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FORORD OG LÆSEVEJLEDNING

Denne bog er det første større værk om dansk sociologis historie. Den er 
blevet til i en usædvanlig turbulent tid for faget, og som sådan et udtryk for 
en bestræbelse på at styrke faget igennem konstruktiv selvreflektion.

Forfatterkredsen blev sammensat ud fra ønsket om størst mulig bredde 
og pluralisme og ønsket om forskellig erfaringsbaggrund. Vi har givet de 
enkelte bidragydere stilistisk frihed i artiklerne. Hver forfatter har dog fået 
i opdrag at skrive en periodefremstilling, der som minimum skulle præ-
sentere centrale sociologiske produktioner og forskningsområder, synlig-
gøre samfundsmæssige og sociale kontekster for sociologisk forskning (og 
undervisning) og give nogle personlige bud på bærekraften i forskellige 
forskningsaktiviteter.

Der har været afholdt flere fælles møder og seminarer mellem forfatter-
ne for at diskutere synsvinklerne på sociologiens udvikling i de forskellige 
perioder og søge at mindske forskellighederne, som er kommet ud af den 
stilistiske frihed. På disse møder og seminarer har vi fra starten oplevet en 
diskussionslyst og vilje til at argumentere op ad hinanden. Uden dette havde 
dette bogprojekt ikke kunnet gennemføres.

Vi har bygget antologien op efter en logik, som grundlæggende er kro-
nologisk. Forfatterne har fået i opdrag at skrive om en periode. Fra begyn-
delsen var det planen at have to forskellige forfattere til at skrive om den 
universitære og den anvendte sociologi i perioden. Men i løbet af arbejdet er 
det endt med kun at blive realiteten for 1970’erne og 1980’erne; mens tiden 
før 1950 og tiden mellem 1950 og 1970 er blevet samlet i dobbeltartikler. 
Det skyldes bl.a. at arbejdet med materialet viste en mindre opdelt sociologi 
i de tidlige perioder.

Endelig har vi ladet den universitære sociologi fra tiden efter 1980 præ-
sentere i form af en kommenteret rundbordssamtale, fordi institutionsluk-
ningerne i 1986-94 gjorde det ekstra nødvendigt, at spejle den i fremtidsfor-
håbninger og -vurderinger, som i sagens natur kan blive for snæver med en 
enkelt person som forfatter.

Der er 3 bidrag, som falder lidt ved siden af den kronologiske logik: det 
drejer sig om a) Heine Ansersens artikel, der dels kan læses som en metate-
oretisk oversigtshistorie, dels kan læses som en diskussion af problemerne i 
at vurdere dansk sociologis kvalitet;b)en artikel som vi selv som redaktører 
har indføjet om nedlæggelsen af de 2 sociologiske instittuter i 1980’erne, 
og som faktuelt rekapitulerer hændelsesforløbet; c)et tillæg skrevet af Jan 
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Kirstein, som præsenterer tendenser i bl.a emnevalg i de sociologiske og 
kultursociologiske afhandlinger fra 1967-94.

Antologien henvender sig til sociologsamfundet og andre med interesse 
i teorihistorie og fagudvikling. Vi har tilstræbt at lave et samleværk, som 
omend ikke fyldestgørende, så dog med en systematik viser et billede af 
dansk sociologis historiske rødder og moderne bredde.

Antologien kan således læses som et næsten dækkende patschwork, for 
dem der ønsker at tilegne sig et bredt billede af faget. En indexeret forfat-
teroversigt i slutningen af bogen giver en nøgle til at finde rundt i de enkelte 
kapitler. En sammenarbejdet litterturliste giver den første større omend ikke 
fyldestgørende oversigt over danske sociologers arbejde i nyere tid.

De enkelte artikler kan læses uafhængigt af hinanden, men vi under-
streger, at der er en bærende ide i sammensætningen af forfatterkredsen, 
og at vi trods heterogeniteten i bidragene ser dem som dele af et samlet 
helhedsbillede af dansk sociologi.

Til slut en tak til forfatterne for for positiv og konstruktiv medvirken i 
et krævende projekt. Og en tak til Statens Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd for støtte til denne udgivelse.

maj 1996

Finn Hansson og Kurt Aagaard Nielsen
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Dansk sociologi 
- en historie om brud og lidt kontinuitet
Dansk sociologis historie er broget og set i en langt tidsperspektiv uden et fast 
og tydeligt centrum. Men til forskellige tider har en eller flere „centre“ gjort 
sig gældende som kraftcentre for en faglig udvikling og fornyelse – for så 
efter en tid at miste denne status, ‘brænde ud’ og blive afløst af et nyt center.

