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Abstract 

Olof Ehrenkrona: Edward Westermarck: Forskare i vetenskapens vindskiften. Uppsala 

universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, Vårterminen, 2019.  

 

Edward Westermarck, finlandssvensk sociolog och filosof, studeras med Lorraine 

Dastons och Peter Galisons (D&G) metod för att analysera vetenskapshistoriska 

förändringar. Syftet är att testa ändamålsenligheten i D&G:s analysmodell för att 

studera metodologiska och innehållsliga förändringar. Användningen av epistemic 

virtues prövas som ett sätt att identifiera interaktionen mellan dynamiska fält och 

övergångar mellan olika doktriner under decennierna kring sekelskiftet 1800/1900. 

Metoden tillämpas på Westermarck och hans samtida i sociologins grundargeneration. 

Westermarck och Durkheim betraktas som arketypiska företrädare för en sociologisk 

respektive en biologisk – evolutionistisk – funktionalism. Malinowski är en brygga 

mellan de två. Undersökningen analyserar kunskapsteoretiska och ideologiska 

skillnader och likheter mellan forskarna. Deras förhållande till vetenskaplighet som 

epistemic virtue analyseras. Dynamiska fält och förändringslaviner beskrivs för att 

belysa kontinuitet och diskontinuitet i doktrinutvecklingen. Studien visar att metoden 

kan tillämpas även på humaniora och beteendevetenskaperna. Westermarcks kritik av 

Freud och Oidipuskomplexet exemplifierar hur doktrinförändringar fångas upp i andra 

vetenskapsområden – sociobiologin. Undersökningen visar att interaktionen sker också 

mellan olika vetenskapsområden och hur förändringarna mellan dessa sker diakront.  

 

Nyckelord: vetenskapshistoria, Westermarck, Durkheim, sociologi, socialantropologi, 

darwinism, moralfilosofi, epistemic virtues.         
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Inledning 

 

I denna studie är huvudpersonen Edward Westermarck (1862-1939), en finlandssvensk 

forskare inom sociologi, socialantropologi, praktisk filosofi och psykologi. Hans mång-

sidighet och långa karriär som forskare gör honom vetenskapshistoriskt intressant utifrån flera 

aspekter. Uppsatsen sätter Westermarcks roll i doktrinhistorien i fokus och syftet är att 

tillämpa Lorraine Dastons och Peter Galisons (D&G) analytiska metod för att studera 

innehållsliga och metodologiska förändringar i vetenskapen.  

Doktrinskillnader i sociologin är utgångspunkten för att undersöka hur den inomveten-

skapliga synen på Westermarcks forskning förändras synkront och diakront. Westermarcks 

tvärvetenskapliga inriktning gör det möjligt att behandla hans forskning även utifrån andra 

perspektiv än sociologins. Ambitionen är att med hjälp av olika aktörers syn på vetenskap-

lighet, som en grundläggande epistemic virtue, försöka kartlägga och beskriva den dynamiska 

interaktionen mellan olika metodologiska och innehållsliga doktriner, när sociologiämnet 

etableras och sedan utvecklas.  

 

Edward Westermarck   

Westermarck växte upp i ett akademikerhem i Helsingfors. Hans barndom präglades av 

återkommande hälsoproblem – astma. Efter skolan studerade han filosofi vid Helsingfors 

universitet och doktorerade 1889 på äktenskapets historia.1 En utvidgad engelsk version The 

History of human Marriage publicerades 1891 med förord av Alfred R. Wallace.2 Arbetet 

blev en internationell succé för den 28-årige forskaren som på den grunden fick en docentur i 

sociologi i Helsingfors, trots att ämnet ännu inte var etablerat vid universitet. Westermarck 

ville sedan gå vidare med att skriva de moraliska idéernas historia med samma komparativa 

metod som han hade använt när han skrev äktenskapets historia. Den komparativa metoden 

kan ses som ett sätt att bemästra, eller åtminstone mildra, det kunskapsteoretiska problem som 

ligger i att induktionen medger forskaren att ur en ändlig serie enskilda företeelser beskriva 

sådant som är universellt. Genom jämförande studier av ett stort materialomfång läggs en 

någorlunda stabil grund för de generaliserande slutsatserna.         

                                                           
1 Lars Hertzberg, "Westermarck, Edward (1862-1939): Socialantropolog, professor, rektor", Biografiskt lexikon 

för Finland, elektronisk utgåva, Svenska litteratursällskapet i Finland (2014), www.blf.fi.                             

Nedladdad 2019-06-01: http://www.blf.fi/artikel.php?id=3685      
2 Ibid. 

http://www.blf.fi/artikel.php?id=3685
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Efter att ha fått resestipendium från universitetet inledde Westermarck 1898 fältstudier i 

Marocko.3 Han hade rest dit mer eller mindre av en slump och blivit fascinerad av landet och 

befolkningen, och eftersom han hade förstått att han måste skaffa sig ett annat empiriskt 

underlag, även om han behöll sin komparativa ansats, föll det sig naturligt att välja Marocko 

för sin fältforskning. Fem år senare, 1903 inbjöds han att föreläsa vid London School of 

Economics and Political Science (LSE).4 Det var ett resultat av det nätverk av engelska 

intellektuella, många med förankring i The Fabian Society, som han hade byggt upp genom 

sin tidigare forskning. Han blev lektor vid LSE 1904.5 Universitetet i Helsingfors inrättade 

1906 en skräddarsydd professur i praktisk filosofi för Westermarck och i stort sett samtidigt 

fick han erbjudande om en professur i London.6 Så stor var hans prestige att han fick lov att 

upprätthålla bägge professurerna parallellt. Samtidigt gavs han också möjlighet att under delar 

av året fortsätta med sin socialantropologiska forskning i Marocko.  

Hans andra stora verk The Origin and Development of the Moral Ideas gavs ut i två 

band 1906 och 1908.7 Publiceringen av den första delen blev en katalysator i konflikten med 

den etablerade franske sociologen Émile Durkheim om metodvalet och om sociologiämnets 

inriktning. Den grundläggande motsättningen handlade om vad som skulle undersökas – 

individens roll i moralens utveckling eller samhällets. Efter att ha slutfört sitt verk om moral-

filosofin publicerade Westermarck tre verk som baserades på fältstudierna i Marocko. År 

1932 gav han ut Ethical Relativity som ett inlägg i den moralfilosofiska diskursen och 1934 

utkom hans samlade kritik av Freud och Oidipuskomplexet på svenska.8 Westermarck avled 

1939 till följd av ett astmaanfall som han drabbades av vid nyheten om andra världskrigets 

utbrott.  

 

Syfte 

Min studie relaterar Westermarcks forskning till sociologins och socialantropologins framväxt 

och metodutveckling, samt den inomvetenskapliga diskussionen om innehåll och vetenskap-

liga anspråk. Syftet är att försöka tillämpa Lorraine Dastons och Peter Galisons metod för att i 

                                                           
3 Olli Lagerspetz och Kirsti Suolinna, Edward Westermarck: Intellectual Networks, Philosophy and Social 

Anthropology (Helsingfors, 2014), 53. 
4 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv (Helsingfors, 1927), 250. 
5 Olli Lagerspetz och Kirsti Suolinna, Edward Westermarck: Intellectual Networks, Philosophy and Social 

Anthropology, 29. 
6 Ibid., 46. 
7 Lars Hertzberg, "Westermarck, Edward (1862-1939): Socialantropolog, professor, rektor", Biografiskt lexikon 

för Finland, elektronisk utgåva. 
8 Westermarck använde pluralformen ”Oidipuskomplexen”, medan jag här använder singularis som är den idag 

gängse formen. 
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ljuset av Westermarcks forskning synkront och diakront beskriva förändringar i vetenskapliga 

doktriner.9 Genom att identifiera vad de betecknar som "dynamiska fält" och "laviner" hoppas 

jag kunna ge ett bidrag till bilden av interaktionen mellan de olika skolorna som formades 

under sociologins och socialantropologins första decennier och i något fall även senare fors-

kning. De dynamiska fälten är till sin natur amorfa, eftersom de ändras kontinuerligt genom 

interaktionen med föregående och efterföljande fält. Deras innehåll, ifråga om metod och 

substans, formar ändå en sammanhållen kontext. Laviner definieras som omfattande och 

kraftfulla doktrinskiften som utlöses av till synes obetydliga händelser i ett övergångsskede 

mellan två dynamiska fält.  

Mina frågeställningar är följande: Är det möjligt, och även ändamålsenligt, att tillämpa 

D&G:s metod på humaniora, samhälls- och beteendevetenskaperna? Går det att använda sig 

av deras analytiska begrepp "dynamiska fält" och "laviner" för att identifiera övergångar i nya 

fält och sådant som är gemensamt och som skiljer olika doktriner åt? Är det också möjligt att 

definiera sådana vetenskapliga normer, "epistemic virtues", som kan användas för att 

analysera skillnader och likheter mellan olika forskare och vetenskapliga diskurser? I centrum 

för analysen finns också frågan om samhällets och biologins betydelse för människans 

utveckling och hennes civilisationsprocess.  

D&G:s metod skiljer sig från exempelvis Thomas Kuhns och Michel Foucaults analy-

tiska grepp genom att D&G mindre ensidigt betonar diskontinuiteterna, och den bör således 

ge bättre förutsättningar att belysa helheten av kontinuiteter och diskontinuiteter i ett doktrin-

skifte.10 Varför är då detta intressant? Jag menar att det som förenar och det som skiljer i en 

vetenskaplig diskurs, betraktat under en längre period, ofta utvecklas tillsammans och att det 

finns motsättningar som under lång tid interagerar och inspirerar varandra. Doktrinernas ut-

veckling liknar vågor som med sina toppar och dalar inte befinner sig på ett konstant avstånd 

från varandra. Därför är helhetsrelationen med dess skiftningar över tid också intressant att 

studera och inte bara enstaka utsnitt. D&G:s metod att identifiera aggregat, som analytiska fält 

och laviner, ger en mer realistisk bild av dynamiska förändringsprocesser som sträcker sig 

över flera decennier.  

 Valet av Edward Westermarck som huvudperson betingas dels av hans långa forskar-

gärning som sträckte sig över mer än ett halvsekel, dels av hans ställning som en av tung-

viktarna under sociologins och antropologins första skeden. Han hade dessutom en ovanlig 

                                                           
9 Lorraine Daston och Peter Galison, Objectivity (New York, 2007), första häft. uppl. (New York, 2010), 17–55. 
10 Lorraine Daston, How To Think About Science, intervju, [Radio], Toronto: CBC-radio, (2018), sändes 2018-

12-05. Nedladdad 2019-02-02: https://www.cbc.ca/radio/ideas/how-to-think-about-science-part-2-1.464988 

https://www.cbc.ca/radio/ideas/how-to-think-about-science-part-2-1.464988
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bredd genom att han tillämpade sin sociologiska/antropologiska forskning inom moral-

filosofin. Som finländare med svenska som modersmål och som en inspiratör till Axel Häger-

ström är han också en del av den svenska idéhistorien.11 Till detta kommer ett personligt 

intresse, eftersom han var en – avlägsen – släkting, vars arketypiska karaktär som forskaren 

som vigt sitt liv åt vetenskapen ofta nämndes i min barndomsmiljö.   

 

Forskningsöversikt 

Ett ytterligare skäl till att välja Westermarcks forskning som undersökningsobjekt är den goda 

tillgången på forskningsmaterial. Det gäller både samtida material och material som beskriver 

hur hans forskning har betraktats under olika tidsskeden efter hans död. I Finland har Wester-

marck aldrig helt fallit i glömska. Därför har det funnits ett kontinuerligt intresse för hans 

arbeten och finländska forskare har regelbundet stämt av konjunkturerna för hans hypoteser,  

metodval och resultat.  

Det har gjort det möjligt att identifiera dynamiska fält och laviner genom att studera vad 

som har skrivits om Westermarcks plats i den allmänna doktrinhistorien. För att besvara mina 

frågor om tillämpligheten av D&G:s metoder är litteraturen om hans forskning på metanivå 

viktig. Ledtrådar ges i kritiken av hans forskning och konflikter som uppstår med andra 

forskare. Genom att studera Westermarcks egen uppfattning om vad som är god forskning och 

jämföra den med andras åsikter om detta, vilket nästan alltid framgår av kritiken, blir det 

också möjligt att definiera vilka epistemic virtues, som han ville odla.  

