situation. Den existentialistiska situationen
pekar mot ett ansvar som är förknippat med att endast människan är ansvarig för sina
val och att hon ensam måste axla konsekvenserna av dessa val. Tvetydigheten öppnar
upp för att ständigt omvärdera etiken. Ifrågasätter de självklara svaren, som alltid är
potentiellt farliga. Etiken, lagen, framsteget eller det revolutionära partiet kan förvandlas till ett avlatsbrev, en räddning som går att köpa. Ett rent samvete mot att följa
lagen eller religionens bud. Utifrån ett perspektiv där existensen föregår essensen
kommer lagen med nödvändighet efter människan. Därför kan inte människan befrias
från sitt ansvar genom att följa lagen. Lagen kan heller aldrig utformas så att den kräver att människor ska handla moraliskt. Människans moraliska ansvar sträcker sig
bortom lagen. Lagen är inte till för helgon som Toran konstaterar (Bauman 2001). Existentialismens tvetydighet förmår inte att utforma en etik. Men kanske är det som
Bauman säger detta som är själva grundförutsättningarna för att tala om moral. Finns
inte moralen hos människan kan vi tyvärr inte förvänta oss att hitta det någon annan
stans heller. Den existentialistiska moralen är en moral utan garantier. ”Hur svindlande dimensionerna än är hos den värld som omger oss, hur djup vår okunskap, vilka
risker som än finns för framtida katastrofer och hur stor vår individuella svaghet i det
enorma kollektivet än är, så är vi idag fortfarande absolut fria – om vi väljer att vilja
vår existens i dess begränsningar, en begränsning som är öppen mot det obegränsade”
(de Beauvoir 1992, 125).

4.3.8 Den existentialistiska moralens gränser
En icke-aporetisk, icke-ambivalent moral, en etik som är universell och objektivt grundad är en
praktisk omöjlighet, kanske också ett oxymoron (Bauman 2001, 44).

Sartre ansåg att denna grund för moralen var otillräcklig. Han sökte en fortsättning i
historien, och vände sig så till de Hegelianska begrepp han så starkt avvisar i sina tidiga verk. Han vänder sig bort från tvetydigheten mot proletariatet som historiens
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subjekt, och närmar sig senare allt mer den auktoritära marxismen31. Även om Sartres
fortsättning av existentialismen måste ses som ett misslyckande pekar dessa ambitioner trots det på någonting viktigt. Den existentialistiska beskrivningen av människans
situation är inte tillräcklig. Den behöver en fortsättning bortom cogito, bortom mötet.
Sartre skriver att människan är fri och därmed ansvarig. Det finns dock en rad hinder
för människan att leva ut denna frihet. Hon kan välja att förneka sig friheten, hon kan
också leva ut denna frihet på bekostnad av andra människors frihet och därmed fly
ansvaret och frihetens ångest. Möjligheten att välja den onda tron, finns alltid närvarande. Pizzaro har möjligheten att strunta i massakrer av indianer, liksom Don Juan
kan strunta i Elviras tårar, för att använda oss av de Beauvoirs exempel. (de Beauvoir
1992, 60) Vi kan också fråga oss vem detta existentialismens cogito är som i varje
ögonblick orkar lyfta sig över sig själv och sin situation. Vem förmår att transcendera
sig själv och axla denna frihetens ångest? Vem kan leva utan tradition, utan kontinuitet utan någon stabilitet i sitt subjekt?
Detta indikerar att det krävs en fortsättning på det existentialistiska samtalet om moral. Denna fortsättning refererar Bauman till som den ”tredje personens inträde”
(1995, 142), när vi har trätt över denna tröskel till samhället föds politiken och lagen.
Hur ska människan kunna förverkliga sin frihet tillsammans med andra människor?
Kan vi bygga ett samhälle som kan skydda den svages frihet, från att slukas av den
andres frihet? Jag ska emellertid inte gå in närmare på dessa frågor då innefattar hela
samhällsdebatten om det politiska och om samhällets utformning. När vi utformar
detta samhälle, med dess lagar och dess etik får vi inte glömma människans situation,
hennes tvetydighet, hennes möjlighet att anta andra former och hennes möjligheter att
välja. Vi måste ta fasta på existentialismens moraliska implikationer, tvetydigheten
istället för entydigheten.
Den mänskliga ambivalensen och de svåra övervägandena blir än tydligare i politiken
med dess våldsamma krafter, ständigt närvarande våld eller hot om våld. Samhället,
politiken och lagen är i någon form nödvändig för vårt samhälle. Problemet uppstår
när vi förväxlar dem med moral, i det ögonblick riskerar vi att förvandla dem till den
etik som med Baumans ord håller uppe moralen som repet håller upp den hängda. Ett
kritiskt förhållningssätt till etiska system och till samhällets lagar är en nödvändighet
för att rättfärdiga deras existens. Som vi konstaterade tidigare så skiljer sig det existentialistiska valet från det utilitaristiska valet. Det existentialistiska valet är inte som
det utilitaristiska valet givet på förhand. Det existentialistiska valet är ett allvarligt,
självkonstituerande val. Att låtsas om att det finns självklara val, självklara svar innebär en stor risk. Förintelsen och kolonialismen som vi talat om är exempel på vad ett
otvetydigt svar på frågan om vad mänsklighetens bästa innebär.
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Sartres idealisering av den Sovjetiska regimen är djupt beklagansvärd, dessa sympatier är inte någon
självklarhet för en marxistisk orienterad teoretiker i 40- och 50-talets Europa då den samtida marxistiskt influerade Frankfurtskolan helt tog avstånd från denna auktoritära regim.
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5 Till frågan om metoden
5.1 Ingentinghetens imperativ
I den samtida samhällsvetenskapen och sociologin ser vi en ökad förståelse för objektivitetens mytologiska karaktär, för att referera till Gouldners terminologi. Samtidigt
har den ett antal tappra försvarare inom samhällsvetenskapen, som vi sett exempel på
från statsvetenskapen. Få anser emellertid att det finns möjlighet att vara neutral. Esaiasson m.fl. skriver i Metodpraktikan (2007); ”Kritiker som Paul Feyerbend med boken Against Method har gjort klart att det inte finns någon Helig Skrift som en gång
för alla lägger fast vad som skall menas med vetenskap och forskning. Knappast någon som tänkt igenom frågan är längre beredd att hävda att det i komplexa samhällsfrågor finns en sanning i bestämd form och med versalt ’S’” (Esaiasson m.fl. 2007,
9f). Vi måste dock ifrågasätta vilka konsekvenser det kan tänkas få. Dåren i den välkända vitsen trodde länge att han var ett majskorn, men efter en tids tvångsvård på
mentalsjukhus blev han botad: nu visste han att han inte var ett majskorn utan en
människa. De frigav honom, men strax därpå kom han springande tillbaka och stammade fram: ”Jag träffade en höna och blev rädd för att den skulle äta upp mig.” Läkarna försökte lugna honom: ”Men varför blev du så rädd? Du vet ju att du inte är ett
majskorn utan en människa.” Dåren svarar: ”Ja, JAG vet det, men vet hönan att jag
inte längre är ett majskorn?”
För att enligt konstens alla regler förstöra vitsen konstaterar vi att dess poäng är att
mannen fortfarande agerade som om han trodde att han var ett majskorn. Det räcker
inte att mannen konstaterar att han är en människa och inte ett majskorn, han borde
dessutom ställa sig frågan; vad får det för konsekvenser att jag inte längre tror att jag
är ett majskorn? På samma sätt borde sociologen på allvar fråga sig; vad får det för
konsekvenser att vi inte längre tror att det finns några objektiva utgångspunkter? Jag
har en stark känsla av att vi innan vi tar två steg framåt, kanske måste ta ett steg tillbaka? Så att vi inte alltför tidigt slänger värdefull ballast över bord, i en positivistisk
renhetsiver så som Adorno och Horkenheim formulerar det.