I al historieforskning – og det gælder også historieforskning om so-
ciologi som videnskab og profession – lurer der en fare for at indbygge 
rationalistiske tolkninger, dvs. en risiko for at beskrive historien som en 
fornuftig og nødvendig udviklingshistorie, som peger hen imod det nutidige 
som logisk rationelt resultat af de givne omstændigheder. Et hastigt blik på 
dansk sociologi i dette århundrede viser, at man ikke behøver at udøve fa-
garkæologi og trænge særlig dybt ned i empirien for at dementere en sådan 
historieskrivning.

Som det fremgår af bidragene i denne antologi er dansk sociologis hi-
storie alt andet end evolutionær. Man kan naturligvis i en teorihistorisk 
opsummering af dansk sociologisk forskning inden for en række delfelter 
finde kontinuiteter og traditionslinier, som viser, hvad danske sociologiske 
forskere har begået af produkter, som har formået at slå igennem – blive 
anerkendt også internationalt.1 Men herfra og til at slutte, at disse sociologer 
har dannet tradition i betydningen, at de substantielt danner udgangspunkt 
for andre sociologers forskning, er der et langt stykke.

Historien indtil den første etablering af en egentlig sociologisk univer-
sitetsafdeling i Danmark (Theodor Geigers ansættelse ved Århus Univer-
sitet 1938) udgøres af enkeltpersoner, som kun undtagelsesvis diskuterer 
med hinanden i deres forfatterskaber. Geiger medbringer en egen sociologi, 
som på den ene side er præget af tysk hermeneutik og som på den anden 
side flittigt gør brug af kvantitative empiriske undersøgelsesteknikker, jvf. 
Torben Agersnaps bidrag2. Efter Theodor Geigers død (i 1952) nedlægges 

1. Et vellykket eksempel på en beskrivelse af dansk sociologis historie skrevet med 
disse oversigtsbriller er Heine Andersen, Britt-Mari Blegvad og Mogens Blegvad, 1994: 
Contemporary Sociology in Denmark. I „International Handbook of Contemporary de-
velopments in Sociology.“ (redigeret af Mohan & Wilke.)
2. Torben Agersnap er formodentlig den eneste danske sociolog, som med rimelighed 
kan kaldes „elev“ af Geiger, idet han var dennes assistent i flere år. Torben Agersnap 
kom imidlertid ikke i første omgang til at præge opbygningen af en ny akademisk so-
ciologiinstitution; han blev i stedet professor ved Handelshøjskolen med ansvar for „den 
menneskelige dimension“.
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afdelingen for sociologi i Århus; Danmark er i en kort periode uden en 
institutionel forankring af et sociologisk akademisk miljø indtil oprettelsen 
af Sociologisk Institut i 1953. Med Kaare Svalastoga som leder af et nyt so-
ciologisk institut ved Københavns Universitet påbegyndes en fagopbygning 
i det amerikanske positivistiske spor og med ambitioner om akademisk og 
kommercielt hegemoni for netop denne retning af sociologien i Danmark 
jf Bjarne Anderson og Andrzèj Dabrowskis bidrag. Sociologien før denne 
etablering i København må betragtes som tilløb, idet der ikke før oprettelsen 
af Sociologisk Institut ved Københavns Universitet eksisterer et egentligt 
studium, der i princippet selv kunne rekruttere til et sociologisk akademisk 
miljø. Derfor får det også mere betydning for den nutidige sociologi end 
„rodnettet“ fra perioden før 1950. Rodnettet er naturligvis af betydning for 
offentlighedens opfattelse af sociologi og især for det statsadministrative 
apparats interesser i faget. Således er der flere af de markante sociologer 
fra 1920’erne og 30’erne, som direkte kommer til at sætte præg på „social-
forskning“ og den udformning som efterkrigstidens Socialforskningsinsti-
tut får, dvs en stærkt empirisk (socialstatistisk) fokuserende sociologi med 
interesse og engagement i social ulighed og velfærdsudvikling.

Som i alle andre lande indebar 1968 et gennembrud for en ny kritisk 
trend i dansk sociologi. Den påberåber sig at have skåret enhver arv fra ‘det 
gamle oligarki’ over jvf. Allan Madsen og Jørn Falks bidrag. I årene før 
1968 var der opstået en anden strømning i dansk sociologi, nemlig kulturso-
ciologi, som oprettes som selvstændigt fag i 1965. Det var en hermeneutisk 
strømning, som uden at have nær forbindelse til Theodor Geiger opnåede en 
egen profil med Verner Goldsmith som professor.

Ingen af disse nydannelser kan med rimelighed fremstilles som teorie-
volution eller traditionsudbygning i forhold til det sociologiske rodnet fra 
før 1950.