Materialets omfattning gör en avgränsning nödvändig. Studiens fokus ligger på fråge-

ställningar som är relevanta för de skillnader och likheter som kan spåras mellan Wester-

marck, Durkheim och Malinowski, i fråga om metoder och inriktning. En central fråga i 

denna kontext är biologins respektive samhällets funktioner, när det gäller moraliska föreställ-

ningars ursprung och utveckling. Dessa frågor återkommer i en ny tappning kring millennie-

skiftet och studien uppmärksammar också hur de förs vidare in i vår tid.  

Många av de största i det finländska vetenskapssamhället, Rolf Lagerborg, Georg 

Henrik von Wright och Erik Allardt, för att ta några exempel från olika generationer, har 

publicerat arbeten om Westermarck och hans forskning. På senare år har Olli Lagerspetz och 

Kirsti Suolinna blivit sin generations Westermarckspecialister. De har själva gjort – och 

inspirerat andra – till att göra grundliga studier av hur Westermarcks forskning har relaterat 

till den internationella utvecklingen inom hans forskningsfält.  

                                                           
11 Bo Petersson, Axel Hägerströms värdeteori: Axel Hägerström´s theory of value (Uppsala, 1973), 94. 
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I Sverige har medicinhistorikern Nils Uddenberg uppmärksammat Westermarcks idéer, 

som han behandlar i Arvsdygden och Idéer om livet: En biologishistoria. Johan Frostegård, 

professor vid Karolinska Institutet, har skrivit om evolutionsaspekten i Westermarcks 

forskning och i en doktorsavhandling av Ralf Hultberg behandlas vedergällningstanken som 

den framträder i Westermarcks moralfilosofiska verk.12 Bo Petersson har skrivit om 

Westermarcks inflytande på Axel Hägerströms värdeteori. 

En inte obetydlig mängd internationell litteratur finns om Westermarcks roll och veten-

skapliga produktion inom sociologi, socialantropologi, evolution, biologi, sociobiologi och 

moralfilosofi. Studiens två andra centralfigurer, Émile Durkheim och Bronislaw Malinowski, 

är också omsorgsfullt vetenskapligt analyserade och har båda en stor produktion. Durkheim 

var Westermarcks viktigaste konkurrent och den som introducerade funktionalismen inom 

sociologin. Malinovski var Westermarcks elev och betraktas som grundare av den brittiska 

antropologin.    

Utgångspunkten för min studie tas dels i Westermarcks egen produktion, dels i vad som 

har skrivits av andra forskare som har refererat och relaterat till hans arbeten.13 En omfattande 

bibliografi, och den mest fullständiga, publicerades 2017 i en antologi om Westermarcks 

forskning, redigerad av Olli Lagerspetz m.fl.14 Det finns således ett stort och vetenskapligt 

gediget material om hur Westermarcks forskning kan relateras till annan forskning i hans 

samtid och därefter. Antologin från 2017 ger en aktuell bild som täcker aspekter på alla hans 

forskningsfält och Westermarcks ställning i vetenskapssamfundet. Bilden av det nu aktuella 

forskningsläget är sammanfogad av många olika forskares val av analysmetoder med en i 

huvudsak evolutionär och textkritisk inriktning. 

Mitt material består av originaltexter av Westermarck som belyser hur han såg på sin 

egen forskning och hans vetenskapliga ideal och den kritik som han utsattes för, framför allt 

av Durkheim. Dessa två får representera varsin idealtyp av forskare i sociologins grundar-

generation. I uppsatsen används begreppen social funktionalism och biologisk funktionalism 

för att beskriva deras skilda forskningsansatser. 

Därutöver består materialet av andra forskares synkrona och diakrona analyser av, och 

kommentarer till, Westermarcks metoder och inriktning. Urvalet har gjorts med hänsyn till att 

                                                           
12 Ralf Hultberg, Vedergällningstanken: Två idéhistoriska studier (Göteborg, 2012).  
13 Edward Westermarcks viktigaste verk som här åsyftas är: The History of Human Marriage (1891), The Origin 

and Development of Moral Ideals vol. 1 (1906) och vol. 2 (1908), Ethical relativity (1932) och Freuds teori om 

Oidipuskomplexen (1934). 
14 Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson och Camilla Kronqvist (red.), Evolution, Human Behaviour and 

Morality: The Legacy of Westermarck (Oxon och New York, 2017). 
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materialet ska belysa den doktrinhistoriska utvecklingen för de två ansatserna, den socialt 

inriktade funktionalismen och den biologiskt inriktade funktionalismen.  

 

Epistemic virtues 

Begreppet epistemic virtues ska förstås som att kunskapsteorin också har en etisk dimension, 

som tar fasta på hur forskningen bedrivs inte bara i sitt strikt logiska sammanhang. Denna 

sammankoppling är betydelsefull, eftersom den tillför kunskapsteorins utveckling ännu ett 

element som förändras över tid. Forskningsläget om D&G:s metod, som centreras kring just 

förändringen av epistemic virtues, är av naturliga skäl inte lika omfattande som forskningen 

om Westermarck och hans forskningsområden. Metoden är realtivt ny och har utvecklats för 

en naturvetenskaplig historieskrivning. D&G tillämpar sin metod i Objectivity som kom ut 

2007.15 Metoden bygger på att det går att identifiera epistemic virtues som kan jämföras 

synkront med annan forskning och diakront i ett längre perspektiv. I Westermarcks fall talar 

vi om ett halvt sekel och för en aspekt – evolutionsläran – på studieobjektet ett helt sekel. 

D&G undersöker ett visst begrepps historia, objektivitet. Denna studie gäller en 

forskargärning och det är uppenbart att de epistemiska dygderna (virtues) – och eventuellt 

lasterna (vices) – måste vara anpassade till detta.  

D&G arbetar alltså med begreppen "dynamiska fält" och "laviner". Dynamiska fält är 

epistemic virtues som förenar forskarna under ett visst tidsskede, och fälten interagerar både 

bakåt med tidigare fält och framåt med de nya som bryter igenom. Fälten är mer amorfa än 

Kuhns paradigm och Foucaults analys av vetenskapliga diskurser.16 När nya dynamiska fält 

uppstår förändras också de gamla i en dynamisk interaktion. Ibland byggs spänningar upp 

mellan det existerande fältet och det fält som är på väg att uppstå och utlöser så småningom 

en ”lavin”. Lavinen som metafor används av D&G för att visa på oförutsebarheten i 

förändringen. Aktörerna kanske anar att någonting kommer att ske, men ingen kan säga när 

lavinen utlöses och vad det är för händelse som utlöser den. Detta är ett känt fenomen inom 

kaologin och forskningen om dynamiska system som uppträder kaotiskt, d.v.s. att små 

förändringar av ingångsvärden kan få mycket stora effekter, den så kallade fjärilseffekten.  

Det finns däremot en rikhaltig diskussion allmänt om epistemic virtues. Bland andra 

Herman Paul har i en artikel diskuterat epistemic virtues i relation till den historiska 

forskningen. Hans fokus är vad forskaren faktiskt gör i sin forskning, eftersom historisk 

                                                           
15 Lorraine Daston och Peter Galison, Objectivity. 
16 Lorraine Daston, How To Think About Science. 
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forskning är inbäddad i praktiker och kunskapsteoretiska kulturer. Paul lyfter fram dygder 

som handlar om hur det historiska materialet används och förstås utifrån forskarens egen etik. 

På så vis kan historieforskning på metanivå handla inte bara om vad som har skrivits utan 

också om vad som har gjorts och hur forskningen praktiskt har utförts, och hantverket kan 

kopplas till den enskildes forskarens karaktärsegenskaper.17 Forskningens etiska dimension är 

också någonting som D&G fångar upp i sin metodteoretiska diskussion.18 Jag menar att detta 

är ett angreppssätt som lämpar sig väl för att studera doktrinskiften generellt och därmed 

också i idé- och lärdomshistorien. 

I undersökningen används aktörernas uppfattning om ”vetenskaplighet” för att analysera 

deras bild av epistemic virtues. Begreppet vetenskaplighet kan betraktas som en samman-

fattning av egenskaper som faktatrohet, noggrannhet och ärlighet. I vetenskapligheten ingår 

också att forskningen ska vara erfarenhetsbaserad – empirisk – och inte spekulativ. Veten-

skaplighet ska också innefatta den kritiska prövningen av forskningsmaterialet, hur det väljs 

ut, samlas in och sammanställs. Resultaten ska vara faktagrundade, verifierbara och falsifier-

bara. Måttstocken för analysen är således aktörerenas förhållningssätt till dessa vetenskapliga 

normer. 

Begreppet vetenskaplighet med denna normativa inriktning har valts, eftersom am-

bitionen hos den första generationen sociologer var att efterlikna naturvetenskapen. Det var en 

starkt positivistisk trend inom den akademiska forskningen och i den kontexten utvecklades 

de nya humanvetenskaperna – etnologi, sociologi, psykologi och socialantropologi – som 

tidigare hade funnits under filosofins tak. 19  Det fanns en vilja att utforska människans inre 

känslor och drifter och deras samband med de yttre livsbetingelserna och den sociala organi-

sationen. På så vis menade många att det skulle gå att identifiera lagar som styrde människors 

beteende på samma sätt som naturlagarna hade blottlagts av naturvetarna. Till stor del för-

klarar detta element i tidsandan Charles Darwins enorma genomslagskraft och att just hans 

empiriska arbeten fick ett avgörande inflytande på Westermarcks forskningsinriktning, såväl 

inom sociologin som filosofin. Ibland kunde inflytandet också gå i andra riktningen, att 

filosofin och sociologin bidrog till att utvidga de biologiska tolkningsramarna. Fälten 

interagerade med varandra, som vi kommer att få se nedan, när det gäller exempelvis 

forskningen kring incestförbudet. 

                                                           
17 Herman Paul, "Performing History: How Historical Scholarship is Shaped by Epistemic Virtues", History and 

Theory, vol. 50 (2011), 1-19. 
18 Lorraine Daston och Peter Galison, Objectivity, 53. 
19 Carl-Göran Heidegren, Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915 (Göteborg, 2004), 

18. 
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Mitt val av begreppet vetenskaplighet innebär inte att jag menar att det skulle gå att rakt 

av överföra en naturvetenskaplig forskningsmodell till exempelvis sociologin. I den tid då 

sociologin utvecklas till ett eget ämne är dock den naturvetenskapliga modellen ett ideal som 

styr forskarnas normativa syn på vad som är god vetenskap och förhoppningarna om den nya 

kunskap om människan som forskningen skulle kunna erövra med rätt metoder. 

 

 

Undersökning 

 

I följande avsnitt beskrivs olika förhållningssätt till vetenskaplighet som epistemic virtue, 

sociologins metoder och vad forskningen skulle syfta till att beskriva, förklara och besvara. 

Utgångspunkten är Westermarcks idéer som grundas i hans syn på evolutionens roll i män-

niskans civilisationsprocess. Westermarck och Durkheim jämförs som företrädare för två 

skilda vetenskapliga skolor. I deras motsättningar och likheter speglas sociologins doktrin-

skiften och hur dessa skiften förhåller sig till andra forskningsdiskurser inom biologi, praktisk 

filosofi, psykologi och socialantrolpologi. Målet är att undersökningen ska spegla inter-

aktionen mellan olika dynamiska fält och finna eventuella laviner.       

    

Westermarcks idévärld  

Westermarck var redan som ung starkt påverkad av engelsk empirism, som alltid förblev en 

av hans viktigaste epistemic virtues.20 Han forskade om det långa sambandet mellan sedvanor 

och moraliska föreställningar. Han var en ivrig fotograf och tillhörde de forskare som redan i 

fotografins ungdom förstod betydelsen av att inför läsaren också avbilda vetenskapen som den 

bedrevs.21 Antologin från 2017 har som omslag en bild på Westermarck ridandes på en mula 

omgiven av sina marockanska medarbetare. Bilden är tagen under en fältforskningsexpedition 

och han har tagit med sig ett stort bibliotek, eftersom han alltjämt behåller sin komparativa 

ansats och han ännu inte är säker på vilka möjligheter som fältforskningen i realiteten 

erbjuder. Vi kan tänka oss Westermarck som en ovanligt mångdimensionell forskare och med 

ett medvetande som är fyllt av hypertexter som länkar till olika, men i en tydlig kontext, 

relevanta platser på hans många forskningsfält.  