5.2 Metasociologins domäner
Fakta organiserar inte sig själva till begrepp och teorier endast genom att man ser på
dem; utanför en referensram av begrepp och teorier finns inga vetenskapliga data, bara
kaos. Det ligger ett oundvikligt a priorielement i allt vetenskapligt arbete. Frågor måste
ställas innan svar kan ges. Alla frågor är uttryck för vårt intresse för värden – de är i
grunden värderingar. Värderingar kommer således med nödvändighet in redan på det
stadium då vi observerar fakta och företar teoretisk analys, och inte bara på det stadium
då vi drar politiska slutsatser från fakta och värderingar. Gunnar Myrdal (1969, 16f)

I boken Metasociologisk essä (1986), argumenterar Dag Østerberg för att sociologin
påverkas av de grundläggande ontologiska antagandena. Ontologin, eller läran om det
som är, är av största vikt för sociologisk metod. Østerberg skriver att sociologisk metod är beroende av den syn vi har på det objekt vi förtagit oss att studera, den sociologiska metoden måste svara mot objektet. Eftersom sociologin är studiet av sociala
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fenomen måste metoden bestämmas av de sociala fenomenens väsen. Østerberg anser
att ontologin är en metasociologi då den beskriver det socialas väsen och karlägger
dess förhållande till andra existensformer. Han skriver att metasociologin inte är en
främmande och utanförstående verksamhet i förhållande till sociologin utan att den i
grunden inte är någonting annat än sociologins egen självkritik. Jag anser att även
värdefilosofin är en metasociologisk domän, då det i likhet med vår syn på vad som är
rätt och fel alltid påverkar våra sociologiska undersökningar32. Som Myrdal skriver i
det inledande citatet kommer värderingar in på det stadium då vi observerar fakta och
företar vår teoretiska analys. Värdefilosofin utgör en metasociologisk domän även i
den bemärkelsen att ett samtal kring det värdefilosofiska kan utgöra en sociologins
självkritik. De värdefilosofiska frågorna har med andra ord direkta implikationer för
det sociologin. Det är därför av vikt att vi diskuterar de värdefilosofiska frågorna, vad
kan antas vara rätt och fel. Det är enligt min uppfattning nödvändigt att diskutera dessa relationer, inte bara på det plan då fakta och värderingar ska omsättas i en politisk
praktik, utan även diskutera hur dessa frågor förhåller sig till sociologin som Myrdal
skriver a priori33.
Ontologin och värdefilosofin är metasociologiska domäner då de är aprioriskt integrerade i samhällsvetenskapen. De har båda samma relation till samhällvetenskapen som
de ontologiska frågorna både i avseende att de är av vikt för samhällsvetenskapen, det
är också en domän som i grunden inte är någonting annat än sociologins självkritik.
Det är möjligt att bedriva sociologi utan att ta hänsyn till de värdefilosofiska frågorna,
precis som det är möjligt att åsidosätta de ontologiska frågorna. När vi har formulerat
vår forskningsfråga blir relationen till det vi har valt att benämna metasociologi sekundärt. Samtidigt ligger det i vår forskningsfråga, i vår metod och i forskningsfrågans svar ett antal implicita uttalanden. Som Østerberg visar är relationen mellan
sociologin och det metasociologiska en potentiellt dubbelriktad process. Vår implicita
förståelse för det värdefilosofiska och det ontologiska påverkar våra sociologiska studier. Samtidigt kan en diskussion om det metasociologiska ha en inverkan på sociologin, genom att detta samtal kan bli till en del av sociologins självkritik. Ur detta
perspektiv är det inte ett konstruktivt förhållningssätt till objektivitetsproblemet att
neurotiskt skjuta bort det metasociologiska. En djupare förståelse för studiet av sociala fenomen bygger istället på att vi gör det metasociologiska till en del av sociologin.
En diskussion om sociala fenomens väsen är nödvändig för att vi ska kunna närma oss
en djupare förståelse för vårt studieobjekt.
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Sociologin kommer även att avspegla implicita föreställningar om det epistemologiska, och det borde
därför också kunna utgöra en metasociologisk domän, för mina begränsade syften i denna uppsats anser jag att det är möjligt att reducera det epistemologiska till en del av ontologin.
33
Detta är i själva verket inte ett resonemang som föregår erfarenheter då vår syn på dessa värderingsfrågor befinner sig i en växelverkan med den erfarenhetsbaserade förståelsen för dessa frågor. Vad jag
åsyftar är att vi bör föra en diskussion om de metasociologiska domänerna innan vi formulerar våra
frågor.
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5.3 Två flyktförsök från det metasociologiska
Jag har argumenterat för att sociologin aldrig kan vara neutral i förhållande till värdefilosofiska och ontologiska antaganden. Denna bristande neutralitet har, som Myrdal
så precist formulerar det, sin grund i att det inte finns någon vetenskaplig data utanför
en referensram av begrepp och teorier. Jag fortsatte att argumentera för att denna
aprioriska integrering av värden kräver en diskussion inte bara om de teorier vi använder oss av utan också hur dessa teorier förhåller sig till en grundläggande förståelse för värdefilosofiska och ontologiska frågor. Jag vill nu diskutera två hårdragna
strategier för att illustrera möjliga flyktförsök från det metasociologiska.
Den första strategin att försöka fly det metasociologiska är en kvalitativ metod som
försöker beskriva människors livsvärdar i enlighet med deras egna förklaringar, en
metod som vi kan kalla fenomenologisk antropologi. Den här strategin kräver att vi
begränsar generaliserbarheten i våra uttalanden, att säga att jag återberättar den här
personens berättelse utan några krav på att hennes berättelse ska vara möjlig att generalisera. Den här strategin har emellertid en rad fallgropar. För det första bygger den
på ett antagande om att jag som sociolog kan få kunskap människans livsvärld, att
mina beskrivningar och begrepp ska avspegla hennes verklighet. För det andra påverkas valet av studieobjekt, urvalet och tolkning av empirin med nödvändighet av sociologens preferenser. Det är omöjligt att undkomma det intima sambandet mellan
sociologi och moral. D’Andrade har formulerat en skarp kritik av postmodernismen
med titeln Moral Models in Anthropology (2008). Vad man än har att säga om artikeln finns det ett påstående som närmare behöver begrundas, att vi måste vara försiktiga när människor berättar berättelser. Även om våra anspråk på generaliserbarhet är
ytterst begränsat, hur långt vi än väljer att relativisera våra kunskapsanspråk innehåller varje uttalande antaganden om vekligheten. Avskaffandet av generaliserbara anspråk befriar inte ett uttalande från ontologiska, epistemologiska och värdefilosofiska
antaganden. Också i en vidare bemärkelse än i det triviala; en sanning om en ickesanning är också en sanning, då ett uttalande innebär att vi tror på en möjlighet att förstå
och nå kunskap om det objekt vi studerar. Även om den fenomenologiska antropologins beskrivningar av verkligheten är mindre totalitära på grund av sina begränsningar
i generaliserbarhet avspeglar även denna forskning maktrelationer. Dels genom att
beskrivningar alltid är befästande dels för att läsaren generaliserar de uttalanden som
vi som sociologer gör.
Den andra strategin är att lägga fokus på empiri, att låta fakta tala för sig själva. Det
finns emellertid inte någon empiri som förmår tala för sig själv. Urvalet, insamlandet
och presentationen av empirin är med nödvändighet färgat av våra antaganden om
verkligheten. Som vi talat om tidigare skapar denna fokus på empiri, eller på de teorilösa teorierna en förvrängd bild av verkligheten genom att de får resultaten att framstå
som någonting omöjligt att ifrågasätta. Bo Rothstein publicerade nyligen ett inlägg i
debatten om dagens samhällsvetenskapliga forskning i GP (2009). Han erkänner förvisso i sitt debattinlägg att teori är nödvändigt för att utföra samhällvetenskaplig
forskning men han framställer samtidigt sig själv som den stora empiristen som till
skillnad från andra samhällsvetenskapliga discipliner inte hänger sig åt teoretisk förälskelse som blundar för en empirisk verklighet. Han tar som exempel genusstudier
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som blundar för bevisade biologiska skillnader mellan könen. Rothsteins formuleringar får mig osökt att tänka på Gouldners beskrivning av de teorilösa teorierna.
This growing instrumentalism, accelerated by the increasing role of the state, finds its expression in ”theoryless” theories, a kind of methodological empiricism in which there is a neglect of
substantive concepts and assumptions concerning specifically human behavior and social relations, and a corresponding emphasis upon seemlingly neutral methods… Such a conceptually
uncommitted and empty methodological empiricism is particulary well adopted to service the
reserach needs of the Welfare State. This is so, in part, for precisely the reson that Comte anticipated, namely, that their ’hard’ methodologies function as a rhetoric of persuasion. They communicate an image of ’scientific’ neutrality and thereby presumably provide a basis for political
consensus concerning governmental programs. Furthermore, their conceptual emptiness allows
their researchers to be formulated in terms that focus directly on those problems and variables of
administrative interest to government sponsors…In effect, the methodological empiricists are
increasingly becoming the market reserarchers of the Welfare State. (Gouldner 1970, 444f)