Den kritiske sociologi forsøger endog sin egen helt originale definition 
af en relation til professionel samfundsmæssig brug af sociologer i form 
en den såkaldte dobbeltkvalificering og fagkritik – den etablerer sig med et 
eget arbejdsmarked – som kommer til at præge sociologiens rolle i 80’erne 
og tiden derefter. Sociologer definerer sig på arbejdsmarkedet i andre  
roller end den traditionelle som socialstatistikere jv. Lise Drewes Nielsens 
bidrag.

Ingen af de nye sociologier fra slutningen af 60’erne og 70’erne formå-
ede at slå sig selv så fast i det akademiske miljø, at de kunne modstå et poli-
tisk pres fra den borgerlige regering i 80’erne. Den gamle neo-positivistiske 
sociologi-tradition fra 50’erne og 60’erne var også i kampens hede ble-
vet for utroværdig alliancepartner for det politiske system. Det endte som  
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bekendt med den største og mest markante krise i hele sociologihistorien: 
De to sociologiske institutter dekreteres lukket i 1986.

På trods af denne tilstand på de sociologiske institutter sker der såvel 
teoretisk som i den anvendelsesorienterede sociologi nogle centrale nyori-
enteringer i 80’erne. Konturerne i den universitære verden er, som det frem-
går af Hulgaards og Andersens rundbordssamtale, yderst forskelligartede 
og søgende – men med en tilbøjelighed til at ville fastholde elementer fra 
den kritiske bølge – som f.eks. velfærdsstatskritikken. I den anvendelsesori-
enterede sociologi og kultursociologi betyder 80’erne nyorienteringer, som 
for alvor markerer at danske sociologer kan andet end socialstatistisk forsk-
ning: de bliver involveret i de eksperiment- og forsøgsbølger, som præger 
store dele af statsapparaterne – især arbejdsmarkeds og socialinstitutionelle 
apparater jfr Kjeld Høgsbros bidrag. Det er i høj grad „børnene“ af den kri-
tiske bølge fra 70 erne som bærer denne udvikling igennem.

Den nye sociologi, som her i midten af 90 èrne er ved at blive etableret 
kender vi endnu ikke profilen af. Men intet tyder på, at den etableres med 
traditionsovertag fra hverken Svalastogaperioden, den kritiske sociologi, 
eller kultursociologi. Vi vender senere tilbage til det mest markante brud i 
dansk sociologis nyere historie.

Det er en historie i brud og rundt om hvert brud har der været talt meget 
om krise i faget og nødvendigheden af en ny sociologi3. Men i forbindelse 
med bruddene har der også været en „understrøm“ af kvalifikationer, som 
er sevet videre ud i samfundet – selv når man på de akademiske højborge 
har erklæret revolution. Så kontinuiteten er der også – men ikke så meget 
som faglige videnskabelige traditioner men mere som kvalifikationer og 
søgeprocesser hos de mennesker, som udgør sociologsamfundet.

Denne antologi vil prøve at sætte fokus på bruddene, og se på hvad der 
skete og på den baggrund vurdere om der også er lidt kontinuitet. Bogen er 
et alternativ til en idehistorisk betonet historieskrivning. Vi satser på at frem-
stille processer, som bevirker, at sociologiske centre „går op „ eller „går ned“.

Vi påstår naturligvis ikke at bruddene i sociologiske traditioner og tæn-
kemåder er uden elementer af Hegelsk „Aufhebung“ og derigennem be-
vidst eller ubevidst bærer sin forgænger i sig. At noget sådant er tilfældet 
er f.eks. meget tydeligt i etableringen af den kritiske sociologi efter 1968. 

3. Ved genåbningen af Sociologisk Institut i København i 1993 var man endnu ikke helt 
færdig med at afvikle de to gamle instittutter – Kultursociologi og Sociologisk institut. 
For at skelne hvad der var på vej væk og hvad der var på vej ind kaldte man det ny soci-
ologi for „NY SOCIOLOGI“.
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Det er imidlertid noget andet end det at forstå sociologien som en eller flere 
traditionshistorier. Ved at sætte fokus på bruddene forsøges en tilgang til so-
ciologiens historie, som på en anden måde end den idehistoriske eller perso-
nalhistoriske, kan anskueliggøre paradigmeproblemer og krisetilstande, der 
har med relationen til samfundspolitikken at gøre. Det er så at sige i brud-
dene at samfundspolitikkens logik træder ind i sociologiens diskurs. Det er 
der man kan fæstne sociologiens materialistiske formning4. Bruddene er 
således indikatorer på sociologiens samfundsrelation. Kontinuiteterne, som 
er der, giver ikke på samme måde sans for den samfundsmæssige konteksts 
ofte „voldelige“ indgreb i fagets udviklingshistorie. Den bilder sig nemt 
ind at tendensskifte er ren fornuftiggørelse. Det er igennem studiet af brud-
dene man kan forstå fagets politiske historie, som ikke nødvendigvis er en 
fornuftshistorie.

