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Gunnar Olofsson: 
Att konstruera reformobjekt. Sociologi mellan vetenskap 
och myndighetshandlande.
Min avsikt med detta inlägg i diskussionen om ” Sociologin inför 80-talet” är att söka 
ge några hållpunkter för en bedömning av de progressiva eller marxistiskt orienterade 
sociologernas förutsättningar att verka och de villkor varunder detta sker.

I. Bakgrunden: sociologin som universitetsdisciplin

Jag kommer inte att i första hand dra upp riktlinjer för vad som borde vara, hur jag 
önskar att sociologin och sociologerna under det kommande decenniet skulle ut
vecklas. I stället ska jag försöka teckna några drag i den situation vi nu befinner oss i.

Först något om sociologin i dess universitetssammanhang. Vi vet att sociologin 
idag är institutionaliserad, allt fler forskarutbildade sociologer produceras vid univer
sitetsinstitutionerna. När det gäller grundutbildningen är sociologin underlagd i prin
cip samma villkor som andra ämnen. Det är inplacerat i olika utbildningslinjer, och 
en rätt stor vikt ligger de facto vid småkurser och distansundervisning. Den reglering 
och byråkratisering av universitetsväsendet som är den faktiska effekten av den 
åstundade ” planeringen” omger naturligtvis också sociologin, kanske t. o. m. i extra 
hög grad, givet dess diffusa yrkesanvändning. Det är klart att de yttre villkoren för 
studiet också påverkar dess möjliga innehåll. Så låg i Lund C-nivån 1979/80 på 
kvällsdeltid. Det utesluter i praktiken ett projekt/grupparbete som centralt inslag, 
och försvårar därmed möjligheten att knyta kunskapsinhämtandet till studiet av, och 
arbetet med, ett givet aktuellt problem. För grundkurserna vid övriga institutioner 
tycks det fortfarande gälla — om man nu skall tro min källa, de existerande infor
mationsbladen från institutionerna — att det i huvudsak fortfarande är en traditio
nell lektionsundervisning, med traditionella examensformer och ett i huvudsak kon
ventionellt pensum (även om förändringarna jämfört med sextiotalets mitt här är 
störst).

Sammanfattningsvis vill jag framhäva
— att det finns få inslag av gruppmässig självverksamhet, i form av t. ex. projekt

orienterade studier, med konkreta empiriska studier som en sorts ” läroforsk- 
ning” som viktig inlärningsform både under grundutbildningen och under fors
karutbildningen

— att forskarutbildningen, bl. a. därför, består av antingen självstudier plus (enskild) 
handledning eller projektslavande.

Men vi bör också inse att den reella pluralismen har ökat inom universitetsinstitu-
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tionernas ram (åtminstone för någras del), om man jämför med förhållandena längre 
tillbaka. Man kan numera komma in i en forskarkarriär vid sociologiska institutio
ner också som vetenskapsteoretiker, sociologihistoriker, resonemangssociolog, eller 
kritiker av ett offentligt politikområde.

Denna sektor och det arbete som utförs i den utgör dock bara den akademiska, dvs 
institutionellt/intellektuella, sidan av sociologin. Har jag nu hittills berört villkoren 
för produktionen av sociologi (s k teori etc) och av sociologer, skall jag i fortsättning
en se närmare på dess praktiska funktion. Denna är på en gång förutsättningen för 
den universitära sociologin (i den meningen att det är dess antagna bidrag till vissa yr- 
kesfunktioner som grundläggande ger sociologin plats i utbildningslinjer, forsknings
resurser etc) och dess verksamhetsfält.

Under senare år har den sociologiska forskningsvolymen expanderat. Det gäller 
inte minst i form av speciella forskningsinstitut, riktade mot ett avgränsat problem
område, som snabbt har vuxit fram. Exempel är Institutet för social forskning, och 
Arbetslivscentrum. Det gäller vidare brottsförebyggande rådets aktivitet, liksom en 
rad andra sektorsforskningsorgan omkring sociala förhållanden, utbildning, regio
nala frågor, bostadsfrågor, forskningspolitik etc och forskningsliknande utrednings
verksamhet vid än fler institutioner.