                                                           
20 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv. 
21 Sven Widmalm, Vetenskapens ansikte, inträdesföredrag i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i 

Uppsala (2013). 
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Pierre Duhem, som var en samtida fransk fysiker och vetenskapshistoriker, har 

definierat två arketyper av forskare, en fransk typ och en engelsk och försökte på så vis fånga 

skillnaderna i karaktärsdrag som han menade hade betydelse för vetenskapens inriktning i de 

båda nationella traditionerna. Intressant nog lät han Napoleon Bonaparte stå för den engelska 

mentaliteten som han menade präglades av rikliga faktakunskaper och en överlägsen förmåga 

att också i de små detaljerna snabbt kunna urskilja stora skeenden. Denna förmåga samman-

föll, menade Duhem, med en tendens till ytlighet. Duhem lånade två begrepp av Blaise Pascal 

”l´esprit de finesse et l´esprit géometrique” för att beskriva egenskaperna och han menade att 

den förra fanns endemiskt hos britterna.22 Westermarck var anglofil. Det finns goda skäl att 

anta att han under sina mest formbara år i umgänget med så många ledande brittiska 

intellektuella tog intryck av den mentala disposition som Duhem ansåg sig kunna spåra.   

Sociologen Westermarck har under stora delar av 1900-talet framstått som föråldrad. 

Den moderna sociologin skulle studera sin samtid – industrisamhället – och forskarna tappade 

helt enkelt intresset för den darwinistiskt inspirerade sociologi som Westermarck hade sysslat 

med. Westermarcks forskning hänvisades till ett annat fack – socialantropologi. 23 Claude 

Lévi-Strauss placerade honom sex år efter hans död i vetenskapens Hall of Fame. Det var 

något överraskande, eftersom Lévi-Strauss som strukturalist hade tagit ännu ett steg bort från 

grundargenerationens funktionalistiska idéer. På metanivån såg han uppenbarligen något i 

Westermarcks forskningsprogram som var av en annan dimension än den som präglade den 

vanliga inomvetenskapliga diskursen:  

 

He was the last of this group of men of truly exceptional temperament, industry, erudition, and fecundity, 

who performed at the end of the nineteenth century the same role for the social sciences that the    

Renaissance masters did for the modern thought.24  

 

Kanske anade den franske filosofen och antropologen Lévi-Strauss att Westermarcks 

idéer inte var alldeles döda. Att vågen som han hade satt igång alltjämt fortplantade sig i 

forskarrymden. I så fall blev han delvis sannspådd. Biologerna återupptäckte nämligen 

Westermarck efter knappt ett sekel och han återkom under 1980-talet i sociobiologin, när han 

                                                           
22 Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory, andra uppl. (Paris, 1914), eng. övers. (Princeton, 

New Jersey 1954), 63. 
23 Kirsti Suolinna och Olli Lagerspetz, "Westermarcksamfundet och etableringen av den moderna sociologin i 

Finland", i Susan Sundback och Kirsti Suolinna (red.), I Westermarcks skugga: Sociologins första decennier i 

miljön kring Åbo Akademi (Åbo, 2006), 28. 
24 Claude Lévi-Strauss, "The work of Edward Westermarck", Timothy Stroup (red.), "Edward Westermarck: 

Essays on His Life and Works", Acta Philosophica Fennica vol. 34 (Helsingfors, 1982) 181.  
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lanserades hårt av Edward O. Wilson.25 Westermarcks biologiska funktionalism har också 

återkommit som försvar för naturrätten i en amerikansk konservativ kontext.26 I perspektiv av 

Westermarcks etiska relativism som inspirerade Axel Hägerström, som ju avfärdade natur-

rättsliga föreställningar som metafysik, är det ett intressant exempel på hur tidsandan ibland 

gör oväntade krumsprång.  

Socialantropologin framstår idag som närmast besläktad med Westermarcks forskning. 

Den brittiska antropologins stora namn Bronislaw Malinowski var en av Westermarcks elever 

och den som intellektuellt och idémässigt stod honom närmast. I vår tids identitetsdiskurser 

och digitala umgänge finns kopplingar till Westermarcks relativistiska moralfilosofi som 

förnekade att moraliska värden kunde vara absoluta, eftersom de var sprungna ur individens 

känslor av gillande och ogillande av vissa handlingar och företeelser.27 Hans teori om incest 

och diskussion om Oidipuskomplexet ger honom också en plats i psykologins doktrinhistoria. 

Westermarcks bredd gör honom till vad vi idag skulle beteckna som en tvärvetenskaplig 

forskare, men den fasta grunden i hans idévärld var hans syn på evolutionens betydelse för 

människans utveckling som kulturvarelse.28 

Det löper en röd tråd genom historien om människans tankevärldar som handlar om 

hennes plats i naturen. Är hon ett djur bland andra eller är hon Guds avbild? Är hon en del av 

något som är större än hon själv eller är hon bara ett själv som försöker överleva i en om-

givning som hon måste sträva efter att behärska efter bästa förmåga? Tråden vindlar genom 

en kaskad av religiösa och politiska föreställningar, världsåskådningar och livsåskådningar. 

Till de svåraste frågorna som människan har brottats med är hennes egenskap att vara en 

biologisk varelse utrustad med förnuft. Civilisationerna har med tiden utvecklat alltmer 

sofistikerade tankemönster som har kretsat kring förnuftets primat. Föreställningar om hur 

människan har frigjort sig från naturens begränsningar och alltmer präglats av sin kulturella 

utveckling och allt mindre av sitt biologiska ursprung har varit temat för den stora berättelsen 

om människans framsteg.   

När Charles Darwin krossade den bibliska myten om människans uppkomst och lan-

serade en övertygande vetenskaplig teori om hur hon var en art bland andra, och när han 1871 

i sin bok The Descent of Man kunde förklara hur det hade gått till när hon hade uppstått ur 

                                                           
25 Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson och Camilla Kronqvist (red.), Evolution, Human Behaviour and 

Morality: The Legacy of Westermarck, 85. 
26 Larry Anhart, "Thomistic Natural Law as Darwinian Natural Right", i Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller, Jr. 

och Jeffrey Paul (red.), Natural Law and Modern Moral Philosophy (New York, 2001), 1-33. 
27 Edward Westermarck, Etisk relativism (London, 1932), sv. övers. (Helsingfors, 1949), 176. 
28 Nils Uddenberg, Idéer om livet: En biologihistoria, vol. 2 (Stockholm, 2003), 256. 
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andra arter, innebar detta ett nytt fokus på människan som biologisk varelse.29 Nästa stora 

fråga blev: Hur såg sambandet ut mellan hennes biologiska egenskaper och hennes sociala ut-

veckling? Westermarck ansåg att utvecklingsläran kunde förklara orsaken till vissa sociala 

beteenden hos människan. Han knöt an till den fysiska antropologin, d.v.s. människans ut-

veckling som biologisk varelse. Han var i denna del starkt påverkad av Charles Darwin och 

Alfred R. Wallace som skrev förordet i hans genombrottsverk.30  

I likhet med andra biologiska varelser anpassade människan sig till omgivningen för att 

överleva. Det naturliga urvalet innebar att de människor som lyckades bäst med anpassningen 

också hade störst möjligheter att överleva och trygga sina efterkommandes uppväxt. Det fanns 

dock, enligt Westermarck, inget normativt i detta, utan var en naturens konsekvens av mer 

eller mindre effektiva överlevnadsstrategier.31  

Det biologiska ursprunget var gemensamt för alla människor. I den biologiska kontexten 

var beteenden som sammanhängde med överlevnaden inte civilisationsberoende, menade 

Westermarck. Han pekade tvärtom på beteenden som förmedlades genom de mer utvecklade 

civilisationerna och som stred mot de universella sociala instinkter som han ansåg sig ha 

spårat.32 I detta kan finnas en av förklaringarna till att hans evolutionära teori föll i glömska. 

Westermarck såg utvecklingsläran som en teori för att söka likheterna mellan människor, 

medan antropologerna var ute efter att kartlägga skillnaderna. Han bidrog därför inte till den 

rasbiologiska ansatsen som annekterade Darwinismen under första halvan av 1900-talet och 

som efter andra världskrigets slut placerade samhälls- och beteendevetenskaplig evolutionism 

i giftskåpet. Det var istället biologerna som traderade Darwins utvecklingslära vidare genom 

att sammanföra den med Mendels experimentella ärftlighetsforskning och, efter upptäckten av 

DNA, med hela den moderna genetiken. 

I Westermarcks evolutionära syn ingick att de universella biologiska egenskaperna ärv-

des individuellt från individ till individ. Det var således inte något kollektivt medvetande som 

en gång måste ha förvärvats genom en underordning ett visst regelsystem, utan ett instinktivt 

beteende som var en del av människans biologiska utrustning. Förvärvade egenskaper kunde 

dock inte ärvas, menade Westermarck som alltså inte anslöt sig till Lamarcks och dennes 

efterföljares syn att förvärvade egenskaper kunde omvandlas till instinkter.33 Denna skillnad 

                                                           
29 Charles Darwin, The Decent of Man and Selection in Relation to Sex (London,1871), (Ware 2013). 
30 Edward Westermarck, Det menskliga äktenskapets historia (London, 1891), sv. övers. (Helsingfors, 1893); 

Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv. 
31 Nils Uddenberg, Idéer om livet: En biologihistoria, vol. 2, 258. 
32 Ibid.  
33 Ibid., 261 
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mellan olika darwinistiska skolor visade sig få avgörande betydelse, när evolutionsforskning-

en under några kritiska decennier då den, famlande i mörkret, slog in på de villospår som 

ledde till rasbiologin och Lysenkoismen i Sovjetunionen. Det hör till bilden att Westermarck 

inte heller skrev under på Herberts Spencers socialdarwinistiska tankegångar. Han förblev 

sina läromästare Darwin och Wallace trogen och avstod från övertolkningar.34  

Men Westermarck var inte enbart darwinist. Han var också empiriker. Så länge det inte 

hade visats att utvecklingsläran också gick att tillämpa på sociala beteenden var detta endast 

en hypotes. I sitt verk om äktenskapets historia menade Westermarck att han hade slagit hål 

på myten att människan från början levde i promiskuitet och att äktenskapet var ett uttryck för 

en kulturellt betingad civilisationsprocess.35 Han hade istället visat att äktenskapet var en del 

av en universell överlevnadsstrategi för arten. Det var också bekräftelsen av denna hypotes 

som, genom hans redovisning av en stor mängd fakta från olika kulturer, innebar hans 

vetenskapliga genombrott. Han såg i ansamlingen av faktagrundade exempel hur tesen om 

parbildningens betydelse för överlevnadschanserna hos avkomman kunde styrkas, men också 

hur den motsatta teorin saknade vetenskapligt stöd. Empirin stödde honom. Att låta fakta 

sparka var också en av hans epistemic virtues. 36   

Trots det positiva mottagandet var huvudfrågan om naturens och kulturens betydelse för 

människans utveckling ännu inte avgjord. Det krävdes mer bevis från andra beteendemönster 

för att bemöta den kritik som skulle komma mot Darwinisterna. Äktenskapets historia inne-

höll också ett viktigt resonemang som 100 år senare skulle bli ett av de mest kraftfulla 

argumenten i debatten om biologins betydelse för människans sociala beteenden.   

Typiskt för Westermarck är att han konsekvent sökte efter ursprunget till en företeelse 

och aldrig helt släppte sin komparativa metod. Under sina år i London kom han, som tidigare 

har nämnts, att knyta många kontakter i den krets av fabianer som grundade LSE. Politiskt 

betraktade han sig som liberal, var radikal i det vetenskapliga och representerade redan från 

sina allra första forskarår en utveckling som skulle komma att kopplas till modernismens 

genombrott i universitetsvärlden.   