Hade Gouldner levt idag hade han med största säkerhet också skrivit om de teorilösa
teorierna som redskap, inte bara i statens intresse, utan också i näringslivets intressen.
Genom att försöka göra forskningen neutral bidrar samhällvetenskapen bara till att
dölja vems intressen hon tillgodoser. ”Everybody got to serve somebody34”, som Bob
Dylan sjunger.
Med dessa två flyktstrategier har jag försökt argumentera för nödvändigheten dels i en
teoretisk förankring och dels i en närmare granskning av relationen mellan teori/metod och metasociologi. Den första strategin visar på nödvändigheten av en teoretisk förankring. Som vi ser av den andra strategin är det emellertid inte tillräckligt
med en teoretisk förankring, det är också nödvändigt att granska vilka grundläggande
ontologiska och värdefilosofiska antaganden som ligger till grund för metod, teori och
val av forskningsområde.

5.4 Metasociologi som metod
Jag har nu diskuterat två strategier för att undkomma det metasociologiska och försökt visa att dessa båda flyktvägar på förhand är dömda att misslyckas. Jag ska i detta
kapitel argumentera mot tesen att forskningen närmar sig sanningen-om-världen genom att sträva mot ideal av neutralitet. Esaiasson m.fl. skriver i Metodpraktikan
(2007) att det inte skulle bli mycket samhällsvetenskaplig forskning gjord om alla var
filosofer. Som jag diskuterat finns det ytterligare ett antal risker som är förknippade
med samhällsvetenskapen. Det finns alltid en risk för att vi med våra metoder inte besvarar de frågor vi ställer. Det finns också alltid en risk för att vi med våra undersökningar blir ett redskap för förtryck. Dels genom att skapa kategorier som verkar
stigmatiserande, men också genom att våra undersökningar kan användas som verktyg
i förtryckets händer. Min önskan är inte att alla ska bli filosofer. Samtidigt finns det
en rad frågor som vi bör fortsätta att diskutera. Frågor som inte främst är filosofens
frågor utan sociologens frågor. Metasociologiska samtal har inte ett självändamål, de
är relevanta i den mån de kan få en tillämpning inom sociologin.

34

”I serve myself”, svarade John Lennon.
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Hur ska vi då gå till väga för att bedriva sociologi om vi förkastar möjligheten till
värdeneutrala utgångspunkter? Bristen på objektivitet är ett allvarligt problem, som
Myrdal visar genom titeln Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen (1969). Om
vi konstaterar att objektivitet är omöjlig men samtidigt konstaterar att den är önskvärd, är då inte den bästa strategin att agera som om det är möjligt att göra sociologin
objektiv? En strategi som tar fasta på klokheten i talesättet att sikta mot stjärnorna och
komma halvvägs. Problemet med denna strategi är emellertid att den missförstår förhållandet mellan det deskriptiva och det normativa. De måste alltid förstås i relation
till varandra. De är intimt sammanlänkande och ett är kan inte förstås utan ett bör,
och ett bör bör inte förstås utan ett är. En möjlig strategi att hantera vår oförmåga att
nå fram till en slutgiltig kunskap om människan är förhållningssättet att en strävan
mot objektiv kunskap hjälper oss att komma närmare sanningen-om-världen, även om
vi inte kommer ända fram. Det är möjligt att hävda att detta forskaroberoende35 är ett
önskvärt mål som vi bör eftersträva och även om vi inte kan nå ända fram är det bättre
att nå halvvägs. Som jag kommer att argumentera för i denna uppsats anser jag att
detta ideal tenderar att dölja interaktionen mellan forskare och forskning vilket innebär att vi framställer subjektiva uppfattningar i skenet av neutralitet. Detta innefattar
inte enbart val av teorier, metoder och analyser utan också forskningen i ett vidare
perspektiv, i vems intresse görs dessa analyser. Istället för ett ideal om forskaroberoende menar jag att det är långt viktigare att intersubjektiviteten tar formen av en öppenhet i förhållande till forskarens egna utgångspunkter och syften och en diskussion
för att eftersträva en transparens i forskningen.
Detta är enligt min mening en bra början. Samtidigt löser vi inte hela problemet genom att ”à la Myrdal” erkänna att vi har en utgångspunkt och en agenda och att öppet
erkänna vad denna utgångspunkt är, som Gouldner skriver;
Of course it is a good thing for sociologists to know what they are doing; and it is a good thing
for them to know and to say whose side they are on. But a bland confession of partisanship merely betrays smugness and naïveté. It is smug because it assumes that the values that we have
are good enough; it is naïve because it assumes that we know the values we have (Gouldner
1973, 54)

