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Min första tanke var att kalla den här presentationen för ”Sociologin som maieutik”, det vill 
säga,  i  metaforisk bemärkelse, sociologi  som barnmorskekonst, och  då  med anspelning  på 
sättet att via en dialog frambringa kunskap genom att stimulera den andras tänkande till att 
forma  ett  självalstrat  vetande,  snarare  än  påtvinga  henne  redan  givna  svar  och  en  utifrån 
kommande kunskap. Nu är dock rubriken ”Sociologi och samhällets kritiska självförståelse”, en 
rubrik som också vore möjlig att omformulera som ett påstående, ”sociologin som samhällets 
kritiska självförståelse” eller som en fråga, ”sociologin som samhällets kritisk självförståelse?”, 
där det förstnämnda bär på den hyperboliska tendens som inte sällan vidhäftar sociologernas 
offentliga uttalanden där sociologin tillskrivs en unik kritisk förmåga, medan den sistnämnda i 
sin ambivalens antyder en disciplins ängslan över sitt eget vetenskapliga existensberättigande. 
Dessa varianter bör förstås ses som extremer mellan vilka löper en skala av positioner vilka 
rymmer på en mängd olika föreställningar om relationen mellan sociologin och samhället. 

Jag gör givetvis inte anspråk på att presentera några fullständiga svar på den fråga som här 
ställs.  Det  vore,  åtminstone i  denna  stund,  ett  försök  till  totalisering som överstiger  min 
förmåga.  Den  ska  i  stället  betraktas  som  en  presentation  av  ett  problem,  kanske  ett 
möjlighetsvillkorens problem som i sin tur ställer oss alla inför frågan om sociologins natur och 
dess samhällskritiska funktion. Även om problemet här i viss mån kommer att framträda i en 
specifik begreppslig dräkt, givens sin gestaltning utifrån min egen person och forskning, ser jag 
dock problematiken som mer övergripande än så.  Detta  är  en  endast  en manifestation av 
många möjliga. Om det sedan finns någonting paradoxalt med i min framställning av sociologin 
här är det kanske för att sociologins själv är paradoxal (lika fullt som det sociala självt). Om jag 
sedan också faller offer för att ibland uttrycka mig i den akademiska poesins ordalag, är det 
förmodligen  för  att  jag  likställer  det  poetiska  med  ett  skapande  som strävar  bortom den 
uppenbara meningens självklarheter. Jag ser det alltid som en del av min uppgift som sociolog 
att sträva bortom det förgivettagnas självklarheter, bortom ytan och mot djupet, i bästa fall till 
och med mot någonting bortom denna typ av dualismer. 
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Kanske skulle  följande  ord  av  Bourdieu  i  Questions  de  sociologie (1984)  kunna  ses  som  en 
konkretisering av den bild av sociologin som jag här kommer att måla upp: ”Om sociologin är 
en kritisk vetenskap är det kanske för att den själv befinner sig i en kritisk position. Sociologin 
skapar  problem”.  I  min  mening  sätter  dessa  ord  fingret  på  två  relevanta  frågor:  Vad är 
sociologi? Hur kan sociologin fungera samhällskritiskt? Det är dessa frågor jag antydningsvis 
ämnar beröra i det följande.

*

Vad är  sociologi?  Frågan har  ställts  så  länge som sociologin  existerat som vetenskap, både 
inifrån, från sociologerna själva, och utifrån, från samhället självt, detta samhälle som ständigt 
finner sig granskat av den sociologiska blicken. 

Sociologin kan definieras som läran om det sociala. Det sociala är kort sagt allt det som 
binder oss samman, som förenar dig och mig och alla de andra i en mänsklig gemenskap. Det 
sociala  ska  inte  förväxlas  med  en  ontologisk  grund,  någon  essentiell  kvalitet  som  vi  som 
människor har, utan jag vill påstå att det sociala är något som ständigt skapas på nytt. Och för 
att bringa ordning ur den sociala världens mångfald måste vi granska de sociala ordningarnas 
skeenden,  händelsernas  tillblivanden,  inte  endast  det  som  framstår  som  givet  och  tydligt 
avgränsat  inom  dessa  ordningar.  Den  sociala  världen  är  inte  uppbyggd  av  fixerade  och 
självidentiska subjekt, ting och kategorier utan av ömsesidigt riktade relationer och ständiga 
förskjutningar  av  och  inom  det  språkligt  definierade.  Den  sociala  världen  består  inte  av 
nödvändiga  tillfälligheter  utan  av  ett  ständigt  nödvändiggörande  av  det  tillfälliga  genom 
språkets strukturerande av världens komplexitet. Det är ett strukturerande som äger rum i allt 
vi ser som socialt beteende. En förutsättning är här att det vi kallar för det sociala utgör ett 
system  kännetecknat  av  obestämbarhet  och  icke-linjär  komplexitet  och  där  det 
mellanmänskligt språkliga bygger på vad som utifrån exempelvis Deleuze, likväl som Freud och 
Lacan,  skulle  kunna  kallas  för  en  retroversiv  kausalitet,  det  vill  säga  där  meningen  av 
kommunikationen  i  någon  fundamental  bemärkelse  inte  kan  vara  a  priori  bestämd  utan 
ständigt måste bestämmas retroaktivt, ständigt måste skapa sina egna möjlighetsbetingelser – 
vilket kanske är samma sak som att säga att världen inte är vad den är, utan ständigt på nytt blir 
det den är. Häri ligger onekligen varje emancipatoriskt projekts löfte. 