Olli Lagerspetz som, tillsammans med Kirsti Suolinna, är en av de främsta Wester-

marckforskarna har i tre punkter beskrivit hur Westermarck bemötte kritiken mot sin forsk-

ning. Den första punkten handlade om vad som var mest vetenskapligt korrekt, att enbart 

                                                           
34 Nils Uddenberg, Idéer om livet: En biologihistoria, vol. 2. 
35 Olli Lagerspetz och Kirsti Suolinna, Edward Westermarck: Intellectual Networks, Philosophy and Social 

Anthropology, 24-25. 
36 Edward Westermarck, Det Menskliga äktenskapets historia; Minnen ur mitt liv.  
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forska på läsfrukter och bedriva sin forskning i läsesalen eller att genomföra fältforskning på 

plats. Kritiken bemötte han genom att själv inleda omfattande fältstudier hos Berberfolken i 

Marocko och på så vis utveckla sin komparativa ansats. Däremot avvisade Westermarck de 

två andra kritikpunkterna och valde där polemiken före anpassningen. Dessa  gällde kritiken 

som Émile Durkheim formulerade från sin socialt funktionalistiska utgångspunkt, liksom den 

kritik som grundades i psykoanalysen, som slog igenom i Storbritanniens intellektuella kretsar 

på 1920-talet.37 Av dessa två var det Durkheims sociala funktionalism som Westermarck hade 

svårast att bemöta, och han försonades efter hand med åtminstone delar av funktionalismen 

inom sociologin och antropologin.38 Det hör dock till bilden att Westermarck egentligen 

aldrig ifrågasatte att sedvänjorna hade sociala funktioner. Vad han egentligen gjorde var att 

ifrågasätta deras förklaringsvärde utan kunskap om deras ursprung. 

I sitt stora översiktsverk Idéer om livet: En biologihistoria, skriver Nils Uddenberg om  

"de tre historierna" inom sociologin – den individuella, den samhälleliga och den biologiska. 

Den första handlar om den "enskildes livslopp", den andra är vår "sociala historia" som vi 

delar med andra i samma kultur och med samma språk och sedvänjor, och den tredje är den 

historia som vi delar med andra människor. Westermarck utgick ifrån individen i människans 

biologiska historia, och till skillnad från vad som är normalt inom sociologin, satte han inte 

samhället i centrum. Det var människan som sådan som intresserade honom, inte aggregatet 

av individer genom deras samhällsbildningar.39 Uddenbergs tredelning tillför diskussionen en 

central analytisk dimension i synen på doktrinens utveckling. Jag har därför valt att beskriva 

Westermarcks idéer som biologisk funktionalism och Durkheims idéer som social funktion-

alism. De får representera två skilda dynamiska fält som interagerar med varandra och till-

sammans med föregående och efterkommande fält är delar av doktrinutvecklingen. 

 

Westermarck och vetenskapligheten 

Med en bred definition av begreppet var vetenskapligheten Edward Westermarcks hela liv. 

Det var i vetenskapssamfundet han sökte sin bekräftelse och byggde sina nätverk, det var i 

forskargärningen han förverkligade sig själv och det var den sanningssökande forskaren som 

                                                           
37 Olli Lagerspetz, "Westermarck and the emergence of twentieth-century social anthropology: Three main 

challenges", i Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson och Camilla Kronqvist (red.), Evolution, Human 

Behaviour and Morality: The Legacy of Westermarck (Oxon och New York, 2017), 15. 
38 Olli Lagerspetz och Kirsti Suolinna, Edward Westermarck: Intellectual Networks, Philosophy and Social 

Anthropology, 92. 
39 Nils Uddenberg, Idéer om livet: En biologihistoria, 281. 
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var hans livsideal.40 Att vara sanningsenlig i sin forskning betraktade han som en nödvändig 

epistemic virtue. Med vissa avbrott för viss politisk och administrativ verksamhet under för-

ryskningsperioden vid sekelskiftet i Finland och i samband med Åbo Akademis grundande, 

gjorde han ingenting annat än forskade, undervisade eller förberedde sig för nya steg inom sin 

forskning. Även det sociala livet kretsade kring forskningen.  

Westermarcks karriär inom vetenskapen kan ses ur flera perspektiv. Pierre Bourdieus 

vetenskapssociologiska inriktning skulle centrera bilden kring Westermarcks vetenskapliga 

nätverk och hur hans sociala och akademiska kapital utvecklades i kretsen av andra forsk-

are.41 Tomas Kuhn och Michel Foucault skulle se till diskontinuiteterna i etableringen av nya 

forskningstrender i Westermarcks olika discipliner.42 Det är dock vetenskapligheten som 

intellektuellt förhållningssätt som vi i detta sammanhang vill komma åt. Denna styrde 

inriktningen på hans forskning och var bestämmande för de kontroverser han hade i 

forskarsamfundet. D&G:s perspektiv skulle ta fasta på hur han som ung forskare utlöser en 

lavin och motbevisar de existerande föreställningarna om att människan i sitt urtillstånd 

antogs ha levat i promiskuitet och hur han själv senare blir offer för nya fältövergångar och 

laviner inom sociologin och psykologin. Därför passar en metod som D&G:s bättre än Kuhns 

och Foucaults analysmodeller, eftersom den med utgångspunkt i tillämpningen av epistemic 

virtues behandlar vetenskapens utveckling som en interaktion mellan dynamiska fält istället 

för att i huvudsak fokusera på skillnaderna och de tvära brotten mellan doktrinerna. 

Vetenskaplighet kan betraktas tvådimensionellt, metodologiskt och innehållsligt. Den 

första dimensionen är instrumentell – hur kan jag ta reda på vad jag vill veta? Den andra är 

vetenskapsteoretisk och i en djupare mening filosofisk, såtillvida att den följer ett logiskt   

mönster som kan hänföras till en viss tanketradition. Westermarcks första ställningstagande 

som ung akademiker gällde den andra dimensionen, den innehållsliga. Han började redan som 

student med att göra ett filosofiskt vägval mellan den anglosaxiska beskrivande empirismen 

och den tyska metafysiken. Det var till sin kärna ett fundamentalt val mellan två motsatta 

tanketraditioner och Westermarck gjorde sitt val efter att ha studerat båda. 

I sina memoarer beskrev han vägvalet som medvetet och kategoriskt.43 När memoar-

författare beskriver sådana val långt tillbaka i tiden finns alltid risken för efterhands-

konstruktioner, men några omständigheter talar för att skildringen ändå ger en korrekt be-

                                                           
40 Olli Lagerspetz och Kirsti Suolinna, Edward Westermarck: Intellectual Networks, Philosophy and Social 

Anthropology, 12.  
41 Pierre Bourdieu, Homo Academicus (Paris, 1984), sv. övers. (Stockholm, 1996). 
42 Thomas S. Kuhn, Den vetenskapliga reolutionens struktur (Chicago, 1962), sv. övers. (Stockholm, 1992). 
43 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv, 28. 
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skrivning av hur han tänkte som ung student. Tyska var det första främmande språket och 

Tyskland var en akademisk stormakt, vars inflytande stadigt växte.44 Den tyska idealismen 

mötte visserligen ett växande motstånd, vilket kunde visa sig vid tjänstetillsättningarna, men 

tysk filosofi dominerade trots detta och det var framför allt med de tyska universiteten som 

det fanns ett utbyte.45 Brittisk empirism hade däremot i slutet av 1800-talet en ganska svag 

ställning vid dåtidens finländska universitet, precis som i övriga Norden. 

Först vid 24 års ålder 1886, lärde han sig engelska.46 Innan dess hade han fått läsa de 

engelska filosoferna och vetenskapsmännen på svenska och tyska, men för att bedriva 

avancerade studier med den brittiska empirismen som grund var engelskan nödvändig. I sin 

beskrivning av den första tiden i England och mötet med Life and Letters of Charles Darwin 

förde Westermarck in begreppet vetenskaplig "ödmjukhet" och ett "strängt metodiskt arbets-

sätt" som epistemic virtues.47  

Westermarcks studieår vid universitetet i Helsingfors sammanföll med början på en ny 

intellektuell strömning vid de nordiska universiteten, en strömning som C-G Heidebrink har 

betecknat som den "positivistiska andan".48 Denna bidrog till vad Heidebrink kallar den 

"idealistiska systemfilosofins kris".49 Och Westermarck tycks ha varit mer känslig för påverk-

an från sina generationskamrater än sina lärare, vilket förklarar att han så snabbt anammade 

idéer som då uppfattades som tämligen radikala. Vägvalet som Westermarck gjorde handlade 

alltså framför allt om att välja bort den tyska metafysiken som han uppfattade som grumligt 

tänkt och svårtydd.50 Empirismen tyckte han dock präglades av "klarhet och verklighets-

sinne".51 Vad som särskilt tilltalade honom var att empirismen stödde sig på fakta och att 

teorier och hypoteser kunde testas och kullkastas av fakta. Han var starkt medveten om att 

sociologin var en ung vetenskap som fortfarande famlade i mörker, men det var bättre att 

erkänna detta och bygga på den empiriska kunskapen än att försöka dölja de kunskaps-

teoretiska bristerna.52 Westermarcks inställning till den tyska filosofien var polemisk. Han 

                                                           
44 Matti Klinge, "Det tysksinnade universitetet", i Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola och John 

Strömberg (red.), Kejserliga Alexanders Universitetet 1808-1917, vol. 2 (Helsingfors, 1989), 909. 
45 Ibid., 564–565, 568. 
46 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv, 69. 
47 Ibid., 81. 
48 Carl-Göran Heidegren, Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915, 32. 
49 Ibid., 24. 
50 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv, 28. 
51 Ibid. 
52 Edward Westermarck, Det menskliga äktenskapets historia. 
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jämförde filosofen med "[…] en blind man i ett kolmörkt rum som söker en svart hatt vilken 

alls inte finns där". Han beskrev Kants "framställningssätt" som "frånstötande".53  

I Westermarcks syn på vetenskaplighet återfanns således också en bestämd mening om 

formens roll och innehållsliga relevans. Har såg ett tydligt samband mellan vad han upp-

fattade som den tyska filosofins dunkla tänkande och bristen på klarhet i framställningen som 

han såg som en epistemic vice. Ytterst gällde skillnaden på vilka grunder det var rimligt att 

dra slutsatser. Slutsatser som grundades på spekulationer och inte på fakta som kunde 

verifieras eller falsifieras var inte vetenskapliga, menade han. För Westermarck var också 

kausaliteten helt central. Det var först när orsaken till ett visst kulturellt fenomen var kartlagd 

som vetenskaplig förståelse kunde uppnås, ansåg han.54 Att som forskarna hittills gjort, nöja 

sig med att påvisa existensen av en viss social företeelse förklarade inget och var otillräckligt 

som vetenskap. I min tolkning av Westermarcks syn på vetenskaplighet spelar därför be-

greppet "origin" en avgörande roll.55 Det är i det enkla ordet "uppkomst" som hans forskning 

förankras och som ger anledning att definiera hans bidrag till doktrinutvecklingen som ett 

självständigt dynamiskt fält. Det är ingen tillfällighet att hans stora moralfilosofiska verk heter 

The Origin and Development of The Moral Ideas. Det är också där han deklarerar att "[…] the 

aim of all science being the discovery of some truth".56 Återigen ser vi begreppet sannings-

sökande som en epistemic virtue. 

Vetenskaplighetens anspråk innebar dock inte någon eremittillvaro. Den finländske 

historikern Matti Klinge har konstaterat att Westermarck, tillsammans med sina generations-

kamrater Hjalmar Neiglick och Arvi Grotenfelt, inte såg vetenskapen som en från samhället 

isolerad verksamhet utan att de med betydande skärpa också deltog i samhällsdebatten.57 

Westermarck var ändå mån om att själv kontrollera sina tid så att han kunde fortsätta med sin 

forskning, trots andra engagemang. Pierre Bourdieu har i sin forskning uppmärksammat tids-

användningen som en maktfaktor i akademiska sammanhang. Han belyste vilken sorts kapital 

som ackumuleras när en forskare tilldelas administrativa uppgifter som tar tid från forskning-

en och begränsar dennes möjligheter att ackumulera vetenskapligt auktoritativt kapital.58 

Westermarck såg till att bevara fokus på sin vetenskapliga produktion även i tider när andra 

                                                           
53 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv, 28. 
54 Edward Westermarck, Det menskliga äktenskapets historia, 4-6. 
55 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv, 403. 
56 Edward Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas, vol. 1 (London och New York, 1906), 

18. 
57 Matti Klinge, "Det tysksinnade universitetet", 640. 
58 Pierre Bourdieu, Homo Academicus 125. 
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uppgifter kallade.59 Hans egen forskning var alltid viktigast.60 Även här kan vi spåra en 

epistemic virtue, att forskningen måste få vara sitt eget mål.  