Som vi ser kritiserar Gouldner i skarpa ordalag principerna om en forskaroberoende
sociologi. Samtidigt är Gouldner också kritisk till de som accepterar bristen på objektivitet men anser att det går att lösa genom att enbart vara öppen med sina utgångspunkter. Även om vi tycker att Gouldners ord är väl hårda belyser de vidden av
objektivitetsproblemet i samhällsforskningen. Jag har också försökt visa att det inte
heller hjälper att begränsa uttalandets generaliserbarhet. Som D’Andrade konstaterar i
Moral Models in Anthropology (2008) är det klokt att bli fundersam när människor
berättar historier. Varje uttalande är intimt förknippat med ontologiska, epistemologiska och värdefilosofiska antaganden. Bristen på objektivitet är problematisk om vi
anser att samhällsforskning är möjlig.
Insikten om bristen på objektivitet har allvarliga implikationer och kräver en ständigt
noggrann undersökning av relationen mellan är och bör. Jag vill argumentera för en
tätare integrering mellan dessa två. I kapitlet Värdefilosofin är en metasociologi ar35

Forskaroberoende är givetvis önskvärt i relation till specifika metoder. Givet samma insamlade empiriska material hoppas vi att två sociologer ska få samma resultat på sina chi2 test, givet att de använder
sig av samma signifikansnivåer.
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gumenterade jag för att diskussionerna inom den praktiska filosofins domäner, ontologi och värdefilosofi är metasociologiska domäner då de har ett intimt samband med
sociologin. Sociologins och sociologens grundläggande antaganden om verkligheten,
om hur vi kan nå kunskap om denna verklighet och vad som är rätt och fel påverkar
vårt urval av problemområde och frågeställningar samt undersökningens metoder och
teorier. Genom att inom sociologin på allvar diskutera ontologi och värdefilosofi i relation till vår metod och våra teorier kommer vi närmare en förståelse för de sociala
fenomen som samhällsvetenskapen studerar. Jag argumenterar inte för det metasociologiska samtalet som ett alternativ till empirisk sociologi utan istället som en del av
den empiriska sociologin. Dessa diskussioner är inte ett samtal före (a priori) vår empiriska erfarenhet, utan dessa båda befinner sig i ett dialogförhållande.

5.5 Existentialismen och metoden
5.5.1 Inledning
Syftet är inte att upphäva denna driftsmässiga antagonism, en strävan som fungerar som själva
källan till totalitarism: de värsta massmorden och förödelserna har alltid begåtts i namn av människan som harmonisk varelse i kampen för en Ny människa, utan antagonistisk spänning.
(Žižek 2001, 12)

Jag har ställt frågan om det är möjligt att tala om moral i en fragmenterad samtid och
argumenterat för att existentialismen, även om den inte förmår formulera en etik, ger
oss utgångspunkter för ett samtal om moral. Jag har även argumenterat för att sociologens undersökning är aprioriskt integrerad med värden och normer. I den här delen
av analysen vill jag diskutera sociologin utifrån ett existentialistiskt perspektiv.
Existentialismen tar fasta på människans ursprungliga brist på essens (brist) och på
hennes möjlighet att överskrida sig själv (transcendens). Detta villkor innebär inte att
människans val inte begränsas av en social matris eller av kroppens begränsningar.
Det innebär inte heller att människan alltid lever detta överskridande. Även om en
existentialistisk utgångspunkt inte omöjliggör samhällsvetenskap har den en radikal
implikation. Människans brist och transcendens innebär att vi inte kan göra en slutgiltigt uttalande om människan och i en förlängning att vi inte kan göra ett slutgiltigt uttalande om sociala fenomen. Vi talade om att en moralisk hållning i förhållande till
människans existens uppmanade oss till en ständig anspänning, eller som de Beauvoir
skriver, till en tvetydighetens moral. För att påminna oss skrev de Beuvoir att tvetydighetens moral kräver att vi ”inte upplöser motsättningen mellan medlen och målen,
nuet och framtiden; den måste istället levas i ständig anspänning” (de Beauvoir 1992,
108). Denna existentialistiska utgångspunkt har åtminstone två viktiga implikationer
för sociologin;
För det första, är det ett imperativ för en försiktighet inför de sociala fenomen som vi
studerar. En öppenhet i att vi inte kommer att nå fram till en slutgiltig sanning om
människans vara-i-världen, utan att vår studie är tvetydig inför tvetydiga fenomen.
Det är ett imperativ om att ständigt ifrågasätta de svar vi ger och de kategorier och
idealtyper vi konstruerar. Det är ett imperativ för en reflexiv sociologi i bemärkelsen
självkritisk och i de fall det låter sig göras upprätthålla en dialog med de som utgör
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föremålen för våra studier. I min läsning utgör tvetydigheten ett imperativ om en
känslighet och lyhördhet eftersom det inte finns någon etik eller sätt att leva som är
giltigt för alla och överallt. Detta är ett imperativ som inte kan upplösa med väl ta udden av den maktrelation som alltid finns mellan de som beskriver och det som beskrivs.
För det andra kan en existentialistisk förståelse ge oss en riktning inte bara för en
diskussion om moral i förhållande till sociologisk metod. Tillvarons brist36, och människans ursprungliga frihet innebär att vi aldrig kan komma fram till en slutgiltig sanning om människan. Människans brist, avsaknaden av essens innebär att vi aldrig kan
nå fram till en slutgiltig kunskap. Om vi då utifrån en existentialistisk utgångspunkt
försöker besvara Myrdals fråga; Hur löser vi det här metodproblemet? blir svaret på
frågan att vi inte löser det, att vi inte kan lösa det (Jämf. Østerberg 1986). I det ögonblick vi tror att vi kan lösa metodproblemet har vi samtidigt begått ett övergrepp på
villkoren för subjektsrelationer. Ett existentialistiskt perspektiv innebär att vi bör ifrågasätta positivistiska ideal om forskaroberoende. Ett existentialistiskt perspektiv innebär också en uppmaning att ifrågasätta möjligheten till att nå fram till en sann
kunskap om världen förutsatt att vi hittar teorier och metoder som svarar mot våra
frågor. Existentialismen pekar mot att metoder och teorier är omöjliga. Den ersätter
dem emellertid inte med en ny metod och nya teorier. De utgör istället ett argument
för att ständigt upprätthålla en anspänning i förhållande till våra frågor. Om det inte
finns en metod som kan ge oss kunskap om värden innebär det att vi ständigt måste
ifrågasätta våra utgångspunkter, ständigt vara beredda att omvärdera våra metoder och
teorier och resultat. Den ständiga anspänning som de Beauvoir talar om är av yttersta
vikt för att diskutera samhällsvetenskaplig och sociologisk metod. Vi når aldrig fram
till en slutgiltig teori eller metod men som sociologer måste vi hela tiden sträva mot
att försöka nå fram till denna kunskap.