II. Sociala problem och socialreformatorisk sociologi

Visar de senaste 10—15 årens utveckling av sociologin i Sverige giltigheten i tesen om 
sociologin som kunskap om de ” sociala problemen” i vid mening? Tesmässigt ut
tryckt: den tillämpade sociologin tillverkar, i relation till existerande ” sociala pro
blem” , instrument för myndighetshandlande, den producerar ”reformobjekt”. De 
” sociala problemen” kan som sådana ofta inte hanteras i existerande myndigheters 
former. Nya kunskaper (både om dess bakgrund, uttrycksformer, fördelning, mät
ning etc) måste till. De sociala problemen skall principiellt kunna ges en form som 
gör dem möjliga att både begripa och angripa. Sociologin har här ett dubbelt pers
pektiv: den producerar nya kunskaper (och härigenom nya teorier, mätinstrument 
etc) och också nya möjliga ingreppsformer visavi de sociala problemen. Men den här 
förbindelsen mellan teori och åtgärder inverkar också på den typ av kunskap som 
produceras (t. ex. krav på manipulerbara bakgrundsfaktorer som det kausalt intres
santa).

För att närmare belysa de här resonemangen, låt mig anknyta till den sociologi-his
toriska diskussionen om disciplinens karaktär. Kort sagt, sociologin som generell 
samhällsteori och teori om de sociala förhållandena och problemen. Det första pers-
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pektivet berör sociologins innehållsliga KaraKtar, iornananaei un anara samnällsve- 
tenskapliga teoribildningar, övergripande politiska roll etc. Det gäller t. ex. avgräns- 
ningen av sociologin i förhållande till marxismen, nationalekonomin etc, eller socio
login som svar på arbetarrörelsens framväxt.

Den här aspekten har det skrivits många spännande och kloka böcker om — och 
fler blir det säkert. Men det är inte i första hand till denna del av teorihistorien jag här 
skall anknyta. Det är den mera prosaiska, och kan vi tillägga materialistiska, analy
sen av sociologins framväxt som problemlösande praxis, som jag skall betona. Den 
anglo-amerikanska sociologin växer fram mot bakgrund av en rad ” sociala pro
blem” i industrialismens, immigrationens, urbaniseringens samhälle. Det rör pro
blem som slum, ungdomskriminalitet, upplösning av den sociala kontrollen och av 
familjen. Det uppstår runt omkring i Europa en diskussion omkring ” arbetarfrå
gan” eller den ” sociala frågan” . Den mest förtätade situationen vad gäller sociala 
problem är rådande i immigrationens USA.

En central bakgrund till sociologins framväxt och institutionalisering, främst i 
USA, men också i England och Tyskland, är framväxten av adekvata former för 
insamling av uppgifter om levnadsförhållanden, underlag för en socialarbetarpraxis 
och en socialreformatisk myndighetspraxis. Den praktiska frågan ställs som: hur 
skall myndigheter och socialarbetare kunna hantera en oregerlig underklass, vars lev
nadssätt är delvis självförödande, och som också skapar stora problem för ett nor
malt fungerande samhälle? Alkoholism, splittrade familjer (inverkan på barnen), 
prostitution, arbetslöshet, brottslighet etc. En viktig roll spelar, sammanfattningsvis, 
den utanför produktionen och arbetet härskande oregerligheten och sociala misären i 
underklassen. ” Sociology of social problems” relaterar härtill.

Denna sida av sociologin är historiskt central — särskilt om vi i vår förståelse av 
sociologi menar att Rowntree är viktigare än Spencer, och Verein fur Sozialpolitik 
lika adekvat som Weber, Emigrationsutredningen viktigare än Steffen etc. De ” so
ciala problemen” i denna grundläggande mening är fortfarande en livgivande källa 
för sociologisk verksamhet (pengamässigt, sysselsättningsmässigt och teoretiskt). 
Exempel? Vandalism, prostitution, hela det kriminologiska fältet, multiproblemfa- 
miljer, invandrarforskning, bostadsegregation etc.

En andra viktig utgångspunkt för förståelsen av sociologins användningskaraktär 
är den roll den spelat inom produktionssfären. Häri inräknas allt vad som hör till in
dustrisociologin i bred mening från Taylor och den systematiserade företagsledar- 
kunskapen om produktionens organisering, över arbetspsykologin,, human relations
traditionen etc fram till dagens sociotekniska övningar, från Western Electric-under- 
sökningarna till Volvos kalmarverkstad.