 En recension i Finsk Tidskrift 1897 av Benjamin Kidds populärvetenskapliga bäst-

säljare Social Evolution ger ett bidrag till bilden genom att visa vad Westermarck uppfattade 

som ovetenskapligt – epistemic vices. Kidd saknade forskarens "skeptiska besinningsfullhet". 

Det var ett verk som präglas av predikantens retorik, menade Westermarck och ironiserade 

över dennes överdrivna generaliseringar och tvärsäkerhet om sådant som forskarna fort-

farande tvistade om.61 Westermarck kritiserade dock inte bara formen, även om det var tydligt 

att han kopplade den språkliga utformningen till sin syn på vad som är vetenskapligt hållfast. 

Huvuddelen av recensionen handlade om hur Benjamin Kidd hade missuppfattat den aktuella 

diskussionen om Darwinismen, i första hand selektionsteorin, kristendomens roll i väster-

landets utveckling och Westermarcks kritik av föreställningen om en antagonistisk relation 

mellan förnuftet och driften att bilda samhällen.62 

Något bör också sägas om Westermarcks syn på universitetsvärlden, liksom den högre 

utbildningens och forskningens uppgifter och roll i samhället. Den ger en klar bild av de 

epistemic virtues som Westermarck själv hyllade. Han var skeptisk till de akademiska 

ceremonierna och betraktade ämbetseden, som han var tvungen att avlägga vid professors-

installationen i Helsingfors 1906, som ett uttryck för magiskt tänkande, vilket han också 

tämligen öppet meddelade de närvarande i sitt installationstal.63 Kunskapssökandet för 

kunskapens egen skull utan att fråga efter nyttan, vetenskapens kompromisslösa sannings-

sökande och utbildningens forskningsanknytning var hans akademiska filosofi.64 Ett avsnitt i 

Westermarcks program för utbildningen vid Åbo Akademi löd:  

 

Högskolan skall uppfostra sina elever till metodiskt, vetenskapligt tänkande. Besittningen av fackinsikter 

är i och för sig icke någon garanti för deras riktiga eller mest fruktbärande användning. Allmänbildning 

kan förvärvas ur böcker. Och karaktären utvecklas troligen mera i hemmet och livet än vid universitetet 

och mera i umgänget med kamrater än genom lärarnas undervisning. Men det metodiska tänkandet, som 

undviker förhastade slutsatser och ser företeelserna i deras rätta sammanhang – det erfordrar träning och 

skolning.65  

 

                                                           
59 Edward Westermarck Minnen ur mitt liv, 369. 
60 Rolf Lagerborg, Edward Westermarck och verken från hans verkstad under hans tolv sista år 1927-39, 

(Helsingfors, 1951), 51-57. 
61 Rolf Lagerborg, Edward Westermarck och verken från hans verkstad under hans tolv sista år 1927-39, 78-79. 
62 Edward Westermarck, ”Den sociala utvecklingen enligt Benjamin Kidd”, Finsk Tidskrift, vol. 40-41 (1896), 

114-134;   
63 Edward Westermarck, Minnen ur mitt liv, 282, 323. 
64 Ibid., 371-372. 
65 Ibid., 379. 
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I dåtidens alltjämt auktoritära pedagogiska miljö var detta framåtsyftande tongångar. 

Westermarck drog sig inte för att ta stöd i andra vetenskaper. Ett möte 1885 i den norska 

fjällvärlden med den brittiske psykologen James Sully väckte intresset för psykologin.66 Att 

ämnet hade blivit ännu en av de nya konkurrenterna till filosofin uppmärksammades av 

Durkheim i en föreläsning tre år senare.67 Hur uppfattade andra Westermarcks relation till de 

vetenskapliga idealen vid publiceringen av The History of Human Marriage? Förordet av 

Alfred R. Wallace ger mer än en antydan om vilka epistemic virtues som gällde i Stor-

britannien i slutet av 1880-talet och hur väl Westermarck ansågs leva upp till kraven. Wallace 

kontrasterade Westermarcks resultat mot andra stora namn som hade behandlat ämnet, 

Darwin, Spencer, Morgan och Lubbock. Han underströk att dessa i stort var ense om 

historieskrivningarna men, skrev Wallace: "[…] i flera av dessa punkter har Mr Westermarck 

kommit till olika och stundom diametralt motsatta slutsatser, och han har gjort det efter en, 

den fullständigaste och noggrannaste undersökning av alla tillgängliga fakta." Och han fort-

satte med en förmodan att också de vilkas åsikter bestreds: "[…] skola erkänna att Mr Wester-

marck är en noggrann forskare och en skarpsinnig tänkare".68 Verket blev en internationell 

succé och Westermarcks forskning uppfattades utan tvekan som god vetenskap.69  

Sammanfattningsvis var Westermarck empirist mer än någonting annat. Han lade stor 

vikt vid klarhet i framställningen och faktatroheten. Han lade ner stor möda på citatkontroll 

och korrekt användning av data. Svagt underbyggda generaliseringar kritiserades hårt. 

Orsakssamband var viktiga och måste kunna prövas vetenskapligt. Själv både verifierade han 

och falsifierade sina resultat. Självkritik var nödvändigt. Forskning skulle bedrivas för att 

söka sanningen, nyttan fick komma i andra hand. Han fäste stort avseende vid metodträningen 

på universiteten och forskningsanknytningen. För Westermarck var kopplingen, närmast 

självklar, mellan vetenskapsmannens integritet och resultatens tillförlitlighet. Han var inte på 

något sätt unik med sitt vetenskapliga normsystem. I själva verket är det påfallande likt hans 

främsta konkurrents syn på vad som var god vetenskap.    

 

Émile Durkheim och vetenskapligheten 

Den franska sociologins fadersgestalt är utan tvivel Émile Durkheim. Hans vetenskapliga 

program sammanfattades i Sociologins metoder som publicerades första gången 1896. Där 

                                                           
66 Ibid., 47. 
67 Carl-Göran Heidegren, Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915, 22–23. 
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etablerade han begreppet "sociala fakta" och att dessa borde behandlas som ”ting”.70 Han 

proklamerade redan i förordet att: "Vårt huvudsakliga syfte är att låta den vetenskapliga 

rationalismen gälla också det mänskliga beteendet."71 Émile Durkheim var alltså både 

empirist och positivist, och han var starkt influerad av Comte. Han tvekade inte att dra 

paralleller mellan sociologens uppgift och naturvetarens: 

   

Det fordras att sociologen försätter sig i samma sinnestillstånd som fysiker, kemister och fysiologer gör 

när de tar itu med ett ännu outforskat fält inom sin vetenskap [...] han måste inse att han står inför fakta 

vars lagar är lika överraskande som livets lagar kunde vara innan biologin instiftades; […]72 

 

Men det fanns de som inte tyckte att Durkheim levde som han lärde. Edmund R. Leach, 

socialantropolog vid LSE, noterade att det empiriska innehållet hos Durkheim och hans skola 

ofta var "extremt lågt".73 

Att det var vetenskap som sociologin sysslade med var enligt Durkheim ställt utom allt 

tvivel:  

 

Utan att förvanska uttryckets betydelse kan man faktiskt kalla alla de trosövertygelser och alla de 

beteendesätt som inrättats av kollektivet för institutioner; sociologin kan då definieras som vetenskapen 

om institutionerna, deras uppkomst och funktioner.74  
 

Med Duhems, tidigare nämnda, kategorisering av epistemiska personligheter skulle 

Durkheim kunna betraktas som en företrädare för den geometriska mentaliteten, åtminstone i 

jämförelse med Westermarck. Hans strängare krav på att visa logiska samband och på precisa 

slutledningar ur ett mer begränsat material skulle göra honom till en representant för den 

franska skolan.75 Durkheims undersökningsobjekt var i första hand samhället. Det var med 

Uddenbergs ord "samhällets historia" som han ville berätta, ett aggregat av individerna som 

blev något mer än bara summan av de ingående elementen. Durkheim ”[…] fann det mer 

angeläget att undersöka hur samhället formade sina medborgare än att ta reda på hur med-

borgarnas behov kom till uttryck i samhällsformerna".76 Det var Durkheim som lanserade 

föreställningen om det kollektiva medvetandet. Hans sociala funktionalism måste också 

betraktas som ett självständigt dynamiskt fält som doktrinhistoriskt skiljer sig från Wester-

                                                           
70 Émile Durkheim, Sociologins metodregler (Paris, 1895), sv. övers. (Göteborg, 1978), 9. 
71 Ibid., 6. 
72 Ibid., 10-11. 
73 E. R. Leach, "The Epistemological Background to Malinowski’s Empiricism", i Raymond Firth (red.), Man 

and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski (London, 1957), 121. 
74 Émile Durkheim, Sociologins metodregler, (É. D. kurs.),17. 
75 Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory, 56, 63. 
76 Nils Uddenberg, Idéer om livet: En biologihistoria, 256. 
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marcks biologiska funktionalism, liksom från den strukturalism som bland andra Lévi-Strauss 

senare under 1900-talet kom att utveckla. Idéen om det kollektiva medvetande är dock ett 

element som följer med in i vår tid i nya fält inom psykologi och pedagogik. 

Det finns i samhällssynen en gräns mellan Westermarck och Durkheim, som är värd en 

närmare analys, och som jag menar måste betecknas som en ideologisk skillnad i synen på 

individens respektive kollektivets roll för samhällets utveckling.77 Vi har sett hur Durkheims 

epistemic virtues inte på något avgörande sätt skiljer sig från Westermarcks. Senare kommer 

vi att se att Durkheim, kanske mer än Westermarck, uppfattade sådana skillnader, men de 

ideologiska skillnaderna framstår ändå vid en helhetsbedömning som större. 78 

 

Bronislaw Malinowski – elev och brygga till framtiden 

Den polsk-brittiske forskaren Bronislaw Malinowski var Westermarcks främsta och mest 

självständiga elev. Han betraktas idag som en av socialantropologins pionjärer och lanserade 

metoden "deltagande observation". Malinowski kände en särskild intellektuell samhörighet 

med Westermarck "[…]to whose personal teaching and to whose work I owe more than to 

any other scientific influence".79 Läraren och eleven hade den individualistiska ansatsen 

gemensam. 

Edward Westermarcks individualism hade utvecklats med tiden. Georg Henrik von 

Wright noterade förändringen första gången 1963 i en artikel om Edward Westermarck och 

Filosofiska Föreningen. Han beskrev hur Westermarck tidigt hade omfattat en ”sträng 

determinism” som sedan hade luckrats upp när han utvecklade sin moralfilosofi.80 Erik 

Allardt pekade långt senare på följande inslag i Westermarcks tänkande:  

 

He also answered the charge raised by Durkheim and his followers that social phenomena cannot be 

explained in terms of individual psychology. According to Westermarck, when we speak of the customs 

of a people we refer to something that individual members of it have in common. Even collective action is 

based on actions by individuals.81 
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Westermarck såg alltså inte någon motsättning, som inte skulle kunna överbryggas, 

mellan sin subjektiva relativism och evolutionslärans biologiska determinism. Han såg inte 

heller någon sådan oöverbryggbar motsättning mellan människans gemensamma universella 

egenskaper på artens nivå och den enskildes vilja och förmåga att träffa moraliska val som 

baserades i individualpsykologin. När Durkheim tog upp den kritiken så var han svar således, 

som ovan citerats, att också kollektiva handlingar ytterst byggde på individuella handlingar. 

Det är i grunden samma frågeställning om de kollektiva handlingarnas logik, som statsvetarna 

har ägnat stort intresse under det senaste halvseklet. Westermarck löste för sin del motsätt-

ningen genom att låta det vara ett kriterium för den moraliska handlingen, att den var intresse-

befriad. Edmund Ronald Leach adresserade Malinowskis individualism: 

 

Malinowski, I suggest, approves of Wundt’s empiricism but was repelled by the ‘group-mind’ 

implications of his historicist approach. He searched therefore for a body of theory which could somehow 

combine the ‘materialist’ basis of nineteenth-century Evolutionism with the attribution of free will to the 

individual soul.82  
 

Både Malinowski och Westermarck var empiriker som sökte det universellt mänskliga. 