Som  sociologer  studerar  vi  alltifrån  beteendet  i  mataffärens  kassakö,  förhållandet  mellan 
ungdomsvåld,  segregering  och  arbetslöshet,  till  hur  vår  identitet  som  förälder,  student, 
medelålders, kvinna, och så vidare, formas i möten med våra nära och kära, med främlingen i 
tunnelbanan, med försäkringskassan eller  sjukvården. Exemplen är otaliga.  Vad sociologin i 
grunden  studerar  är  alltså  det  relationella,  mellanrummen  människor emellan,  och  mellan 
människor och samhällets institutioner. För att förstå dessa relationer strävar sociologin efter 

2



att forma en förståelse av det sociala som både bygger på människors egen förståelse av sin 
tillvaro och på de vetenskapliga verktygen. Sociologi, när den visar sig från sin bästa sida, är 
alltså  ett  försök  att  förena  liv  och  teori,  närmare  bestämt  att  förena  betraktandet  av  det 
samhälleliga  livets mångfald med en teoretisk förståelse av  de mönster och strukturer  som 
skapar och skapas av detta liv, och därigenom belysa det sociala livets logik, dess sociologik. Med 
andra  ord  kan  jag  som  sociolog  aldrig  stanna  vid  vardagens  reduktionistiska  antaganden, 
exempelvis att rasism endast handlar om individuella attityder och inte har något att göra med 
mer övergripande ekonomiska och politiska förhållanden, eller  att arbetslinjen är den mest 
fördelaktiga lösningen på arbetslösheten. Jag måste dock som sociolog ta dessa antaganden på 
allvar eftersom de får konkreta, och inte sällan tragiska, sociala och politiska konsekvenser för 
många människor, men problematisera dem genom att se de bakomliggande mönster som gör 
dessa antaganden möjliga, och i min mening sedan även mot bakgrund av gedigen vetenskaplig 
kunskap ställa  frågan huruvida  dessa mönster är önskvärda eller  inte. Jag tänker här på att 
någon sade en gång att vetenskapen om det dolda är den enda vetenskapen. Hur det nu än 
ligger till med den saken vore det åtminstone inte orimligt att se sociologin, i dess strävan att 
kasta  ljus på vardagens  mystifierade relationer, som just en sådan vetenskap om det dolda. 
Utifrån det jag har sagt om sociologin ser vi att den inte kan ses som blott ett kartläggande av 
det givna, utan också som ett kritiskt betraktande. 

För inte så länge sedan läste jag om en professor i sociolog som sade att ett samhälle utan 
sociologi skulle vara ett okritiskt samhälle. Detta är för mig ett fullständigt orimligt påstående 
som inte säger något om vad sociologin egentligen är, eller vilken roll den spelar eller kan spela 
i samhället, utan det vittnar i stället om både personligt övermod och om sociologins ängslan 
över  sitt  eget  vetenskapliga  existensberättigande.  Ett  kritiskt  betraktande  av  samhälleliga 
förhållanden har funnits och finns i en mängd andra former än den sociologiska, inom filosofin, 
litteraturen, konsten och många andra vetenskapliga fält. Och givetvis även inom fält som inte 
tillskrivits vetenskapliga status. Det har funnits och finns med andra ord många vetenskaper 
om det dolda. Då är frågan: Vad är det som särskiljer sociologin? Först och främst måste det 
betonas att sociologins kritiska potential inte kan förutsättas på förhand, utan den framträder i 
stället genom en lyckad förmedling av den självförståelse och kritiska potential som redan finns 
i det samhälleliga livet, hos alla oss som tillsammans utgör samhället. För att antyda vad jag 
menar med detta kan vi tänka på den senaste tidens diskussion i medierna om klassbegreppets 
återkomst, bland annat i samband med den så kallade ”överklassafarin”. Vad man än tycker om 
saken i sig, själva ”safarin”, är det motstånd som mobiliserades mot händelsen intressant för en 
sociolog. 