Vi har for at fremme dette blik ladet artiklerne have udgangspunkt i en 
periode af historien – i stedet for i et delfelt. Det efterlader ikke det samme 
overblik over den nationale teorihistorie som en mere idehistorisk tilgang, 
men vi vil hævde at sådanne former for overblik i realiteten efterlader en 
falsk overskuelighed.

Man kan ikke skrive faghistorie uafhængig af sociologisk tænkemåde 
og videnskabsopfattelser. De forskellige bidrag har hver især forskellige 
sådanne – mere eller mindre ekspliciteret.

Men for at sætte fokus på og bevidstgøre om disse værdipræmisser i pro-
jektet, begynder vi med en artikel af Heine Andersen, som viser, hvordan 
man fra forskellige videnskabsopfattelser kan forstå faghistorie og fagkva-
litet. I Heine Andersens bidrag bliver der således en mulighed for at stifte 
bekendtskab med, hvordan dansk sociologi selv tematiserer videnskabsso-
ciologi- og historie. Det er så at sige en selvrefleksiv opvarmning til gen-
nemløbet af den lange og heterogent beskrevne danske sociologihistorie. 
Som redaktører af denne antologi har vi naturligvis også selv en tilgang til 
især forståelsen af, hvad der sker med sociologien i nutiden – hvor der synes 
en art international enighed om at faget i det mindste er inde i en recession 
i sammenligning med en konstant „vækstkurve“ frem til de sene 70’ere.

4. Pierre Bourdieu 1993: „Sociology in question.“ Her udpeges hvordan sociologien 
qua profession eller som kulturel kapital i samfundet „går op og ned“ med det felt per-
sonen (homo academicus) involverer sig i. Sociologi som „ånd“ falder her analytisk i 
ét med en samfundsmæssig praksis. En løsere form for materialisme finder vi f.eks hos 
Jonas 1980 „Geschichte der Soziologie“, som undersøger sociologiens historie som et 
prægningsforhold.



14

Ikke mindst med en fælles faglig baggrund i en lang faglig aktiv periode 
på Sociologisk Institut i dansk sociologis mest stormomsuste periode, kan 
vi med en vis bekymring iagttage en tiltagende faglig fragmentering i socio-
logien nationalt og internationalt, og de trusler denne i vore øjne udgør mod 
en fortsat eksistens af kritiske diskurser i sociologien, som kan markere sig 
offensivt både faginternt og i den politiske offentlighed og ikke blot eksi-
stere som isolerede enklaver.

Sociologiens nutidige krise – dansk sociologis krise  
– forskellige bidrag til en forklaring
Tænker man på kriser i sociologiens udvikling er dansk sociologis nyere 
historie en meget nærliggende illustration. I 8 år blev der ikke optaget so-
ciologistuderende ved Københavns Universitet og i en række år var uni-
versitetet uden fungerende sociologiske institutter, de tidligere ansatte blev 
afskediget eller overflyttet til andre institutter.

En så radikal handling fra en undervisningsministers side, som lukning 
af to universitetsinstitutter i et fag, der internationalt har tradition for at væ-
ret kritisk og omstridt, kan det være svært at finde nyere eksempler på i de 
vestlige lande, Danmark normalt sammenligner sig med5.

80’erne, måske det mest omskiftelige årti i dansk sociologis historie, 
startede med en markering af, at den uddannelsespolitiske interesse i at 
reformere og modernisere de højere uddannelser nu var kommet til de 
sociologiske discipliner ved Københavns Universitet, (sociologi, kultur-
sociologi og antropologi). Det Faglige Landsudvalg og direktoratet får 
igennem flere omgange rejst meget kritiske spørgsmål til uddannelser-
nes indhold og kandidaternes kvalifikationer og internationale eksperter 
(Bøttger Sørensen, Allardt-udvalget og det internationale bedømmelses-
udvalg) fremlægger rapporter og bedømmelser, der kritiserer det fag-
lige niveau ved sociologi-fagene, foreslår reformer og nybesættelser af 
stillingerne. Dette sker i en sammenhæng, der af direktoratet anvendes 

5. Under helt andre og langt mere konfliktfyldte politiske forhold kan det nævnes, 
at sociologiuddannelsen blev lukket af den græske militærjunta i 1967 og Pinochet-
kupregeringen efter 1973 lukkede faget som led i bekæmpelsen af venstrefløjen og de 
demokratiske institutioner i de to lande.

Den vesttyske regering gennemførte en nærmest totale udryddelse af østtysk 
universitetssociologi, som opfølgning på genforeningen i 1989 og den tilhørende 
rekonstruktion af videnskaben i det tidligere DDR på vesttyske betingelser.
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som om der var foretaget en egentlig forskningsevaluering med et yderst  
negativt udfald.