För Malinowski var "människan som biologisk verklighet" central.83 Det hindrade honom 

dock inte från att ha en mer öppen inställning till den sociala funktionalismen än Wester-

marck. Malinowski blev den som introducerade den sociala funktionalismen i social-

antropologin, även om han inte heller drog sig för att kritisera Durkheim.  

Min tolkning är att Malinowski, till skillnad från Westermarck, inte lät sitt sökande efter 

universella mänskliga egenskaper hindra honom från att analysera sedvänjornas sociala 

funktioner på samhällsnivå. Malinowski betraktade det snarast som en styrka att kunna visa 

att de aktuella funktionerna i ett samhälle stod i överenstämmelse med deras evolutionära 

ursprung och betydelse. Han gjorde på sitt område, socialantropologin, detsamma som Axel 

Hägerström hade gjort när han formulerade det som skulle bli Uppsalaskolan inom filosofin. 

Han drog nytta av funktionalismen istället för att bekämpa den. Att Malinowski skiljde sig 

från Westermarck i synen på den sociala funktionalismen och – som vi senare ska se – om 

incestförbudet var heller inte uttryck för särskilt stora skillnader i synen på vilka epistemic 

virtues som var viktiga. Malinowski anammade också Westermarcks inställning att goda 

fältstudier förutsatte kunskaper i språket hos de folkslag som studerades. Malinowskis 

position, som brygga mellan Westermarcks biologiska funktionalism och Durkheims sociala 
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funktionalism och hans självständiga utveckling av socialantropologin, motiverar att också 

hans forskning bör ses som ett eget dynamiskt fält.         

 

Westermarck och Durkheim – den ideologiska klyftan 

För att förstå varför Westermarck hade så svårt att ta till sig Durkheims sociala funktionalism 

behöver vi gå till Westermarcks generella samhällssyn och hans etiska relativism, som den 

speglades i hans stora verk om moralens uppkomst och utveckling. I Westermarcks 

föreställningsvärld var moralens uppkomst en del av evolutionen och uttryck för något 

universellt hos människan.84 Moralen sammanhängde med människans evolutionära 

anpassning och gynnade artens överlevnad.  

Men om Westermarck inte kunde ta till sig sociologins funktionalism så gällde också 

det omvända. Durkheim kunde inte godta den individualpsykologiska och den biologiska 

berättelsen som Westermarck utforskade. Durkheims uppfattning att människan anpassade sig 

till samhället stred mot Westermarcks bild av samhället som ett naturligt sätt för människan 

att optimera sina överlevnadsbetingelser. Mot Westermarcks uppfattning att samhällets sed-

vänjor var uttryck för det "evigt mänskliga" stod Durkheims hobbesianska syn:  

 

Det är detta som är det mest väsentliga i uppfattningen om det sociala tvånget. Allt den innebär är 

nämligen att de kollektiva handlings- och tänkesätten har en verklighet utanför de individer, som i varje 

ögonblick anpassar sig till dem.85 

 

 Sociala företeelser uppstod på så vis ur andra sociala företeelser som fanns ovanför de 

naturliga böjelserna. Westermarck och Durkheim befann sig i, vad vi förmodligen idag ser 

med större tydlighet än man gjorde i början av 1900-talet före de totalitära ideologiernas 

genombrott, två starkt åtskilda västerländska tanketraditioner, symboliserade av namn som 

Thomas Hobbes och John Locke. Det skulle förklara den närmast instinktiva men ännu 

oartikulerade motviljan som båda hade mot varandras resonemang. Fransmannens motvilja 

mot Westermarcks individualism och ljusa människosyn och finländarens irritation över 

Durkheims hobbesianska pessimism, i kombination med en utpräglad kollektivistisk sam-

hällssyn. Det hör också till bilden att Durkheim i sin religionsvetenskapliga forskning kring 

totemismens betydelse för moralen i vissa kulturer hade ännu en beröringspunkt som kon-

kurrerade med Westermarcks forskning om moralens uppkomst.86 
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 I en senare normativ kontext och i den politiska idéhistorien är skillnaden mellan 

Hobbes och Locke ingen obetydlig skillnad. Tvärtom är det ofta en helt avgörande de-

markationslinje som skiljer dem åt, gränsen mellan klassisk liberalism och konservativ 

kollektivism. Durkheim förklarade i förordet till Sociologins metodregler att hans metod "på 

inte minsta sätt är revolutionär" utan snarast "konservativ".87 Och Westermarck hänvisade i 

sina memoarer Minnen ur mitt liv till den liberala inspiration som han hade fått av sin store-

bror Rudolf.88 Men ingen av dem gav någonsin konflikten mellan dem någon politisk eller 

ideologisk dimension. Striden fördes helt på det filosofiska och det metodologiska planet.  

 

Den kunskapsteoretiska klyftan 

Hur såg då de epistemologiska skiljelinjerna ut? Egentligen är de inte så anmärkningsvärda i 

beaktande av att de faktiskt inte undersökte samma saker. Durkheim ansåg visserligen att det 

var dålig vetenskap att, som Westermarck, basera sina slutsatser på Darwin som bara hade 

formulerat hypoteser.89 Westermarck i sin tur menade att han i sin historik över äktenskapet 

hade fört bevisningen bortom hypoteserna och genom fakta lyckats med att belägga 

evolutionens betydelse för människans val av parförhållande framför promiskuitet. Båda 

forskarna var empiriker. De arbetade med resultat som går att testa. I Westermarcks fall har 

åtminstone en av hans hypoteser, den som handlar om människans naturliga tendens att 

undvika incest, kunnat prövas empiriskt. De var alltså ense om ett av vetenskaplighetens 

viktigaste kriterier, att påståenden måste kunna falsifieras eller styrkas genom verifierbara 

observationer. Båda var också starkt faktaorienterade. Durkheims ställningstagande att sociala 

fakta ska behandlas som ting illustrerade detta, liksom Westermarcks monumentala insamling 

av fakta för att verifiera och falsifiera olika påståenden. Durkheim vände dock mängden fakta 

emot honom i vad Lagerspetz omnämner som kritik mot Westermarcks "ethnographic cherry 

picking".90 Han exemplifierar ur Durkheims kritik av första delen av The Origin and 

Development of Moral Ideas:  

 

Every time he [Westermarck] makes a claim, he cites examples from most disparate societies for proof. 

He is above all busying himself with amassing facts [. . .]. Not even critique of the documents thus 

employed is possible: receiving them from so many different hands, one must simply accept them as 

offered. [. . .] For him, there are no qualitatively different types of morality corresponding to similarly 

different social environments; at bottom he evidently believes in a morality which is one and only, 
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inscribed in congenital human nature, and of which the moralities known to us from ethnography and 

history are mere progressive approximations.
91

 

 

Därför är det intressant att notera Leachs kritik mot Durkheim för att vara ”extremt” 

tunn på empiriskt innehåll. När Westermarck i sin tur kritiserar Durkheim för att vara alltför 

spekulativ i sin forskning anar åtminstone jag en irritation över att han av en annan empiriker 

blir kritiserad för att presentera alltför mycket av empiriska data.  

Durkheim kritiserade också vad han menade var faktaurvalets brist på sammanhang som 

gjorde det svårt för att inte säga omöjligt att förstå de individuella moraliska reglernas 

funktion i samhället.92 För Westermarck var ursprunget till moralens regler avgörande för att 

kunna visa att moralen var en del av den mänskliga naturen, medan reglernas funktion och 

deras krav på individens anpassning bort från det naturliga beteendet var det viktiga för Durk-

heim. Westermarck såg moralen som en del av människans och mänsklighetens utveckling. 

Den hade uppstått spontant ur artens anpassning för sin överlevnad, inte som ett sätt att skapa 

ett socialt faktum för att disciplinera henne. Durkheims kritik mot Westermarcks omfattande 

faktaredovisning var logisk, eftersom mängden dolde det som Durkheim ville blottlägga. 

Durkheim var missnöjd därför att han tyckte att alla träden skymde skogen, medan Wester-

marck såg de många träden som individerna, vars gemensamma egenskaper bildade just en 

skog. 

Ser vi till forskningsmetoderna är skillnaderna inte så stora sedan Westermarck be-

stämde sig för att genomföra fältarbeten i Marocko. Westermarck, som från början var 

”kammarlärd”, utvecklade istället fältarbetet genom att lära sig det lokala språket och upp-

muntra sina studenter att göra detsamma. Malinowski följde i denna del Westermarcks 

exempel. Westermarck behöll dock sin komparativa metod även om han sent i livet skulle 

medge att den i vissa hänseenden kunde leda fel. Den stora bristen var att sedvänjor togs ur 

sitt organiska sammanhang när de sammanfördes i en grupp för att jämföras med varandra, 

menade han senare, och erkände att sedvänjorna påverkades av sin fysiska miljö och 

människornas levnadsbetingelser, liksom av andra folk i deras närhet. Han konstaterade:  

 

Medan den jämförande undersökningen lägger an på att utröna kulturföreteelsernas psykologiska och 

sociologiska ursprung, befattar sig den ’etnologiska’ med deras vandringar; de båda slagen av 

undersökningar supplera varandra, och deras resultat böra utöva ett hälsosamt inflytande på varandra, 

men de kunna icke ersätta varandra.93    
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En intressant vägledning för att bedöma skillnaderna mellan Durkheim och Wester-

marck ges av Olli Lagerspetz och Kirsti Suolinna i uppsatsen The sensitiveness of the holy – 

Westermarck and Durkheim on society and religion.94 De har tagit Westermarcks data från 

hans forskning om "baraka" – helighet – i Marocko och applicerat dessa i Durkheims tolk-

ningsram, när han har beskrivit och analyserat helighetsbegreppet. De har funnit betydande 

likheter mellan de båda forskarnas tolkning, men också skillnader. Westermarck negligerade 

det heligas politiska betydelse i Marocko, medan Durkheim såg helighet som en konstruktion 

från toppen av samhällshierarkin.95 Bägge var ändå eniga om att det heliga fyllde en sam-

hällelig funktion.  

Lagerspetz och Suolinna identifierar en annan skillnad som för mig framstår som 

signifikant för kontroversen i stort mellan Durkheim och Westermarck, det vill säga känslig-

heten för ändringar i samhällsmedlemmarnas syn på vad som är heligt och när det heliga kan 

profaneras. Det handlar där om Westermarcks dynamiska relativism och långa tidshorisonter 

kontra Durkheims tendens att beskriva samhället som någonting absolut och statiskt.  

En annat sätt att försöka bedöma relationen mellan Durkheims och Westermarcks an-

satser, men som illustrerar att skillnaderna kanske inte var så stora ändå, är att se dem ur Axel 

Hägerströms perspektiv. Denne var nämligen influerad av både Westermarck och Durkheim 

och kunde således applicera bådas idéer inom ramen för sin egen filosofi. Hos Westermarck 

lockade dennes moralfilosofiska utgångspunkter, att moraliska omdömen uttryckte känslor av 

gillande och ogillande och var relativa utan objektiv giltighet. Även om han kritiserade 

Westermarck för att förenkla sambanden så delade han i stora drag dennes relativism.96 I en 

antologi om Hägerström och den moderna sociologin noterar Thomas Mautner likheterna 

mellan ett avsnitt i Hägerströms berömda installationsföreläsning och första kapitlet i Wester-

marcks The Origin and Development of the Moral Ideas.97 Hägerström var alltså väl bekant 

med Westermarcks idéer.98 Bo Petersson, som var den som först uppmärksammade likheterna 

med Westermarcks moralfilosofiska arbete, poängterar att Hägerströms värdeteori  "[…] i 
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sina huvudlinjer är en produkt av hans egna resonemang", men också att Hägerström explicit 

säger sig anamma Westermarcks teori om moraliska föreställningars uppkomst.99 

Durkheims påverkan handlade om samhällets relation till individen. I Einar Tegens 

minnesord över Axel Hägerström står följande om dennes filosofi:  

 

Moral systems and formations can be analyzed as historical phenomena, their origin ascertained; and at 

this point the moral philosopher is led from the psyche to the social aspect. [...] Man is, in accordance 

with his very nature dependent upon the society in which he is born and in which he is brought up and 

lives, and its opinions and patterns determine and shape his mind and his life.
100

 

 

 

Tankegången är tydligt inspirerad av Durkheim. Förhållandet att Axel Hägerström tar 

intryck av både Westermarck och Durkheim gör att också Hägerströms filosofi kan 

identifieras som ett dynamiskt fält i den gemensamma kontexten.101 

Vi kan också se att Westermarcks och Durkheims skilda funktionalistiska ansatser inte 

handlar om förekomsten som sådan av samhälleligt utvecklade normer. Där avvek inte 

Westermarck.102 Skillnaderna handlar främst om hur, och i vilket syfte, dessa normer 

bildades. Durkheims intresse för biologiska förklaringar var ljumt, för att inte säga att avogt. 