Marx sade en gång, i en parafras på Hegel, att historien upprepar sig, först som tragedi och 
sedan  som fars.  Om nu  detta  tal  om klassens  återkomst för  somliga  på  något  vis  ter  sig 
farsartad är det för  att den bottnar i  tragiska  samhällsförhållanden,  där  förvandlingen  från 

3



tragedi till fars endast är möjlig betraktat från den privilegierades perspektiv och där förslagen 
från  somliga  att  anordna  ”underklassafari”  inte  kan  belysa  annat  än  just  hur  det  tragiska 
ideologiskt maskeras genom att göras till fars. Vridningen av diskussionens fokus till att handla 
om ”klasshat” är även det ett sätt att undvika frågan om de samhällsförhållanden som utgör 
bakgrunden  till  att  idén om överklassafarin över  huvud taget  uppkommit. Det råder ingen 
tvekan om att de ekonomiskt och socialt privilegierade är de som är i förbund med tystnaden 
eftersom de inte har något att invända mot den värld som de dominerar. Husägaren som står på 
sin tomt i Saltsjöbaden och pekar fingret åt safaribussen fylld av betraktande ögon blir härmed 
till ett uttryck för att tystnaden krackelerar i sin självklarhet. 

Hela  fenomenet  med  överklassafarin  skulle  kunna  ses  som  en  händelse  som  bryter  mot 
somligas tro på tillvaron som självklar, som hotar rådande hierarkier genom att synliggöra dem, 
som sätter fingret på den minimala skillnaden inom systemet – det vill säga, de reaktioner vi ser 
här är något annat än systemets kontingenta dysfunktionalitet (precis som när den senaste 
finanskrisen, återigen ett misslyckande att uppnå den fria marknadens paradis, inte rimligtvis 
kan  ses  som  följden  av  ett  misslyckande  att  genomför  ekonomiska  kompromisser).  Den 
emancipatoriska potentialen, uppmaningen till  en genuin politisk handling,  vilar  i  att det i 
denna stund, när den rådande ideologin trängs in i ett hörn, blir uppenbart att vi varken kan 
fästa vår tilltro till  den rådande ordningens sken av nödvändighet eller till  någon progressiv 
utvecklingspotential immanent till det rådande samhällssystemets förhärskande ideologier. Det 
är  när  dessa  minimala  skillnader  blir  synliga  som  systemets  sätt  att  fungera  uttryckligen 
framträder och viktigast av allt, det är just här, vid denna punkt, i detta kritiska moment som 
motstånd  och  förändring  möjliggörs.  Motståndet  är  dock  endast  möjligt  om 
dysfunktionaliteten kan  artikuleras  och  förmedlas  och  det  är  kanske precis  här  som  den 
sociologiska vetenskapen kommer in i bilden. Kanske är det en av sociologins uppgifter att 
bidra  med  just  denna  artikulering  och  förmedling,  att  sätta  in  sin  vetenskapliga  fot  i 
mellanrummet, innan dörren till  andra möjligheter, till förändringar av det rådande, återigen 
smälls  igen?  Kanske är  det  just  sociologens  uppgift  att  i  debatten om överklassafarin  och 
”klassbegreppets återkomst”, avvisa påståendena i stil med att ”det inte är kapitalismen det är 
fel på. utan endast dess förvrängda realisering” och kontra med att försöka besvara frågan: Vad 
är  det  i  det  kapitalistiska  systemet  som  sådant som  möjliggör  kriser  som  den  senaste 
finanskrisen?

I sammanhanget är det intressant att när samhällsvetare, däribland vi sociologer, träder fram 
och uttalar sig om saken är det måhända inte förvånande  att dessa uttalanden bemöts med 
anklagelser om opportunism, att vetenskapen endast för tillfället spelar på rösterna från dem 
som ropar högst. Det har åtminstone ibland varit min erfarenhet. Men är det inte det som på 
något  vis  är  poängen?  Finner  vi  inte  här  något  av  kärnan  med  sociologin  som  kritisk 
samhällsvetenskap, det vill säga att dess kritiska potential inte skulle vara annat än ett luftslott 
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om den inte i sina teorier också förmådde förmedla samhällsmedlemmarnas egna upplevelser 
av sina livsvillkor, inte minst upplevelserna hos dem som befinner sig långt ned i samhällets 
hierarkier? 

Vad som är viktigt att inte glömma bort, exempelvis i debatten om överklassafarin, i debatten 
om arbetslinjen, eller vad det nu kan vara, är att vi aldrig helt kan förstå samhällets baksida om 
vi inte också betraktar dess framsida. Framsidan må vara en solsida för somliga, men kan endast 
vara en solsida om det också finns en skuggsida. Möjligheten för somliga att få uppleva solljuset 
är inte sällan en möjlighet på bekostnad av att andra tvingas leva i mörker. Det handlar här inte 
om att anklaga de privilegierade för medveten illvilja, utan det handlar i stället om att visa att 
vägen till framgång inte bara handlar om individuella moraliska kvaliteter. Det är inte fråga om 
att alla kan lyckas om de bara vill  och kämpar tillräckligt hårt,  utan om att denna väg från 
början är stängd för vissa grupper  av individer. Stängd till  följd av sociala, ekonomiska och 
politiska skäl som överstiger varje enskild individs egenskaper.  Hur mycket vi än vill tro på att 
baron von Münchhausen lyckades med saken, kan ingen människa lyfta sig själv ur ett träsk 
genom att dra sig själv i håret. 