5.5.2 Existentialism och teori
På samma sätt som en existentialistisk utgångspunkt omöjliggör en slutgiltig metod är
det också omöjligt att tala om en slutgiltig teori. Liksom metoden är omöjlig är också
teorin omöjlig. Vi påminner oss om vad Gunnar Myrdal skriver i Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen; ”Fakta organiserar inte sig själva till begrepp och teorier endast genom att man ser på dem; utanför en referensram av begrepp och teorier
finns inga vetenskapliga data, bara kaos.” (1969, 16). Det finns det ingen empiri som
kan förstås utan en teori. Precis som metoder är nödvändiga för sociologin är också
teorierna nödvändiga för sociologin. Det är emellertid viktigt att vi ständigt ifrågasätter och diskuterar dessa teorier, eftersom de inte förmår avspegla verkligheten som
den är. Dels för att teorierna med nödvändighet är ett förenklande av verkligheten och
dels för att människan alltid förmår att överskrida de beskrivningar vi kan göra av
henne. Teorier är nödvändiga och om vi i vår undersökning saknar explicita teoretiska
perspektiv kommer vår implicita teoretiska förståelse trots det att avspegla sig i vår
undersökning. I Två flyktvägar från det metasociologiska argumenterar jag för nöd36

Vi skulle kunna beskriva denna ursprungliga brist som ett metodologins ursprungliga trauma, vilket
för alltid omöjliggör en slutgiltig metod. Den ständiga diskrepansen mellan våra beskrivningar och det
vi åsyftar beskriva (signifikant och signifikat om vi så vill) kan ses som ett symptom av det ursprungliga traumat. Symptom som inte kan elimineras. de Beauvoir skriver att drömmen om att utplåna detta
misslyckande också är en dröm om döden (1992).
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vändigheten av en teoretisk förankring. Teorier är nödvändiga för samhällsvetenskapen. Teorier är samtidigt med nödvändighet omöjliga. Det finns ingen teori to end all
theories. Det finns ingen teori som kan transformera empiri till fakta. Inför människans flertydighet är det omöjligt att göra ett slutgiltigt uttalande om människan. Det
är detta som är kärnan i teorins omöjlighet.
Jag vill ytterligare diskutera teori i relation till en existentialistisk utgångspunkt. Jag
ska inte gå djupare in i en specifik samhällsvetenskaplig teoribildning utan istället
föra ett övergripande resonemang om ett aktörsperspektiv respektive ett strukturperspektiv. Vid en första anblick förefaller existentialismen anta ett aktörsperspektiv,
med sin utgångspunkt i subjektet eller cogito och med fokus på människans val i hennes vara-i-världen. Sartre har kritiserats för att ha en övertro på människans frihet och
möjlighet att göra egna val. För att ta ett samtida exempel skriver Hacking att den tidige Sartre beskriver ett själv som konstituerar sig själv genom fria viljeakter utanför
en social matris. (Hacking 2000, 29 f). Camus kritiserade Sartre för att han tycktes
anse att en människa till och med väljer sitt utseende. Även om Sartre har gjort uttalanden som pekar i denna riktning anser jag att det till stor del är en felläsning av det
existentialistiska frihetsbegreppet. Som vi minns från avsnittet om existentialismen
skriver Sartre att människan alltid är fri, och att hon i varje ögonblick väljer sig själv.
Detta är emellertid inte en frihet som existerar oberoende av människans kontext. I
sina diskussioner i Varat och Intet (1992) skriver han att denna frihet att välja i extrema situationer kan vara begränsad till att ta sitt eget liv. I Existentialismen är en
humanism (1966) beskriver han den svårt tuberkulossjuke som lika fri som den friska
människan. Detta gör han inte för att likställa frihet med ofrihet. Han gör det istället
för att visa att alla människor agerar i en social matris eller i en struktur men att hon
trots det har ett utrymme att välja (som i vissa kontexter onekligen är mycket begränsat). Denna frihet är inte en ”were do you want to go today” frihet men det är en utgångspunkt som innebär att människan i varje ögonblick har någon grad av frihet.
Detta frihetsbegrepp och människans möjlighet att alltid transcendera sig själv är en
kritik mot en radikal strukturalistisk37 utgångspunkt som inte förmår ta hänsyn till aktörer, eller till människans förmåga att bli någonting annat än det hon är. Denna ursprungliga frihet som existentialismen talar om erbjuder ett perspektiv som tar
avstånd från en materialistisk eller religiös determinism, och ett radikalt strukturellt
perspektiv. Samtidigt innebär människans brist att metodproblemet inte kan lösas genom att anta ett aktörsperspektiv i analysen. För det första är det inte rimligt att anta
att vi verkligen beskriver aktörernas utgångspunkter. Dels för att vi inte kan nå fram
till sanningen38 om människan och dels för att människan alltid har en förmåga att
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Det finns givetvis en pluralism av strukturalistiska teoretiska utgångspunkter som skiljer sig mycket
åt i vilket hänseende de begränsar individens möjlighet att välja, i vilka situationer eller områden som
strukturerna är verksamma. Alla strukturella perspektiv använder sig inte av samhällets utformningar
och dess institutioner som utgångspunkt för den strukturella förståelsen, Lévi-Strauss lingvistiska
strukturalism tar sin utgångspunkt i grundläggande kognitiva strukturer i människans tänkande och
Lacans strukturalism tar sin utgångspunkt i psykoanalytisk teori. Skillnaden mellan olika strukturalistiska perspektivs med avseende på aktörens möjligheter att välja har vi emellertid inte möjlighet att
diskutera inom ramarna för denna essä.
38
Vid en första anblick ser en kvantitativ utgångspunkt ut att svara mot ett strukturellt perspektiv och
kvalitativ metod ser ut att svara mot ett aktörsperspektiv. Det finns givetvis en viss korrespondens, där
en kvantitativ utgångspunkt kan användas för att försöka ringa in strukturella företeelser och en kvalitativ metod kan användas för att försöka fånga in aktörernas perspektiv. Det finns emellertid ingen garan-
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överskrida de beskrivningar vi gör av henne, oavsett om vi beskriver hennes agerande
utifrån ett strukturellt perspektiv eller från ett aktörsperspektiv. Existentialismen är ett
perspektiv som innebär att människan inte fullt ut kan beräknas och förutses. Existentialismen tar sin utgångspunkt i subjektet och kan som vi ser utgöra en kritik av ett
strukturalistiskt perspektiv. Den frihet Sartre beskriver är inte något idealistiskt skitprat för att använda oss av Birger Normans ord. Den frihet Sartre beskriver kan vara
så begränsad att den innebär att göra uppror till priset av att bli avrättad. Genom att
diskutera hur subjektet begränsas i sitt vara beskriver den också samhällets strukturer.
Existentialismens beskrivning av människan som fri utesluter inte att vi utgår från ett
strukturellt perspektiv39. Existentialismen öppnar alltså upp för en analys både på en
strukturell nivå och på en aktörsnivå. En existentialistisk utgångspunkt utesluter inte
att vi närmar oss sociologiska frågeställningar utifrån ett strukturellt perspektiv. Frågan om vilka teorier vi använder oss av måste ta sin utgångspunkt i de frågor vi försöker besvara.
En existentialistisk förståelse av människan har radikala implikationer för synen på
sociologisk teori, eftersom människan inte kan förutses. Eftersom det inte finns någon
möjlighet att komma fram till en slutgiltig sanning innebär det att människan inte heller är förutsägbar. Detta är en felkälla inom sociologin som inte kan reduceras till brus
eller standardavvikelser. Människan har alltid en möjlighet att bli det hon inte är. Det
innebär att vi inte med säkerhet kommer att kunna förutsäga framtiden. Detta blir tydligt i kvantitativa undersökningar, men kvalitativa undersökningar är inte helt befriade
från denna kritik. En kvalitativ metod garanterar inte att vår analys antar ett aktörsperspektiv. Även om vi gör vår undersökning utifrån ett kvalitativt perspektiv slår vi fast
en sanning-om-människan som står i kontrast till människans ursprungliga frihet.