Den negative vurdering af forskningen, som blev det offentlige resultat 
af denne proces, kombineret med lukningen af institutterne tegner et billede 
af dansk sociologi i 80’erne i indholdsmæssig krise og opløsning.

Et billede af sociologien i 80’erne som et fag uden den „faste kerne“ som 
karakteriserede sociologien i 50’erne og 60’erne er ikke et særligt dansk 
fænomen. I den efterfølgende gennemgang af den internationale diskussion 
om ‘sociologiens krise’ vil det fremgå, at fragmenteringen og den mang-
lende kerne er forhold, som dansk sociologi har fælles med sociologien i en 
række andre vestlige lande.

Men fragmenteringen bliver først et reelt indholdsmæssigt problem og ud-
tryk for en krise i det øjeblik, den kommer så langt, at der ikke med rimelig-
hed længere kan tales om faglige områder, traditioner eller diskurser, hvor der 
i en afgrænset sammenhæng foregår en faglig debat, kritik og videreudvikling 
baseret på en løbende vidensudvikling baseret på forskningsresultater.

Senere kapitler i denne antologi vil beskrive mangfoldigheden i 80’ernes 
danske sociologi i forskellige sammehænge. Vi vil blot her med nogle ud-
valgte – ikke nødvendigvis repræsentative – områder og sociologiske pub-
likationer (hvis man overhovedet kan tale om repræsentatitivitet i forhold 
til 80’ernes fragmenterede sociologi) vise, hvad 80érnes danske sociologi 
også repræsenterede; en ganske frodig og broget faglig udvikling.

Med rødder tilbage i 70’ernes marxistiske kritik af det kapitalistiske 
samfunds udvikling, hvor arbejdsbegrebet er i fokus, fremviser 80’erne en 
række sociologiske studier i områder som arbejdsmiljø, arbejdsorganisation 
og arbejdsliv, faglig organisering6.

I tæt tilknytning til dette område finder vi teknologikritiske studier af 
den teknologiske udvikling i hverdagsliv og arbejde. En række aktions-
forskningsorienterede studier med borgerdeltagelse såvel som mere makro-
orienterede analyser dukker op i 80’erne7.

Både med rødder tilbage til dansk sociologis begyndelse og med den 
kritiske vinkel fra 70érne kom der i 80’erne en række analyser af den fort-

6. Helge Hvid, Det gode Arbejde, Forlaget Fremad, København 1990; Gitte Haslebo 
(red), Magt og indlydelse. Kvinder i job; Steen Scheur, Fagforeninger mellem kollektiv 
og profession, København 1985; Jesper Due, Når der slås søm i, DJøF, København 1988.
7. Tarja Cronberg, Fremtidsforsøg, Akademisk Forlag, København 1990; Tarja Cron-
berg og Dorte Friis, Metoder i teknologivurdering – erfaring og fornyelse, Blytman, 
København 1990; Bengt Åke Lundvall og Hardy Madsen, Teknologi mellem økonomi 
og politik, Blytman, København 1984.
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satte sociale ulighed i velfærdsstaten. Her var temaerne dels den manglende 
udligning af de sociale forskelle og den vedvarende sociale arv og dels vel-
færdssamfundets manglende evne til at håndtere massearbejdsløsheden8.

En anden udløber af 70’ernes kritik af de traditionelle sociologiske 
metoder viser sig i en række metodediskussioner med vægt på kvalitative 
metoder, både nye og genopdagede gamle som aktionsforskning, og i eva-
luerings- og udviklingsforsøgsmetoder, der inddrager brugere, forsøgsstra-
tegimetoder, men også mere overordnede metodediskussioner9.

Men også nye områder dukker op som ungdomssociologi10, ikke mindst 
omkring ungdomskommissionen, og kvindesociologi11.

Et af sociologiens klassiske områder, politisk sociologi, får også nyt liv 
i 80’erne, både med en fortsættelse af mere traditionelle tilgange og med 
forsøg på at forny forståelsen af forholdet mellem politik og samfund12.