Durkheims kritik handlade ändå framför allt om Westermarcks data och att dessa egentligen 

inte visade någonting, samt att det var ovetenskapligt att dra slutsatser på grundval av en 

hypotes som Darwins utvecklingslära. Westermarcks kritik av Durkheim gällde perspektivet. 

Han menade att normerna var individuella och utvecklades underifrån för att skapa 

livskraftiga samhällen, medan Durkheim såg de moraliska idéerna som dikterade från toppen 

av samhälls-pyramiden för att upprätthålla den rådande ordningen.103 Durkheims sociala fakta 

var konserverande. Westermarcks biologiska fakta däremot uttryckte utveckling, den 

långsamma förändring som sker när arten anpassar sig för att överleva.   

Vi har tidigare sett hur skillnaden mellan de biologiska och de sociala förklaringarna 

medförde att Durkheim och Westermarck undersökte olika saker. Det fanns också en annan 

viktig skillnad – tidshorisonten. Westermarcks tidshorisont sträckte sig flera hundratusen år 
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tillbaka i tiden, medan Durkheims sociala funktionalism i den jämförelsen innebar under-

sökningar av i stort sett samtida företeelser. Av detta följer också en avsevärd skillnad i 

utvecklingstempo. Westermarcks biologiska förlopp är så långsamt att förändringstakten 

knappt är urskiljbar, men det är ändå ett utvecklingsförlopp – naturens och kulturens dy-

namiska interaktion. Durkheim å sin sida studerar funktioner som är i det närmaste oför-

änderliga, eftersom de sociala faktas syfte är att upprätthålla en viss samhällsordning. Det 

innebär inte att samhället verkligen förblir statiskt. Sociala fakta förändras som en följd av 

samhällets allmänna utveckling, men det är ingen biologiskt betingad förändring som följer av 

individernas anpassning för att optimera överlevnadsförutsättningarna, utan återigen en social 

betingad och kollektivt bestämd förändring. Det är en förändring av aggregatet helt genom 

aggregatet. För att få en tydligare bild av den biologiska funktionalismen ska vi titta närmare 

på en specifik vetenskaplig diskurs. 

 

Westermarck och Oidipuskomplexet 

Westermarck ägnade ett kapitel i Det menskliga äktenskapets historia åt "Förbudet mot 

äktenskap mellan släktingar" – incesttabut. Han medgav att det bara var "nära nog" 

universellt, men menade att undantagen var så få att de kunde betraktas som "abnorma".104 

Han ansåg att incest var skadligt för arten och att människan hade utvecklat en instinkt mot 

sexuellt umgänge med personer som de hade levt med under sina tidigaste uppväxtår. Denna 

instinkt var, menade Westermarck, ännu ett uttryck för hur det naturliga urvalet verkade för 

att skydda arten.105 

Han beskrev inte enbart någonting som var socialt tabubelagt, utan något som var ännu 

mer banbrytande – en psykologisk reaktion som var biologiskt betingad. Instinkten – mot-

viljan mot sex med närstående – var inte föranledd av omgivningens avståndstagande eller av 

ett lagstadgat förbud, utan härrörde från individens egna känslor. Återigen ser vi hur Wester-

marck ville visa upp ett exempel på biologisk funktionalism. 

Det skulle gå några decennier innan frågan om incesttabut kom upp till ytan, och då 

restes huvudinvändningen av antropologerna Lord Raglan och Robert Briffault, samt Broni-

slaw Malinowski, att modern forskning hade visat att incest inte hade några skadliga effekter 

på avkomman.106 Det var en lavin, en fundamental kritik av Westermarcks hypotes, eftersom 
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orsaken till motviljan mot sexuellt umgänge med nära släktingar därmed sopades bort, och 

detta skulle bli vetenskapens position under åtskilliga decennier. Westermarck stod ändå fast 

vid sin uppfattning, trots att han nu var ganska ensam om den. Malinowski hade 1927, inte 

okritiskt men ändå i huvudsak, anslutit sig till Freuds psykoanalytiska teori om incest som 

hade utmynnat i lanseringen av begreppet "Oidipuskomplex". Malinowskis motiv var just 

detta, att incest inte hade några skadliga effekter för arten.107 Westermarcks svar på kritiken 

kom 1934 och innehöll en ingående motkritik av Freud som bottnade i att dennes psykoanalys 

inte kunde tillämpas på sociologin.108  

En avgörande vändpunkt i forskningen skedde 1963, då sex stycken amerikanska 

forskare inom antropologi och psykologi fångade upp data från den senaste populations-

genetiska forskningen och konstaterade att "ny information" kullkastade den tidigare tesen om 

att inavel inte hade skadliga konsekvenser.109 De hävdade vidare: "Hence the biological 

advantage of the familial incest taboo cannot be ignored [...] we must stress the fact that the 

familial incest taboo is virtually universal".110 Freuds psykoanalytiska förklaringar avvisades 

på tre rader.111 De skrev inte under helt på Westermarcks empiriskt grundade hypotes men var 

tydliga vad gäller betydelsen av tabubeläggandet av incest i den närmaste familjekretsen för 

att ge arten överlevnadsfördelar.112 Och de gick till och med steget längre genom att "föreslå" 

att överlevnadsfördelen "may have been the underlying cause for the development of the 

familial incest taboo".113 

Artikelns konsekvenser för den fortsatta diskussionen var betydande: Författarna var 

försiktiga, dels därför att deras underlag var begränsat, dels därför att slutsatsen re-

presenterade ett tvärt brott mot den tidigare forskningen. De "föreslog" ändå en tolkning som 

var grundad i slutsatser från hårda data och som återupprättade åtminstone en del av tilltron 

till den kausalitet som Westermarck ansåg sig ha funnit belägg för med sin komparativa 

metod. Senare rön har bekräftat deras slutsatser, och nu är sedan länge den allmänna bilden att 

Westermarckeffekten är bevisad.114 På så vis kom artikeln att utlösa "lavinen" som betydde 

startpunkten för en ny diskussion om biologins sociala funktioner och så småningom en 

övergång från ett dynamiskt fält i ett annat. År 2007 publicerade den amerikanske forskaren 
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Gregory C. Leavitt en kritik av den nu alltjämt gängse föreställningen om Westermarcks-

effektens existens. Leavitt underströk det kompletta doktrinskifte som hade skett med början 

1963: "Western wisdom has long maintained that the incest taboo originated and endures to 

prevent the deterious effects on inbreeding."115 Diskussionen fortgår alltså med en antydan till 

nya dynamiska fält som bryter fram, en diskussion som också berör Westermarcks moral-

filosofiska verk.  

 

Westermarck och de moraliska idéernas ursprung 

Första kapitlet i sitt verk om moralfilosofin gav Westermarck rubriken: "The Emotional 

Origins of Moral Judgements". Där presenterade han en av de mest centrala utgångs-

punkterna för sin syn på moralens roll i samhället:  

 

The presumed objetivity of moral judgements thus being a chimera, there can be no moral truth in the 

sense in which this term is generally understood. The ultimate reason for this is, that the moral concepts 

are based upon emotions, and that the contents of an emotion fall entirely outside the category of truth.116 

 

 

I Etisk relativism som kom ut på svenska tio år efter hans död återfanns nästan orda-

grant samma programmatiska formulering.117 Vilken är då vetenskapens uppgift, när det inte 

finns någon objektiv moral att lägga fast? Vetenskapens roll blir då att istället beskriva de 

moraliska känslorna.  

Otto Pipatti har identifierat tre faser i Westermarcks utveckling av sin moralfilosofi. 

Den första var den darwinistiska fasen som kretsade kring föreställningen om sociala in-

stinkter och den moraliska känslan. Under den andra fasen formulerade Westermarck sin egen 

teori om moraliska omdömen, en teori som mognade under fas tre före publiceringen av den 

första volymen år 1906.118 Utvecklingen av hans egen teori innebar att han avlägsnade sig 

från sin ungdoms darwinistiska syn som tillmätte egoismen och egenintresset en större roll. 

Istället förankrade han sin teori starkare i Adam Smiths moralfilosofi som tog fasta på 

individens vilja att ta hänsyn till allmänintresset.119 En ingående analys av Westermarcks 

moralfilosofi faller utanför ramen för denna uppsats. Däremot finns det inslag i denna filosofi 
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som belyser hans syn på vetenskaplighet och som bidrar till att tydliggöra de likheter och 

skillnader med andra forskare som har lyfts fram tidigare i denna studie. 

I den ovan citerade artikeln som, i redigerad form åter publicerades 1982, lägger Georg 

Henrik von Wright stor vikt vid hur Westermarck förändrade sin moralfilosofi från 1895 till 

publiceringen av The Origin and Development of the Moral Ideas 1906. Han menar dock att 

förändringen skedde snabbt och i praktiken redan hade inträffat ett par år före sekelskiftet. 

Den var betydande eftersom han introducerade den nya föreställningen om ”disinterestedness 

and impatiality” som frikopplar det moraliska omdömet – gillande eller ogillande – från 

egenintresset och istället kopplade det till en allmän kod i omgivningen.120 Givet betydelsen 

av tillägget går det att beskriva detta som Westermarcks egen övergång från ett dynamiskt fält 

till ett annat.   

Hans komparativa ansats med sociala fakta från en uppsjö av olika kulturer leder gärna 

fram till två slutsatser, den ena är att alla folk har vissa gemensamma moraliska omdömen, 

den andra är att dessa också varierar högst avsevärt mellan olika folkslag och kulturer. Det 

gemensamma inom en kultur tar sig uttryck i sedvänjor som ges en moralisk innebörd och 

variationen i folkslagens sedvänjor förklaras med att moraliska omdömen ytterst baseras på 

subjektiva känslor inför olika slags beteenden som antingen gillas eller väcker antipatier. I 

båda fallen – gillandet och antipatin – uppstår också en önskan om att återgälda eller veder-

gälla handlingen.  

Westermarcks teori om gillande och ogillande var en utveckling av Adam Smiths tankar 

om människans benägenhet att känna sympati för andra människor och att det är i denna 

känsla som moralen uppkommer. När Westermarck talar om generella sentiment på samhälls-

nivå är det således inte Rousseaus allmänvilja som avses utan gemensamma sedvänjor som 

väcker liknande subjektiva känslor hos de enskilda individerna. Sedvänjorna uppstår spontant 

därför att människan har en benägenhet att uttrycka sitt gillande eller ogillande av andra 

människors handlingar.121 Dessa subjektiva omdömen är dock inte uttryck för egoistens vilja 

att gynna sina individuella intressen, utan bottnar i en generaliserad, intressebefriad be-

dömning av vad som är ett bra eller mindre bra beteende. Individen bär med sig en inbyggd 
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moralisk kompass som i evolutionära termer har gynnat samarbete och därmed artens över-

levnad. 

Westermarck menade också att variationen i sig har ett värde, eftersom den befrämjar 

tolerans och en nyanserad syn på andra människors beteenden och andra kulturers sedvänjor. 

Han anförde argumentet som försvar mot kritiken att hans relativism undergrävde moralen. I 

själva verket var det tvärtom, ansåg han. Variationen förstärkte benägenheten att samarbeta 

istället för motsatsen. Argumentet ligger nära den evolutionära föreställningen om den 

biologiska variationens betydelse för arters överlevnad och riskerna med monokulturer. 