5.5.3 Reflexivitet som metod
Jag har argumenterat för att det inte finns några neutrala utgångspunkter, jag har vidare argumenterat för att människan är brist. Jag har också argumenterat för att det inte
finns någon metod eller någon teori som gör det möjlig för att överbrygga denna brist.
Samtidigt är metoder och teorier nödvändiga för sociologin. Det finns inget sätt att
komma undan nödvändigheten av teorier och metoder. Varje sådant försök är på förhand dömt att misslyckas40. Teorin kommer till synes även där man försöker dölja
den, för att parafrasera Sartres uttalande om ångest.
Att erkänna beroendet av teorier och metoder är ett bra första steg, här har sociologin
en fördel gentemot andra samhällsvetenskapliga discipliner. Det är emellertid inte tillräckligt. Vi måste också granska relationerna mellan de grundläggande ontologiska
och värdefilosofiska antagandena och våra teorier och metoder. Vi behöver också
närma oss en existentialistisk förståelse för metoder och teorier. Där metoder och teoti för att den kvalitativa metoden avspeglar aktörernas perspektiv. Vi kan kanske anklaga en kvantitativ
ansats för att vara ett räknande av trivialiteter, men trivialiteter är trivialiteter hur djupt man än går.
39
De exempel som Sartre använder sig av för att illustrera strukturella begränsningar är huvudsakligen
där människans begränsningar utgörs av hinder som består i våld eller hot om våld och sjukdom osv.
Det utesluter inte att dessa resonemang är applicerbara på andra typer av strukturella begränsningar
utifrån andra strukturella perspektiv.
40
Även om vi skulle nå fram till den slutgiltiga sanningen om människan finns det inget sätt att bevisa
detta. Detta kanske är sanningen bakom Gouldners påstående att de få som besökt objektiviteten aldrig
har återvänt för att kunna berätta om den.
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rier är verktyg för att försöka transformera de sociala fenomenens flyktiga existens till
en omöjlig essens41. Just på grund av människans ursprungliga frihet, i den bemärkelse vi talat om den som omöjligheten att sammanfalla med sig själv, kan sociologens
beskrivningar av verkligheten inte bli någonting annat än tillfälliga försök, aldrig fullt
ut möjliga. Om nu existentialismen diagnostiserar en sjukdom kan den då skriva ut
några recept? Om vi försöker hitta ”a cure for this implanted in a pill” kan vi inte svara med Jack Whites självsäkra ”it´s just the name upon the bottle that determins if it
will”. För att låna från en psykoanalytisk terminologi erbjuder existentialismen ingen
symptomlindring.
För att närma oss symptomens kärna vill jag här argumentera för en reflexiv sociologi. Som McLaughlin, Kowalchuk och Turcotte skriver i Why Sociology Does Not
Need to Be Saved (2005) finns det en rad möjliga betydelser på detta välklingande
ord. Jag kommer att diskutera reflexivitet under tre punkter som delvis överlappar
varandra.
1) En reflexivitet i förhållande till de grundläggande antaganden som ge‐
nomsyrar våra sociologiska undersökningar.
2) En självreflexivitet som innebär en förståelse för forskarens egen roll i
förhållande till sin studie.
3) En reflexivitet om sociologins maktförhållande i relation till det som stu‐
deras.
First things first. Denna första kategori åsyftar en reflexivitet i förhållande till våra
grundläggande antaganden. Den motsvarar den strategi jag talade om i kapitlet Metasociologi som metod. Denna reflexivitet är reflektioner kring de ontologiska och värdefilosofiska antaganden som ligger till grund för vår sociologiska undersökning.
Sociologin påverkas av de implicita antaganden som ligger till grund för undersökningen. En medvetenhet och en diskussion om relationen mellan sociologisk teori och
det metasociologiska är en nödvändig del av en reflexiv sociologi.
Den andra kategorin innebär att i likhet med Gouldner ta fasta på relationen mellan
forskarens person och det objekt vi studerar. Det är en reflexivitet i relation till våra
egna antaganden i relation till det objekt vi studerar. Denna reflexivitet rör främst de
värdefilosofiska domänerna, våra utgångspunkter och värderingar och hur dessa kan
påverka vår studie. Hur påverkar det valet av problemområde? Hur påverkar det vår
tolkning av empiri? Hur påverkar det forskningens slutsatser? Men undersökningen
påverkas också av vår förståelse för det ontologiska. Vi måste ställa oss frågan om vår
grundläggande syn på verkligheten och hur vi kan få kunskap om denna verklighet
och hur denna verklighet i sin tur påverkar vår forskning. Hur påverkar det vårt val av
problemområde? Hur påverkar det insamlandet av empiri? Hur påverkar det valet av
teorier och metoder? Denna andra typ av reflexivitet innebär att vi försöker förstå vår
egen relation till vår forskning, samt en öppenhet kring våra egna utgångspunkter.
Som Gouldner visar är detta inte någon enkel uppgift. Det är inte någonting som kan
avklaras enbart genom att bekänna vilken sida vi står på och tro att vi har löst proble-
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En existentialistisk förståelse uppvisar likheter med en psykoanalytisk förklaringsmodell där metoder
och teorier kan förstås som verktyg för att försöka beskriva det reala (en verklighet som bara kan uppfattas som spår eller symptom).
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met a la Myrdal. Det innebär istället att vi fortsätter att ständigt ifrågasätta våra utgångspunkter.
Den tredje kategorin är en reflexion kring maktrelationen mellan sociologin och det
som studeras. Denna kategori sammanfaller delvis med den förra kategorin men är
både en reflexion över maktrelationer på ett personligt plan, t.ex. mellan sociolog och
informant i en intervju, men det är också en reflexion över maktförhållandet mellan
sociologin som disciplin/ institution och det som sociologin beskriver. Jag vill stanna
upp och gå närmare in på denna relation. Detta resonemang tar sin utgångspunkt i att
sociologen inte är frånskild från människans vara-i-världen, vilket innebär att sociologin också är en del i detta vara-i-världen. Sociologens roll är inte enbart att studera.
Han/ hon befinner sig hela tiden i en relation till världen runt omkring. Som Dag
Østerberg konstaterar i Metasociologisk essä (1986) är denna relation till världen
ofrånkomlig. Även om den sociologiska undersökningen är begränsad till att analysera redan insamlad empiri, befinner hon sig i en relation till samhället när forskningen
publiceras. Som vi diskuterade i avsnittet om existentialismen riskerar mötet mellan
människor alltid att anta en antagonistisk form. Denna risk blir särskilt påtaglig i relationen mellan sociologen och studieobjektet. Denna antagonism finns närvarande i
sociologens relation till världen även om de som berörs av studien har ett intresse av
att förhållanden ska bli kända genom sociologens undersökning. Den finns närvarande
även om sociologen undersöker en makthavare. Detta eftersom det alltid är en relation
mellan den som beskriver och den som beskrivs42. Som vi minns är det just detta som
den potentiella konflikten i mötet handlar om. Två subjekts vilja att behålla sin subjektivitet. Denna potentiella konflikt förekommer emellertid i alla relationer mellan
människor, en beskrivning står alltid i kontrast till människan som ett fritt subjekt i en
existentiell bemärkelse. Det är knappast möjligt eller önskvärt att de mänskliga relationerna ska upphöra. Antagonismen i mötet har gradskillnader. Antagonismen i de
beskrivningar sociologen gör har också gradskillnader43. Som vi har konstaterat är
denna maktaspekt inte ett argument för att vi ska upphöra med vårt studie av samhället. Makt är inte någonting ofrånkomligt negativt som till varje pris måste reduceras,
makt är också vad man gör med den. Det är emellertid viktigt att alltid ha denna antagonism/ potentiella antagonism i åtanke för att försöka reducera graden av antagonism
i sociologens relation till världen. Den tredje typen av reflexivitet är en reflektion över
maktrelationen i sociologin44. Både maktrelationen mellan sociologin som institution
och sociologens relation till de som beskrivs.