8. Erik Jørgen Hansen, Generationer og livsforløb i Danmark, København 1988; Erik 
Jørgen Hansen, Den maskerede klassekamp, Hans Reitzels Forlag, København 1990; 
John Andersen & Jørgen Elm, Fattigdom i velfærdsstaten, Samfundslitteratur, Køben-
havn 1989; John Andersen og Jørgen Elm, Arbejdsløshed og offentlig forsørgelse i Dan-
mark, Forlaget Sociologi, København 1990; Mogens Holm (red.), Det Splittede Sam-
fund, Samfundslitteratur, København 1989.
9. Lis Adamsen, Forsøgsstrategi – samfundsmæssige konsekvenser og fremtidsper-
spektiver, AKF, København 1990; Lis Adamsen (red.), Vejledning i evaluering, AKF, 
København 1986; Laila Launsø og Olaf Rieper, Forskning om og med mennekser –  
metoder og vilkår i samfundsforskning, Købenahvn 1987; Harald Enderud (red.), 
Hvad er organisations-sociologisk metode? bd. 1 & 2, København 1984; Ib Ander-
sen (red.), Valg af organisationssociologiske metoder, Samfundslitteratur, København 
1990; Heine Andersen (red.), Videnskabsteori og metodelære, bd. 1 & 2, Samfunds-
litteratur, København 1990.I udkanten af de sociologiske miljøer arbejder Lauge 
Rasmussen og Kristian Clausen med aktionsforskning inden for et teknologivurde-
ringstema. Se Rasmussen, Lorentzen og Clausen (red 1992): Deltagelse i teknologisk 
udvikling. Fremad.
10. Joi Bay og z, Ungdom, en stil, et liv, Tiderne Skifter, København 1986; Lilli Zeuner, 
Kulturelle processer i ungdomsuddannelserne, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, Køben-
havn 1988; Gestur Gudmundsson, Ungdomskultur som overgang til lønarbejde, Forlaget 
Sociologi, København 1992.
11. Birgitte Simonsen, De skæve køn bd.1-3, Unge Pædagoger, København 1989, Lis 
Højgaard, Vil kvinder lede? – et spørgsmål om fornyelse, Ligestillingsrådet, København 
1990.
12. Peter Gundelach, Sociale bevægelser og samfundsændringer, Forlaget Politica, 
Århus 1988; Kurt Klaudi Klausen og Torben Hviid Nielsen (red.), Stat og marked – 
fra Leviathan til usynlig hånd til forhandlingsøkonomi, DJøF, København 1989; Bent 
Flyvbjerg, Rationalitet og magt bd. 1 & 2, Akademisk Forlag, København 1991; Erik 
Christensen, Nye værdier i politik og samfund, Hovedland, Højbjerg, 1990.
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I slutningen af årtiet udkommer der for første gang i mange år flere 
egentlige lærebøger i sociologi, vel at mærke skrevet af danske sociologer 
og ikke oversatte bidrag13.

Disse mange bidrag til 80’ernes danske sociologi efterlader ikke et enty-
digt indtryk af et fag i indholdsmæssig krise omend den institutionelle krise 
har været tydelig nok.

Men selve lukningen af faget i en årrække er nu ikke den eneste årsag til 
at diskussionen om sociologiens krise er blusset op også i Danmark.

Hvis man ser på de overordnede temaer for en række nationale socio-
logforeningers årsmøder de senere år er sociologien uden tvivl i krise. Der 
er efterhånden også en ret omfattende litteratur om krisen i sociologien, så 
omfattende, at fremtrædende amerikanske sociologitidsskrifter som Socio-
logical Forum bringer særnumre herom14.

Forklaringer på fagets krise er mange og peger både på interne og 
eksterne årsager, men en af de først fremførte og mest udbredte krisefor-
klaringer binder krisen i faget sammen med en antagelse om en opløs-
ning af fagets teoretiske og metodiske kerne i 60’erne specielt efter 1968. 
Sociologiens kerne på det tidspunkt kan nok bedst beskrives som funk-
tionalistisk og neo-positivistisk15 i en empiristisk-scientistisk forstand.

I indledningen til en stor dansk antologi om sociologi under forandring16 
argumenterer redaktørerne for en forståelse af ‘sociologiens krise’ som et 

13. Peter Gundelach (red.), Ind i sociologien – en grundbog, Gyldendal, København 
1990; Peter Gundelach, Nils Mortensen og Jens Thonboe (red.), Sociologi under foran-
dring, Gyldendal, København 1990; Heine Andersen (red.), Sociologi – en grundbog til 
et fag, Hans Reitzels Forlag, København 1992.
14. Ib Jørgensen gennemgår i Dansk Sociologi nr. 2, 1995 et temanummer fra Socio-
logical Forum, no. 2, june 1994, Special Issue: What’s wrong with Sociology?, hvor 
en række fremtrædende repræsentanter for amerikansk sociologi diskuterer årsager og 
tendenser i krisen i amerikansk sociologi.
15. Neo-positivisme bruges her om udviklingen af den meget empirisk eller bedre em-
piristiske udgave af den logiske positivisme fra Wienerskolen, som primært udviklede 
sig i USA under og efter 2. verdenskrig, med Paul Lazarsfeld som en bærende kraft og 
G.C. Lundberg som repræsentant for den mest radikale scientistiske udgave af denne 
tradition i sociologien. Se Peter Halfpenny, Positivism and Sociology, Explaining social 
life, Allen & Unwin, London, 1982, som har en glimrende gennemgang i kapital 3, 
Logical Positivism. Comte men også Wienerkredsen (Carnap) i sociologiens historie er 
en meget mere videnskabsteoretisk profil af positivismen end det indtryk, som neo-pos-
itivismen efterlader. Ikke mindst Comte tog afstand fra positivismes udtalte tendens til 
reduktionisme, se herom det detaljerede studie af Comte’s betydning i fransk sociologi i 
Johan Heilbron, The Rise of Social Theory, Polity Press, Cambridge, 1995.
16. Sociologi under forandring, redigeret af Peter Gundelach, Nils Mortensen og Jens 
Chr. Thonboe, Gyldendal, København 1990.
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udtryk for, at faget er inden i en fundamental omstillingsproces, hvor et rele-
vant begreb som sociologiens krise skal udtrykke en situation, hvor „den gamle 
forståelse ikke længere rækker til og man må indstille sig på noget nyt“(s. 13).