Smiths starka inflytande på Westermarck är viktigt för att förstå varför han distanserade sig i 

moralfilosofin såväl från darwinismen som utilitarismen.122 Det förklarar också det uppenbara 

intellektuella släktskap som finns mellan hans syn på samhällsmoralens och sedvänjornas 

spontana framväxt underifrån och Friedrich von Hayeks syn på hur samhället genom 

individernas beteende gentemot varandra utvecklar en spontan samarbetsordning som bygger 

på individuella val istället för på central planering.    

 

Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att tillämpa en viss historisk undersökningsmetod på en 

enskild forskares vetenskapliga arbete under ett halvsekel. Metoden är utvecklad av Lorraine 

Daston och Peter Galison. De två forskarna har tillämpat sin metod på ett historiskt begrepp – 

objektivitet – medan jag har försökt använda deras analysverktyg för att göra en doktrin-

historisk undersökning.  

I likhet med D&G förankrar jag analysen i epistemic virtues som kan tillämpas såväl 

metodologiskt instrumentellt, som innehållsligt analytiskt. Jag har valt att använda en över-

gripande epistemic virtue – vetenskaplighet – som i sin tur också innefattar delar som fakta-

trohet, empirism, noggrannhet och ärlighet. Urvalet av data, hur de har samlats in och slut-

satser och resultat av dessa ska kunna verifieras och falsifieras och utsättas för vetenskapligt 

grundad kritik. Uppsatsen tar således inte ställning till rätt och orätt i forskningen eller i 

kritiken av denna. Syftet är att försöka beskriva doktrinskiften som de har sett ut på metanivå 

och som de framträder med den valda metoden.  
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Forskningen kring Westermarck och debatten kring hans resultat och metoder är omfat-

tande men den bygger helt på textkritiska metoder och där är det svårt att tillföra något nytt i 

C-uppsatsens format. Åtminstone om ambitionen är att försöka teckna något slags helhetsbild 

av doktrinskiftena. Målet har varit att identifiera dynamiska fält och laviner som har präglat 

bilden – synkront och diakront – av Westermarcks forskning. 

Metoden innehåller inte några tydliga avgränsningar av de dynamiska fälten som med 

nödvändighet är amorfa. Det följer av interaktionen med föregående och kommande fält och 

av att interaktionen i sig påverkar de berörda fältens innehåll. Inte heller lavinerna är 

entydiga, utan måste bedömas utifrån en uppskattning av graden av förändring i synen på de 

aktuella epistemic virtues och den vetenskapliga kursomläggningens beständighet och nya 

riktning.  

Westermarcks publicering av The History of Human Marriage var ett gott exempel på 

en lavin. Metodologiskt arbetade han i en etablerad komparativ tradition och hans forsknings-

område var också väl undersökt, vilket Alfred R. Wallace var angelägen om att understryka i 

företalet. Lavinen som utlöses handlade helt om innehållet och Westermarcks slutsatser av sitt 

material. Hans ambitiösa och noggranna sammanställning av vad som tidigare hade skrivits i 

ämnet antogs motbevisa teorin att människan i urtillståndet hade levt i promiskuitet och att 

paräktenskapet var den naturliga familjerelationen som ett medel för artens överlevnad. 

Wallace underströk att det var god vetenskap, välgrundade resultat och skarpsinniga slut-

satser. Wallace visade också upp en närmast profetisk talang när han särskilt lyfte fram 

Westermarcks resultat när det gällde motviljan mot sexuella förbindelser hos människor som 

hade växt upp tillsammans.123  

Det ligger utanför den här uppsatsens ramar att närmare analysera det dynamiska fältet 

där spänningarna som hans genombrottsbok utlöste byggdes upp. Wallaces entusiasm för vad 

han ansåg var nytt går dock inte att ta miste på och Westermarcks omedelbara stjärnstatus i 

den vetenskapliga världen styrker bilden av att ett dramatiskt kunskapsskifte hade inträffat. 

Om vi istället blickar framåt för att se Westermarcks forskning i ljuset av det som ska 

komma, var det först inom metodologin som hans ställning utmanades. Den komparativa 

metoden började uppfattas som omodern inom sociologin. Utvecklingen sammanföll inte helt, 

men nästan, med en innehållslig förändring som fick termen funktionalism. Den nya metoden 

var fältstudier som skulle komma att ersätta den komparativa metod som Westermarck på 

grund av sin arbetskapacitet och noggrannhet hade bemästrat bättre än sina kolleger. Varför 

                                                           
123 Edward Westermarck, Det menskliga äktenskapets historia, Företal. 
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blev då fältstudierna så populära? Det är en viktig fråga i sig liksom kopplingen till 

funktionalismens framväxt.  

Det är värt att notera att inom historievetenskapen fortsatte den komparativa metoden att 

vara inflytelserik långt in på 1900-talet. Arnold Toynbees mastodontarbete A Study of History 

gavs ut mellan 1934 och 1961 och Spenglers Der Untergang des Abendlandes gavs ut 1918, 

bara för att ta två exempel. Att sociologin som vetenskap valde en annan och mer modern-

istisk väg hade sina förklaringar som sammanhänger med det som Heidegren kallar för det 

"moderna genombrottet" i Nordens universitet. Sociologin var ett barn av "den positivistiska 

andan "[Heidegren] och ville bli erkänd som vetenskap. Fältforskningen gav möjlighet att 

studera "sociala fakta "[Durkheim] på plats och synkront. Historikernas möjligheter till 

fältstudier är av uppenbara skäl mer begränsade. 

Det nya dynamiska fältet som byggdes upp inom sociologin var ett fält där sociologins 

historiska dimension förlorade – åtminstone relativt – i betydelse. Istället växte forskarnas 

intresse för de samtida sociologiska frågeställningarna. Det ligger naturligtvis nära till hands 

att koppla den förändrade intresseinriktningen till den industriella revolutionens stora genom-

brott på det europeiska fastlandet, urbaniseringen och den växande globala handeln. Stora 

förändringar inträffade på samhällsnivån som inspirerade forskarna till en ny typ av under-

sökningar.  

Westermarck var exceptionellt stark i det fält som var på väg att få ge vika. Han 

sociologiska forskning handlade ju om den riktigt långa historien, om hur människan 

formades som biologisk varelse och hur det avlägset förflutnas vanor och sedvänjor långsamt 

och nästan omärkligt – om det var gynnsamt för artens anpassning och överlevnad – 

förvandlades till instinktiva beteenden. Han kom, i kraft av sin evolutionistiska forsknings-

profil och sina elever, att själv forma ett dynamiskt fält som interagerade med det nya fältet 

som växte fram kring Émile Durkheim och hans tidskrift L´Année Sociologique och som så 

småningom innefattade även Bronislaw Malinowskis socialantropologiska fält. I uppsatsen 

använder jag begreppen social funktionalism och biologisk funktionalism för att belysa hur de 

två dynamiska fälten skiljer sig åt. 

Forskare i båda fälten undersökte sociologiska fakta utifrån deras funktioner i sociala 

sammanhang, men för Westermarck var kunskapen om ursprunget – the origin – central också 

för att förstå funktionen. Durkheim såg däremot i sitt fält de sociologiska mönstren och 

människornas beteenden som sent tillkomna medel för att bringa ordning i samhället. Där 

Westermarck såg biologiskt betingade funktioner, såg Durkheim sociala funktioner som 

betingar andra sociala funktioner. 
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Westermarcks fält skilde sig från den tidigare generationen darwinister, vilket Wallace 

också framhöll. En vidare definition av det dynamiska fältet skulle kunna ta fasta på den 

gemensamma evolutionsvetenskapliga inriktningen, men jag anser det ändå motiverat att 

betrakta Westermarcks inriktning som ett eget fält. Ett skäl för att tydliggöra Westermarcks 

särdrag är hans ideologiska förankring. Det är möjligt att den som är van vid att studera 

ideologiska texter har en särskild benägenhet att upptäcka när sådana resonemang är under-

förstådda, oavsett om de är normativa eller deskriptiva utifrån ett visst ideologiskt perspektiv. 

Westermarck tvekade inte att kalla sig liberal, men anförde inte ideologiska argument i sin 

forskning. Det gällde också hans kritiker. Alla höll sig strikt till den vetenskapliga diskursen. 

Westermarcks konflikt med Durkheim blir ändå svår att förstå utan att ta hänsyn till att bådas 

perspektivtagande förefaller ha varit också ideologiskt betingade. Detsamma gällde för 

Westermarcks avgränsning gentemot den liberala utilitarismen och socialdarwinismen. Den 

ideologiska hemvistens betydelse förefaller att vara en dimension i den vetenskapliga kon-

frontationen mellan Westermarck och några av hans kritiker som kan motivera framtida 

fördjupade studier. 

Metodologiskt finns skillnader mellan Westermarck och de sociala funktionalisterna, 

men också likheter. Westermarcks första fältstudier inleddes redan 1898 i Marocko som 

därefter skulle fortsätta att vara målet för hans fältforskning. Han bibehöll tron på den kom-

parativa metodens värde, men insåg fältforskningens betydelse för att samla in relevanta 

fakta. Hans strävan efter noggrannhet och precision innebar också att han lärde sig språket hos 

de folk som han ville studera och att han i efterhand kontrollerade med intervjupersonerna att 

han verkligen hade uppfattat dem rätt. Durkheims avståndstagande från Westermarcks grepp 

att basera sociologisk forskning på Darwins hypoteser uttryckte en annan syn på vetenskap-

lighet som epistemic virtue, men kan också ses som uttryck för ett innehållsligt val. De under-

sökte helt enkelt olika saker, därför att de hade olika uppfattning om vad som skulle visas och 

vad som behövde förklaras. 

Följaktligen är det svårt att hitta en metodologisk lavin. Däremot var interaktionen i de 

dynamiska fält som rörde sociologins metoder intensiv. Här fanns inte minst den brittiska 

socialantropologins grundare, Malinowski, som en brobyggare mellan de olika fälten. Hans 

roll i doktrinhistorien är självständig som socialantropolog och han kan göra anspråk på ett 

eget fält. Det är ett fält som befinner sig i konstant interaktion med både den biologiska och 

den sociala funktionalismens fält.  

Under 1920-talet utlöstes en lavin som följde på psykoanalysens genombrott och Freuds 

teori om Oidipuskomplexet. Vetenskapssamfundet anammade då föreställningen att incest 
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inte förde med sig några negativa genetiska konsekvenser. Nästa lavin hittar vi inom samma 

område men först efter Edward Westermarcks död. Den utlöses 1963 när de sex amerikanska 

forskarna ger Westermarck rätt i diskussionen om Oidipuskomplexet. Här är spänningen 

särskilt tydlig, eftersom den byggs upp av dokumenterade framsteg inom genetiken under 

1940- och 50-talen. Sedan dess har det kommit åtskilliga nya forskningsresultat som har 

styrkt Westermarckeffekten, vilket i sin tur har skapat nya dynamiska fält, bland annat inom 

sociobiologin som har väckt nytt liv i Westermarcks evolutionistiska ansats. Ett förhållande 

som framgår av undersökningen är att doktrinskiftena inte sker synkront mellan de olika 

vetenskapsområdena. De sker tvärtom diakront såtillvida att ny kunskap inom biologin inte 

självklart leder till en motsvarande anpassning inom sociologin. Fenomenet i sig och skälen 

till detta är ett intressant område för fördjupade studier. 

Undersökningen gör inte anspråk på att vara fullständig, men den stöder hypotesen att 

det är fruktbart att studera förändringar som präglas av kontinuitet och diskontinuiteter i ett 

sammanhang. D&G:s metod, som understryker interaktionens roll i ett vetenskapligt ut-

vecklingsförlopp, gör det möjligt att se dynamiken också i gradvisa förändringar och långa 

trender. Metoden förser inte processerna med en tvångströja utan drar istället nytta av fältens 

flexibilitet för att bättre förstå interaktionen och sambanden mellan olika vetenskapliga 

diskurser och forskarnas individuella val av metoder och undersökningsobjekt. 

Metoden kan säkert förfinas och preciseras för att bli ännu mer analytiskt effektiv när 

den tillämpas på humaniora och beteendevetenskaperna, men det tjänar helt visst ett syfte att 

lösa upp paradigmens och diskursbrottens skarpa gränser och fokusera mer på flödet än på de 

enstaka utsnitten ur historien. Dynamiska processer som erövrandet av ny kunskap gör sig 

trots allt bättre på film än i ett fotografialbum.   
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