Sociologin  har  förstås  inte  monopol  på  samhällskritiken:  detta  att  vara  kritisk  mot  de 
könsstereotyper  jag  matades  med  på  Alla  hjärtans  dag,  mot  moraliserandet  över 
överklassafarin,  mot  det  kvasitranscendentala  arbetslinjebegreppets  logiska  och  empiriska 
ohållbarhet,  och  så  vidare.  Och  detta  eftersom  den  inte  är  den  enda  samhällskritiska 
vetenskapen, men den är dock den enda som har samhället som helhet som studieobjekt (mina 
tankar faller här på Hegels ord att ”das Ganze ist das Wahre”, Helheten är sanningen, och det 
är något som jag som sociolog helhjärtat tar till mig). En annan och viktigare anledning till att 
sociologen,  genom  att  hemfalla  åt  intellektuell  imperialism,  inte  kan  monopolisera 
samhällskritiken  är  för  att  varje  genuint  granskande  av  samhällets  förhållanden  och 
missförhållanden måste grundas i det som verkligen händer i samhället, i människors konkreta 
erfarenheter. Men det  är  just  detta  som  gör  den  sociologiska  kritiken  stark.  Sociologins 
vetenskapliggörande  av  det  vardagliga  innebär  att  sociologin  är  en  vetenskap  som  stör. 
Orsakerna till  samhälleliga  problem är  inte alltid  synliga  om man endast  vistas  i  maktens 
korridorer, ibland till och med enbart synliga om man betraktar samhället från dess baksida, 
utifrån de avvikandes och osynliggjordas perspektiv. 

Vetenskapliggörandet  av  det  vardagliga  innebär  att  ge  människor  en  analys  av 
samhällsförhållanden på ett språk som de kan känna igen sig, men det är viktigt att poängtera 
att det är en analys som i somliga fall för med sig en legitimitet som dessa människor tyvärr 
saknar på grund av att deras röster, exempelvis i den offentliga debatten kring dem, mer ses 
som oväsen än som röster med legitima anspråk på rättvisa. Somliga skulle nu kanske påstå att 
jag här målar upp en bild av en vetenskap som är alltför fördunklad av politisk intressen. Ska 
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inte vetenskapen stå fri från sådana ideologiska motiv? Jag vill dock i stället hävda, och jag är 
inte den första sociolog gör det, att ju mer vetenskaplig sociologin är, desto mer upprör den 
makten och stör  den förgivettagna  ordningen.  Det  enda  sättet  att  undvika de  på  förhand 
formulerade regulativa idéernas fallgropar, är att ständigt låta den vetenskapligt formulerade 
kunskapen  stå  i  förbindelse  med de  faktiska  sociala,  ekonomiska, politiska,  antagonistiska 
förhållanden som skapar det trängande behovet av denna kunskap. Endast på detta vis kan 
kunskapen erhålla  en subversiv potential och bli  till  ett  störande larm som skär genom de 
förhärskande ideologiernas tysnad.  

En sociologi värd sitt namn gör analyser av det som sker i samhället som inte blott beskriver 
det som händer och dess potentiella orsaker, utan som också visar på att saker och ting skulle 
kunna vara annorlunda,  på andra möjligheter och eventuellt  även det önskvärda med dessa 
alternativ. Den bild jag målar upp här är i vissa avseenden givetvis en idealisk bild av sociologins 
kritiska potential, men det handlar om ett ideal som i min mening måste vara vägledande för 
sociologin om den vill  åstadkomma något annat än att följa i  maktens ledband eller  bygga 
sandslott som genast sveps bort när den offentliga opinionens vågor vänder. Det är genom att 
vara  trogen detta  ideal  som sociologin  faktiskt  kan spela  en  viktig  roll  i  den samhälleliga 
debatten, en roll som den endast kan fylla om den förmår samla och förmedla den kraft som 
finns i  samhällsmedlemmarnas  liv. Sociologin är trots allt  en vetenskap om människors liv i 
samhället, om allas vår konkreta vardagliga tillvaron fylld av både olycka likväl som lycka. Min 
förhoppning är att sociologin genom att inte bara blottlägga det vi tar för givet, utan också 
genom att synliggöra osynliggjorda möjligheter kan bidra till det sistnämnda, till lyckan. Detta 
är den sociologiska vetenskapens inneboende löfte. 
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