Denne formulering mener vi ikke er præcis nok. Det er naturligvis gans-
ke forståeligt, at diskussionen af kriser i sociologien starter med en sådan 
konstatering af utilstrækkeligheder ved de eksisterende forståelsesrammer 
eller paradigmer i faget.

Men udover denne meget vigtige påpegning af kompleksiteten i forhol-
det mellem sociologi og samfund må det efter vores opfattelse være muligt 
at arbejde med en forståelse af kriser, som ikke er helt så orienteret om fa-
gets egen udvikling og samtidig peger udover faget selv, dvs. forstår kriser 
som et træk ved det moderne samfunds udvikling.

I en kapitalistisk (verdens)markedsøkonomi er kriser en naturlig del af 
den sociale virkelighed i alle samfundsmæssige områder. Ingen har så præ-
gnant og overbevidende påvist dette som Marx17: „Disse modsigelser fører, 
selvfølgeligt, til eksplosioner, kriser, hvori momentan ophævelse af alt ar-
bejde og tilintetgørelse af en stor del af kapitalen igen voldeligt fører den 
tilbage til det punkt, hvor den er sat i stand til fuldt ud at beskæftige sine 
produktive kræfter uden at begå selvmord18.“

Simon Clarke hævder i en stor analyse af Marx’ kriseteori, at fra dette 
perspektiv er „Marx the first and the most radical theorist of the ‘post-mo-
dern’ condition. . . .Marx does not offer us a philosophical discourse on 
post-modernity, but a scientific account of the contradictory foundations of 
modern society19.“

At sige at noget går i opløsning – vedtagne værdier bryder sammen osv. 
er ifølge Marx et kendetegn ved den kapitalistiske form for krise. Set i dette 
perspektiv er det således ikke mærkeligt at sociologien udvikler sig i brud 
og diskontinuitet – simpelt hen fordi dens genstand er alt andet end lineært 
i sin udviklingsproces. For så vidt det sociologiske projekt i sin grundkerne 
har sat sig for at studere „statik og dynamik“ i det moderne samfund er det 
temmelig forventeligt at dets antagelser med jævne mellemrum må kuldka-
stes og reformuleres.

Opbrud og kriser som givne samfundsmæssige vilkår og rammer for 
produktionen af videnskabelig viden, herunder også sociologi, er den ene 

17. Krisen som en del af dynamikken i den kapitalistiske produktionsmåde påviser 
Marx i alle sine senere arbejder med kritikken af den politiske økonomi, se f.eks Paul 
Mattick, Kriser og kriseteorier, Kurasje, København 1974, især kapitel 2.
18. Karl Marx, Grundrids bd. 3, Modtryk/Kurasje, Århus 1976 (1953), s. 585 (636).
19. Simon Clarke, Marx’s Theory of Crises, The Macmillan Press, London, 1994, s. 280.
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vigtige dimension i krisediskussionen, som vi her ønsker at fremhæve. Den 
anden side af denne diskussion har at gøre med spørgsmålet om, hvorledes 
sociologien selv reflekterer disse forhold og udvikler egne handlingsstrate-
gier i forhold til disse vilkår.

I denne indledning skal vi ikke forsøge at gennemføre en mere systema-
tisk analyse af sociologiens egen udvikling og de samfundsmæssige forhold 
der indvirker/virker tilbage herpå. Men med en Bourdieu’sk inspiration vil 
vi forsøge at indkredse nogle forklaringstyper, der ser ud til at være af be-
tydning for forståelsen af udviklingen i fagets vidensproduktion idag. Disse 
forklaringer udgør alle forsøg på at tænke sociologiens historie i en sam-
menhæng, der rækker udover et mere evolutionært perspektiv, og derfor er 
de for os at se væsentlige bud på, hvordan en diskussion om brud og konti-
nuitet i den danske sociologi kunne komme igang.