Flera av de förhållanden och fenomen som förbinder produktionssfärens problem 
med den sociala misären är för utredningssociologin och för de statliga myndigheter
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na centrala förhållanden som arbetslöshet, arbetsolyckor, utslagning etc. Dessa pro
blem kommer för sociologins och de sociala reformernas del i fokus såväl innehålls
ligt (som de problem man reflekterar över) som institutionellt (apparater och organ 
byggs upp för att hantera dem).

En tredje källa för socialvetenskaplig reflexion är de kunskapskrav och planerings
behov som den tilltagande statliga regleringen och sektorsplaneringen reser. Ett 
exempel är arbetsmarknadspolitiken, med t. ex en generalisering av rörlighetsbefräm- 
jande politiker och åtgärder, forskning kring utbildning (från humankapitalteori i ut- 
bildningsekonomins variant till selektionsforskning). Sannolikt kommer behovet av 
systematiserad kunskap om de sociala förhållandena på den statliga politikens olika 
områden att stegras när åtgärderna inte bara är reaktiva utan också avses fungera 
föregripande.

Denna katalog över viktiga källor till sociologins användningsfunktion antyder ett 
” objektivt utrymme” för sociologisk verksamhet. Det är kring detta ” objektiva ut
rymme” som sociologins och sociologernas praktiska funktion ligger och som också, 
indirekt, inverkar på dess intellektullt/innehållsliga sida vid universitetsinstitutioner
na.

Den systematiska kunskapen om lönearbetarnas sociala förhållanden inom pro
duktionens och den församhälleligade reproduktionens sfärer, vad som bestämmer 
och reglerar dem, och hur den offentliga sektorn har kommit att fungera i förhål
lande därtill, kan då preliminärt sägas vara ” sociologins objektiva rum” , såväl för 
dess användningsaspekt som för dess teoretiskt/innehållsliga sida. För att återvända 
till formuleringen ovan: sociologin bearbetar begreppsligt ” de sociala problemen” . 
Denna bearbetnings kunskapseffekt är sådan att den ideellt gör det möjligt att ur 
” det sociala problemet” konstruera ett reformobjekt, som möjliggör myndighetsre- 
levant handlande (med avsikt att övervinna, bearbeta, överskyla eller eliminera det 
givna sociala problemet, dess yttringsform och/eller ursprung).

Dessa ingrepp och öht användningen av samhällsvetenskapliga arbetssätt för pro
blemlösning förmedlas över en interventionistisk stat. Denna formulerar ju sig inte 
bara reaktivt till dessa sociala förhållanden och sociala problem. Det sätt varpå de of
fentliga institutionerna söker lösa de problem som existerar som effekt av lönearbe- 
tarexistensens villkor påverkas självfallet, till form, omfång och innehåll också av 
löntagarnas fackliga och politiska mobilisering.

Övergången från en traditionell industrisociologi (i t. ex. PA-rådsregi) till arbets
livs- och medinflytandeforskning i Arbetslivscentrums regi är ett tecken på hur ett 
kunskapsområde delvis förändrar karaktär, på grund härav.
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III. Möjligheter för progressiva och t. o. m. marxistiskt orienterade sociologer?

Mot bakgrund av dét jag redan sagt är villkoren för marxistiska och progressiva fors
kare att fungera inom ramen för eller i relation till utredningssociologin ungefär föl
jande.

