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Forord

Jag har under min doktorandtid haft formanen att ha tva utmarkta handledare som jag
vill tacka forst. Bade Sven Widmalm och Mats Persson har genom sin kompetens och
sitt engagemang varit ett enormt stod. Sven har med sin kunskap, skarpa och

klarsynthet vaglett och hjalpt mig i avhandlingsarbetet. Dessutom har han jagat mina
"maniska upprepningar". Om Sven kan jag saga nagot som jag tror ar ganska ovanligt
i fraga om handledare: jag har gatt ifran varenda handledarmote med storre arbetslust,
battre sjalvkansla och starkare tro pa att det jag gor ar viktigt.

Mats har varit min handledare samtidigt som han ar en nara van. Han ar

fantastisk i bada avseenden. Mats har som handledare kompetensen och kunnandet att

stalla de kritiska fragor som tvingat mig att tanka och uttrycka mig klarare. Han har
stottat, uppmuntrat, drivit pa och inspirerat mig i avhandlingsarbetet. Som kar van har
Mats alltid tagit sig tid och standigt visat mig en valdig varme och omtanke.

Jag vill ocksa tacka tva larare som, forutom Mats, ar medskyldiga till att jag
valde att fortsatta med akademiskt arbete. Sharon Rider och Thomas H. Brobjer har
under aren ocksa blivit mina goda vanner. Sharon har varit en inspirerande larare som

vidgat mina vyer, men ocksa en van som har formagan att paminna om vad som ar

viktigt i livet. Thomas ar ett foredome som larare och forskare, och en van som alltid
finns tillhands med stod och inspiration.

Till alia de kunniga och kloka manniskor som last, granskat, kommenterat och
korrekturlast mina texter riktar jag ett mycket varmt tack. Ni har alia bidragit till att

gora avhandlingen battre. Jag vill speciellt tacka Tony Gustavsson for hans korrektur-

lasning i slutskedet av arbetet. Kolleger, arbetskamrater och vanner vid institutionen
tackas ocksa for att de bidragit till att gora arbetet lattare och mer stimulerande.
Dessutom har jag tillsammans med manga av er haft valdigt roligt.

Mina varmaste tack agnas min familj. Lasse och Inger har visat mig en

fantastiskt varm omtanke och generositet. Marie-Anne har varit ett karleksfullt stod
och hon har pa ett enastaende satt tagit hand om de viktigaste nar jag och Ulrika
arbetat. Mina foraldrar Barbro och Karl Ivar, min bror Ola och Katarina har standigt
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varit narvarande med oreserverad karlek, uppmuntran och fantastisk hjalp. Utan min
alskade Ulrika hade detta arbete varken varit mojligt eller kants meningsfullt. Vad
Ulrika har betytt och betyder kan inte uttryckas i ord. Jag tillagnar dig, Ulrika, och
vara soner Emil och Arvid denna bok.

Oskar Pettersson, Uppsala, februari 2003
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1 Inledning

Relationen mellan vetenskap och politik ar komplicerad eller svarhanterlig i de fiesta
samhallen. Inte minst i demokratier kan kontaktytorna bli kansliga da vetenskapens

ansprak pa expertis och sakkunskap kan upplevas som problematisk i forhallande till
de demokratiska anspraken pa att alias roster skall vaga lika. Finns det vetenskapligt

riktiga beslut och losningar som skall ha foretrade fore demokratiska beslutsprocesser?
Ett exempel pa en diskussion av ett sadant slag ar fragan om central- eller riksbankers

sjalvstandighet. Det har argumenterats for att ekonomer skall sta fria fran de politiska

beslutsprocesserna sa att fortroendet for riksbanken skall kunna besta. Experterna skall
med andra ord inte paverkas av demokratiskt valda politikers inflytande.

Ocksa den status vetenskapen har som objektiv och fri kunskapsproducent pa-

verkar den politiska debatten. Inte minst tydligt blir detta i fraga om samhallsveten-

skaperna. Ofta ser vi uttalanden fran ekonomer om hur skatter maste sattas till en viss

niva, eller fran statsvetare som exempelvis menar att det ar nodvandigt att det finns tva

tydliga regeringsalternativ infor ett val. Nar sadana uttalanden gors i media framstalls
den som uttalar dem som en expert eller vetenskapsman som mer eller mindre per

definition ar oberoende och objektiv. Hur forhaller sig dessa uttalanden till politiken?
Kan de inte sagas vara i hogsta grad politiska och med tveksam vetenskaplig grund?

Samhallsvetenskaperna har beskrivits som oerhort betydelsefulla for utveck-

lingen av det moderna Sverige. Det har ibland havdats att organiseringen och institu-
tionaliserandet av samhallsvetenskaperna i modern mening maste betraktas som en

efterkrigsforeteelse, men det fanns viktiga samhallsvetenskapliga ansatser tidigare.'
Denna avhandling handlar om statsvetenskapen kring sekelskiftet 1900. Jag har i nagra

fallstudier undersokt hur tva amnesforetradare for statsvetenskapen, Pontus Fahlbeck

(1850-1923), och Rudolf Kjellen (1864-1922), hanterade relationen mellan politik
och vetenskap. De var bada saval statsvetenskapsman som aktiva hogerpolitiker och de

1
Per Wisselgren, Samhallets kartlaggare: Lorenska stiftelsen, den sociala fragan och

samhallsvetenskapensformering 1830-1920 (Stockholm/Stehag, 2000), 256-259.
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verkade under en period nar det politiska landskapet forandrades radikalt, inte minst

genom en allt starkare demokratisering.
Men ocks& det samhallsvetenskapliga faltet forandrades under denna tid, inte

minst vid de nya hogskolorna. Ett flertal donationsprofessurer tillkom i national-
ekonomi i borjan pa 1900-talet och aven sociologi och statistik fick sina forsta
larostolar. Dessutom fanns ett tydligt statligt och samhalleligt intresse for en okad

expertis pa samhallsplaneringens omrade. Kjellen och Fahlbeck verkade i en tid da
fbrhallandet mellan vetenskap och politik var hogaktuellt.