Allerede for 20 år siden pegede Alvin Gouldner20 på den kommende 
krise i sociologien, som han forbandt med den etablerede sociologis domi-
nerende funktionalistiske traditioner, både empirisk og teoretisk (Parsons), 
og disses faglige og ideologiske konservatisme, som stod i vejen for ud-
viklingen af et kritisk og politisk engagement i faget. Dette viste sig ifølge 
Gouldner i en mangel på helhjertede forsøg fra den etablerede sociologis 
side på at forstå omfang og dybde i de samfundsmæssige konflikter, som 
overfor sociologien præsenterede sig som en række sociale bevægelser, stu-
denterbevægelsen, Vietnambevægelsen, borgerrettighedsbevægelsen, med 
hver deres krav på at kunne fremlægge sociologiske forklaringer på de so-
ciale konflikter, de udgjorde en del af.

Gouldner forudså, at sociologien fremover nok vil udvikle sig til at blive 
mere polycentrisk med plads til radikal og marxistisk sociologi såvel som 
interaktionistiske og etnometodologiske retninger, men at velfærdsstatens 
vækst vil fremme udviklingen af en funktionalistisk og empiristisk socio-
logi som den dominerende21.

20. Alvin Gouldner, The Coming Crises of Western Sociology, Basic Books, new york, 
1970.
21. „These theoretical changes and developments in Academic Sociology will be oc-
curing in a society in which a Welfare State has been institutionalized and exert great 
pressure on the social sciences, especielly through funding and other resources. The 
Welfare State will continue to influence Functionalists and it will strongly support 
methodological empiricism. It will also influence studies carried on by the Chicago  
tradition. . . . Nor is there the slightest reason to suppose, that the Marxist will  
be exempt from the blandishment and pressure of the Welfare State.“ Gouldner,  
op.cit. s.445
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Hvor Gouldner således forsøger at analysere sociologiens krise ud fra 
fagets voksende involvering i velfærdsstaten og de politiske magtcentre22, 
så er der også fra USA i den senere tid kommet en hel del indlæg, der beskri-
ver sociologiens krise som en overhåndtagende specialisering, udvikling af 
særinteresser forklædt som sociologiske specialer, empirisme og mangel  
på en faglig kerne. De forklarer denne udvikling – eller giver skylden for 
den – på den ideologisering af faget, som fulgte efter 1968-studenteroprøret. 
Skylden for sociologiens krise kan således placeres hos marxister og andre 
radikale grupper som feminister og etniske minoritetsgrupper.

Irving Horowitz23, som har en lang produktion af velskrevne og kritiske 
bøger bag sig, er nok den mest fremtrædende sociolog bag denne type for-
klaringer på sociologiens krise i en postmoderne verden.

Richard Sennett ser i en artikel i Die Zeit24 kritisk på denne forklaring, 
og vender den, så sociologiens krise som hos Gouldner kan diskuteres ud 
fra fagets overvældende vægt på samfundsmæssig ligevægt og stabilitet og 
manglende plads for kritiske betragtninger på samfundsmæssige modsæt-
ninger og moralspørgsmål, som bl.a. fandtes hos den unge Marx. I de senere 
år er disse krisetegn ifølge Sennett påny aktuelle, fordi den nyeste sociologi 
er helt ude af stand til at tematisere samfundsmæssig helhed i lyset af po-
tentielle sociale utopier. Sennett går så langt så han lægger skylden på et 
fraværende samfundsbegreb – eller i det mindste på en levende diskussion 
af samfundsbegrebet – på dette fravær af en fantasi om et alternativ til det 
herskende samfund.

Uden direkte at tage diskussionen op bygger Sennett sin kritik på det 
forhold, at den radikale og politisk engagerede kritiske sociologi som blom-
strede op i 60’erne idag er præget af 25 års akademisk karriere. Russell 
Jacoby (1987) har måske mest skånselsløst i bogen The Last Intellectuals 

22. Gouldner, op.cit. s. 511 (epilogue).
23. Irving Louis Horowitz, The Decomposition of Sociology, New York, Oxford uni-
versity Press, 1993. Til illustration af hvor radikalt Horowitz går tilværks følger ne-
denstående citat, hvor også James Coleman henføres til de skyldige: „They become 
one more sectarian group of several hundred individuals, involved in the proces of self-
validation and self-praise. The Rational Choice Group joins the Sex and Gender group, 
the Marxist Sociologists, the Political Economy of World Systems Group, and countless 
others in developing a specialized niche and hence has little chance to enlarge the public 
discourse it is so interested in serving“. (s. 117)

Paul R. Gross og Norman Levitt fremsætter i bogen Higher Superstition. The Acade-
mic left and Its Quarrels with Science, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994, 
en tilsvarende kritik, som dog udbredes til andre videnskabsområder end sociologien.
24. Das Ende des Soziologie, Die Zeit nr. 40, 30.9.1994.