5.5.4 Dialog som metod
I föregående stycke argumenterade jag för en reflexivitet, dels i relation till de metasociologiska antagandena, dels en självreflexion över sociologens egen roll i studien,
samt en reflexivitet i relation till makrelationer mellan den som studerar och de som
studeras. Nödvändigheten av en reflexiv sociologi blir akut av utifrån ett perspektiv
42

Detta är i princip oundvikligt om vi inte har en situation där två forskare undersöker varandra, eller
där en forskare studerar en konstnär som i sin tur gestaltar forskaren.
43
Denna gradskillnad bör förstås utifrån en rad olika aspekter. Bland annat i relation till uttalandets
generaliserbarhet samt till dess karaktär. Ett uttalande som Lévi-Strauss teorier om att det mänskliga
tänkandets grundläggande villkor är att förhålla sig till binära oppositioner är kanske mindre alvarligt
än ett uttalande som att tiggare i Göteborg består av organiserade ligor.
44
I nästa kapitel kommer jag att argumentera för att en dialog kan reducera maktaspekten i denna relation.
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som beskriver människan som brist. Det innebär att det är nödvändigt att hela tiden
ställa frågor kring våra grundläggande antaganden och om vår relation till det vi studerar. Kort formulerat; vi kan inte återge verkligheten så som den är vilket gör behovet av en reflexiv sociologi akut. Reflexivitet är emellertid inte tillräckligt. Även om
det är betydelsefullt att förstå sig själv är denna möjlighet begränsad. Vi minns att
Gouldner skrev att det är naivt att tro att man vet vilka utgångspunkter man har. En
reflexion eller en monolog lider alltid av en överhängande risk att återvända till sina
egna utgångspunkter, att bli det vi på svenska kallar för navelskådande.
I kapitlet om Tingens ingentinghet talade vi om de sociala kategoriernas responsivitet.
Sociala fakta uppvisar inte samma kontinuitet som naturvetarnas objekt45. Samtidigt
utgör de sociala fenomenen i någon mening interaktiva kategorier. De sociala fenomenen är svårfångade men deras responsivitet erbjuder en öppning för att vi i en dialog ska kunna närma oss en förståelse46 för dessa ”ting”. I dialogen erbjuds vi en
möjlighet att sträcka oss bortom självreflexionen till en reflexion med andra. Dialogen
är givetvis ett ofrånkomligt inslag i sociologin, vid insamlandet av empiri och vid responsen på publiceringen av forskningsresultatet. Jag argumenterar emellertid för en
radikalisering av denna dialog. Genom att föra en diskussion om forskningen, om
empirin och om resultatet med de som berörs av studien i studiens alla faser, kan vi
dra nytta av just den responsivitet som våra sociala fenomen uppvisar. Jag menar inte
att de som undersöks själva ska producera kunskapen. En distans till det som studeras
och ett visst utifrånperspektiv är nödvändigt för en djupare förståelse. En självständighet och forskarens ansvar för den kunskap som produceras är också nödvändigt.
Dialogen som metod innebär att sociologin blir svårare, det innebär alltid en risk för
konflikter och det ökar osäkerheten. Samtidigt tror jag att dialogen som metod har
fördelar för sociologin, dels för att ta udden av maktrelationen vi talat om och dels
som en metod att ytterligare försöka närma oss en förståelse för de fenomen vi studerar. Detta innebär ett avståndstagande från idealen om en forskaroberoende sociologi,
det innebär en distansering från traditionella positivistiska ideal, det innebär också ett
avståndstagande från tanken att sociologin ytterligare kan närma sig naturvetenskapen. Men det är ett sätt att försöka ta konsekvenserna av sociologins vara-i-världen.

5.6 Sociologins vara‐för‐världen
If we today concern ourselves exclusively with the technical proficiency of our students and reject all responsibility for their moral sense, or lack of it, then we may some day be compelled to
accept responsibility for having trained a generation willing to serve in a future Auschwitz. (Alvin Gouldner 1973, 25)

Lemert argumenterar i boken Sociology After the Crisis (1995) för att sociologins existensberättigande är villkorat av en tydlig koppling till moraliska ställningstaganden.
Inte bara de som rör individernas dagliga liv utan också de ställningstaganden vi måste göra i en svårfångad, fragmenterad, samtid. Lemert anser att sociologins verkliga
kris beror på en samtida tendens att försöka göra forskningen värdeneutral genom att
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Det är kanske klumpigt att slå samman naturvetenskapens studieobjekt till ett när de i själva verket
skiljer sig åt i många avseenden. Deras gemensamma egenskap är deras oförmåga att tala, eller rättare
sagt deras oförmåga att förhålla sig till forskarens kategoriseringar.
46
Även om den som vi konstaterat aldrig kan bli fullständig.
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reducera bort det moraliska engagemanget från samällsvetenskapen. Som vi ser av det
inledande citatet kopplade även Gouldner ihop sociologisk teori med etik och moraliskt engagemang. Jag har utifrån existentialismen talat om sociologins vara-i-världen.
I det här avsnittet vill jag argumentera för ett behov av en sociologi som också är ett
vara-för-världen. Existentialisterna poängterade att människan är människans framtid,
och att människans framtid är människans ansvar. Det är knappast den trygga grund
vi önskar att moralen hade. Det finns emellertid en risk att det är den enda grund vi
kommer att finns för moralen. Bauman skriver i en postmodern etik att ”En ickeaporetisk, icke-ambivalent moral, en etik som är universell och objektivt grundad är
en praktisk omöjlighet, kanske också ett oxymoron” (Bauman 2001, 44).
Sartre skriver att människan inte har någon essens, men att hon är tvingad att vara i
världen, tvingad att vara bland andra människor och tvingad att göra val. Sociologen
står inte utanför detta människornas vara i världen. Som Dag Østerberg visar befinner
sig sociologin alltid i ett samtal i världen, det är ett ofrånkomligt villkor. Detta sociologins vara-i-världen innebär också att hon måste axla detta människornas ansvar. Jag
vill i linje med Alvin Gouldner argumentera för att sociologins roll kräver ett engagemang för människan. Jag anser att sociologin inte har någon roll att spela om den
inte förmår att, som Dag Østerberg formulerar det, vara samhällets självkritik.
Durkheim, Weber och Marx är tre teoretiker som har haft och har ett stort inflytande
över sociogin och angränsande samhällsvetenskaper. De brottades alla med moraliska
frågor men skillnaden var att debatten i sekelskiftets Europa hade en förmåga att tillskriva västerlandet en särställning. De diskuterade alla västerlandets problem och
ifrågasatte den moraliska grunden för samhället, men hela tiden med utgångspunkten
att det västerländska samhället stod högst i samhällshierarkin, att västerlandet inkarnerade det historiska förnuftet. Denna särställning framstår inte längre som lika självklar i en tid efter avkolonialiseringen. Många av de regimer som blivit självständiga
efter avkoloniseringen står inför stora problem till följd av postkoloniala ekonomiska
och politiska strukturer och till följd av ett inhemskt vanstyre. Trots det har avkoloniseringen på allvar kommit att ifrågasätta västerlandets hegemoni. Det är svårt att
självsäkert argumentera för västerlandets överläge mot bakgrund av kolonierna och
som Bauman visar i Auschwitz och det moderna samhället (2004) mot bakgrund av
förintelsen. Som jag diskuterat tidigare utgör inte liberalismen en garanti för fred och
utveckling. Vi står idag utan tvekan inför en mer komplex situation. Vår samtid och
de frågor, på en rad olika plan, som blivit allt mer akuta är emellertid inte en dålig utgångspunkt för vårt samtal.
Sociology was founded by a generation of thinkers who cared very much for sociology […] because they cared deeply about the world as a whole. They had the advantage over us today of
believing their own mystifying convictions that there was, all too simply, one true world of
which the modern ”West” was the historically progressive embodiment. Yet, it could be said
that today we have the advantage. It is increasingly difficult to hold such a worldview with impunity. (Lemert 1995, xv)