Flera typer av sociala problem är idag aktuella. Dels den klassiska typen (i form av 
” avvikelser” — missbruk etc). Dels den typ av problem som skapas för lönearbetar- 
na på grund av den svenska ekonomins internationella placering och materiella och 
ekonomiska särdrag (konjunkturkriser, branschkriser etc) i form av arbetslöshet, 
omställningar, arbetsintensivering etc. Vidare de krav som artikuleras i relation till 
” arbetslivet” (produktionsprocessen). Flera av dessa förhållanden artikuleras av lön
tagarorganisationerna själva och kommer till uttryck som krav på förbättringar men 
också som krav på inflytande och makt. Hur kan då de marxistiskt orienterade socio
logerna arbeta inom den användningsorienterade sociologin/samhällsvetenskapen?
a) Deras teoretiska och metodiska utgångspunkter ger dem rimliga möjligheter att se 
” de sociala problemen” i ett begreppsligt sammanhang, de kan lokalisera proble
mens ursprung på ett tydligare och enklare sätt. Ta t. ex. frågorna om produktions
processens utveckling — rationaliseringen, intensiveringen, lönesystem, 
arbetsmiljön. Det är ett problemkomplex som är centralt placerat och väl utvecklat i 
den marxistiska teorin. Ett annat exempel är analysen av den offentliga sektorn — 
dess anknytning till produktionslivet, dess egenartade byråkratiska former. Här finns 
den moderna statsanalysen, som spänner från Poulantzas till den tyska debatten 
kring förhållandet mellan kapitalackumulation och statsingripandena. Den ger ut
gångspunkter för analysen av de begränsningar som kapitalförhållandet sätter för de 
statliga ingripandena men också för en diskussion av den särpräglade byråkratiska, 
klasspräglade karaktären i maktens former och dess utövning. En möjlig uppgift för 
de marxistiskt orienterade sociologerna kan i detta sammanhang vara att peka på den 
kosmetiska eller illusionära karaktären hos vissa typer av förslag till förändringar — 
det blir fråga om en ideologikritisk verksamhet. '
b) En vidareutveckling av det här, genom att t. ex. knyta an till den modema stats
analysen, är historiska framställningar av skilda statliga politikområden, de institu
tioner som byggts upp, de reformer som genomförts. Dvs en typ av evalueringsstu- 
dier, som riktar sig mot centrala reformprojekt, statligt reglerande instanser etc. Det 
är en väg som redan beträtts (Furåker om arbetsmarknadspolitiken, Ingemar Eländer 
om regionalpolitiken, Otto Steiger om daghemspolitiken m. fl.) — men många fler är 
på väg. Det är en utomordentligt central typ av studier, som marxistiskt orienterade 
sociologer har särskilda förutsättningar för.

Självfallet är inte de marxistiskt orienterade sociologernas arbete inom ramen för 
en socialreformatorisk utredningssociologi oproblematiskt — varken för dess bestäl
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lare, brukare eller för dem själva. Det att man utvecklar en särskild kompetens på ett 
kunskapsområde ger därmed ett relativt kunskapsmonopol. Hur skall man hantera 
detta kunskapsmonopol? Vem är adressaten för de eventuella insikter som uppnås? 
Utredningssociologin utvecklar kunskaper om de sociala förhållanden varunder 
människor lever och verkar — men kunskapsadressaten är ofta(st) offentliga myn
digheter och organ, med den särställning och de speciella intressen dessa nu har. För 
att ta ett område som delvis berör sociologin: skolforskningen. Vem är adressat för 
denna: Skolöverstyrelsen, Lärarfackförbunden, studierektorerna? Den roll som tid
skriften KRUT (Kritisk utbildningstidskrift) spelar kan vara en modell för andra ad
ressater.

När det gäller arbetsmiljöfrågor och medbestämmande/inflytandeforskning är an
knytningen till fackföreningsrörelsen centralt. (Den innebär väl inom parentes sagt 
att ” industri-sociologin” omvandlas också innehållsligt.) Intressegruppsmonopolise- 
ringen kan emellertid också här innebära problem; jmf t. ex. affären med Beklädnads 
och de besvärliga forskarna.

En möjlighet att bearbeta och hantera denna situation erbjuder den dubbelhet som 
sociologin uppvisar: spänningen mellan den teoretiskt/intellektuella utvecklingen 
inom ramen för disciplinen (som mestadels försiggår vid universitetsinstitutionerna) 
och det problemlösande utredningsarbetet (den tillämpade forskningen som det så 
vackert heter). Det är uppenbart att teori/professionsidealen spelar en viktig roll 
också inom den tillämpade forskningen, och dessa utgör viktiga argument för att 
hävda en autonomi i förhållande till uppdragsforskningens beställare och bestäm- 
mare. Sociologförbundet kan i detta sammanhang vara ett viktigt hjälpmedel för att 
hävda professionens intellektuella aspekt i den problemlösande forskningen. Det är 
särskilt viktigt för de progressivt eller marxistiskt orienterade forskarna — men här 
uttrycker deras särintressen förvisso ett samlat vetenskaps- och professionsintresse.
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