Efterkrigstidens process av avkolonialisering har som Lemert visar ytterligare aktualiserat frågan om vad som kan antas vara rätt och fel? Men som Lemert skriver, är detta
kanske inte den sämsta förutsättningen för moralen. Kanske har vi gjort oss av med
några farliga illusioner. Kanske står vi inför en möjlighet att välja att konfrontera det
mänskliga istället för att välja det schematiskt tillrättalagda för att använda oss av
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Saids ord. Att anta ett moraliskt perspektiv idag innebär att vara för det radikalt annorlunda.
Som jag har diskuterat finns det inte några neutrala utgångspunkter som vi kan gömma oss bakom. Vilka implikationer har våra ställningstaganden? Om vi tar ställning
för näringslivets intressen är vi ansvariga för dess positiva effekter såväl som dess negativa. Tar vi ställning för staten är vi ansvariga för dess positiva effekter men också
för dess negativa effekter. Detta ansvar innefattar inte enbart dessa öppna allianser,
utan också de olika sätt på vilka våra undersökningar kan användas, men framförallt
hur de används. I vilka intressen används våra undersökningar? Sociologins vara-ivärlden är en uppmaning till ett vara-för-värden. Samtidigt är en förståelse för sociologins vara-i-världen en del av sociologins vara-för-världen.

6 Sammanfattande slutsatser
It’s not the laughter of someone who claims to have seen the light, no it’s cold and it’s ever broken, hallelujah. (Leonard Cohen)

Uppsatsen tog sin utgångspunkt i diskussionerna om sociologins kris. Jag argumenterade för att Gouldners definition av sociologins kris är användbar för att diskutera sociologins roll i vår samtid. Gouldner förstod begreppet sociologins kris i relation till
en sociologisk metod som inte förmådde beskriva den sociala verklighet som sociologin avsåg att beskriva, en brist på självkritik och självreflexivitet, en brist på självständighet i förhållande till statliga intressen och en brist på moraliskt engagemang.
Trots att det skett stora förändring är de problemområden som Gouldner diskuterade
fortfarande aktuella. I vissa avseenden än mer aktuella idag än för fyrtio år sedan. Jag
gick sen över till ett samtal om möjligheten till neutralitet i samhällsvetenskapen. Jag
argumenterar här för att det inte finns någon neutral mark utan att våra analyser av
värden är färgade av våra utgångspunkter. Alla uttalanden är värdeladdade. Detta resonemang väcker en fråga. Om våra analyser av sociala fenomen återspeglar våra antaganden om rätt och fel, finns det då några utgångspunkter utifrån vilka vi kan tala
om vad som är rätt och fel i en fragmenterad samtid? Med bakgrund av denna fråga
påbörjade jag analysens andra del. Jag utgick från två olika perspektiv på moral, utilitarismen och existentialismen. Även om jag konstaterar att utilitaristiska resonemang
kan vara av nytta för en diskussion om vad som är moraliskt argumenterar jag för att
utilitarismen har brister som innebär att den inte kan utgöra en grund för moralen. Existentialismen kontrasterar utilitarismens utgångspunkter med fokus på tvetydighet
istället för entydighet, på existens framför essens och på dialog framför en monolog.
Det är omöjligt att utifrån existentialismen formulera en etik, men den utgör en utgångspunkt för att tala om moral som alltid förhåller sig tvetydigt inför tvetydiga sociala fenomen. Samtidigt som jag har diskuterat moraliska utgångspunkter har jag
också tagit fasta på existentialismens beskrivning av människan som brist, och som fri
i det avseende att hon inte kan sammanfalla med sig själv.
Med detta i bagaget fortsatte jag att diskutera sociologin utifrån en existentialistisk
utgångspunkt utifrån mina frågeställningar. Vad är sociologins roll i samhället? Hur
ska vi utforma en metod och teorier som svarar mot den sociala verklighet vi försöker
beskriva? Hur ska vi kunna göra sociologin mer moralisk? Utifrån existentialismens
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beskrivning av människan som brist, konstaterar vi att det inte går att lösa samhällvetenskapens metodproblem. Det är inte möjligt att utforma en teori och en metod som
kan beskriva människans existens. Vi konstaterar emellertid att metoder och teorier är
nödvändiga för sociologin. Jag argumenterar här för en reflexiv sociologi med avseende på en reflexivitet i förhållande till a) den implicita förståelsen för verkligheten
(ontologiska, epistemologiska och värdefilosofiska frågor) b) sociologens egna utgångspunkter i förhållande till det objekt hon/ han studerar c) maktrelationer. Jag argumenterar vidare för dialog som metod för att lindra dels maktaspekten av
kunskapsskapandet och dels de metodologiska problemen. Reflexivitet och dialog är
ingen lösning på metodproblemet, men de är strategier för att göra metodens omöjlighet mindre akut. Jag avslutar uppsatsen med att argumentera för att sociologin är förknippad med ett ansvar för människan. Jag argumenterar för att en förståelse för
sociologins vara-i-världen är en del av detta vara-för-världen. En diskussion som pekar mot en sociologi är reflexiv, dialogisk, redo att ifrågasätta sina utgångspunkter
och som förhåller sig tvetydigt inför tvetydiga sociala fenomen. En sociologi som accepterar metodens omöjlighet och den metasociologiska integreringen. Detta utgör en
kritik av traditionella positivistiska ideal om forskaroberoende. Det innebär att vi aldrig kan luta oss tillbaka, att vi aldrig kan känna tryggheten av att befinna oss på neutral mark. Sociologin befinner sig alltid i en relation till världen. Jag menar inte att
sociologin som den ser ut idag är omedveten om sitt vara-i-världen, eller sitt vara-förvärlden. Jag menar inte heller att sociologin så som den bedrivs idag saknar värde.
Samtidigt tror jag att en existentialistisk diskussion kan ge oss riktningar för sociologin i en fragmenterad samtid.
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