Syfte

Syftet med avhandlingen ar att studera hur Pontus Fahlbeck och Rudolf Kjellen
forsokte forandra statsvetenskapen genom att betona dess betydelse for samhallet, och
hur de forsokte anvanda sin vetenskap for att paverka politiken och samhallet, under
decennierna kring sekelskiftet. Detta syfte kan delas upp i fern fragor: For det forsta,
hur argumenterade de och vilka strategier anvande de for att visa pa sin vetenskaps

betydelse? For det andra, hur forsokte de beskriva och paverka inriktningen av sin

disciplin? For det tredje, hur uppfattade de statsvetenskapens forh&llande till andra

vetenskaper? For det fjarde, hur s&g de p& vetenskapens roll i samhallet och politiken,
framforallt i relation till den framvaxande demokratin? For det femte, hur skulle

vetenskapen och vetenskapsmannen kunna vinna ett politiskt inflytande, inte minst
med tanke p& en kommande demokratisk utveckling; det vill saga hur skulle stats-

vetenskapens resultat kunna implementeras i samhallet?

Avhandlingens syfte ar inte att ge en heltackande bild av Fahlbeck, Kjellen och
den tidiga statsvetenskapen utan de olika kapitlen ar utformade som fallstudier kring

avgransade fragor. I en forsta fallstudie beskrivs hur Fahlbeck och Kjellen definierade

statsvetenskapen och hur de uppfattade dess relation till andra vetenskaper. Har
behandlas framforallt de strategier Fahlbeck och Kjellen utvecklade for att forandra
det vetenskapliga faltet om samhallet. I en andra fallstudie undersoker jag hur
Fahlbeck anvande en nyetablerad vetenskaplig tidskrift for att behandla en hogaktuell

politisk stridsfraga som rostratten. I centrum st&r fr&gan vilken bild av rostrattsff&gan
och demokratin som Fahlbeck malade upp i det vetenskapliga organet Statsveten
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skaplig tidskrift. I den tredje fallstudien diskuteras hur Fahlbeck och Kjellen
behandlade tva avgransade aspekter av den i samtiden aktuella fragan om demokratin.
Parlamentarismen och demokratins tendens mot oligarki var aspekter som intresserade
de tva statsvetarna. Deras behandling av dessa fragor kan ge en bild av hur de anvande

vetenskapen for att ge politiska begrepp och foreteelser en bestamd innebord med

politiska implikationer. Den sista fallstudien koncentreras kring ett forslag om en

statsvetenskaplig examen. Fokus vidgas fran Fahlbeck och Kjellen och jag studerar hur
intresset for att utbilda statliga ambetsman kom att stalla olika discipliner och amnes-

grupperingar mot varandra i en praktisk examensfraga. Detta forsdk att konkret imple-
mentera statsvetenskapens och andra samhallsvetenskapers kunskaper i samhallet,
saval som det motstand som forsoket gav upphov till, kommer att belysas.

Fallstudierna ar tankta att beskriva omraden dar vetenskapen och politiken mots;

fran strategiska och teoretiska diskussioner om statsvetenskapens uppgifter och

betydelse i samhallet till praktiska fragor om hur statsvetenskapen bor implementeras i
samhallet. De ar tankta att belysa olika sidor av den komplexa fragan om forhallandet
mellan vetenskap och politik hos Fahlbeck och Kjellen. Urvalet har gjorts utifran
ambitionen att diskutera bade statsvetenskapens teoretiska och praktiska sidor med

utg&ngspunkt i Mgestallningar dar vetenskapens och politikens inbordes relationer
stalls p& sin spets. Mina fallstudier ar valda som de mest strategiska givet Mge-

stallningen. Jag kommer allts& inte att t.ex. forsoka sp&ra Fahlbecks och Kjellens
internationella vetenskapliga influenser eller foreg&ngare narmare. De internationella

jamforelser som gors i den historiska bakgrundsteckningen syftar istallet till att ge en

bild av den allmanna utvecklingen av statsvetenskapen i olika lander som ar jamfbr-
bara med den svenska. Materialet jag anvander i avhandlingen ar framfbrallt de tva

statsvetarnas publicerade material, utan ambitionen att vara heltackande. I viss man

har ocksa brevmaterial anvants.

Jag studerar delvis en utveckling som ror alia samhallsvetenskaper men jag har
valt att fokusera pa statsvetenskapen. Detta amne var, till skillnad fran sociologi och

nationalekonomi, redan etablerat som universitetsdisciplin i och med den skytteanska
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professuren i Uppsala.2 Darmed var forutsattningarna for att statsvetenskapen skulle
kunna utvecklas till att fa en viktigare position i samhallet betydligt battre an for andra

samhallsvetenskapliga discipliner, som inte hade nagon historisk tradition eller
etablerad larostol att utga ifran. Under 1800-talet uttrycktes officiellt om den

skytteanska professuren att den skulle "underhalla monarkiskt-constitutionella-
conservativa tankesatt".3 Detta, och det faktum att professurens innehavare var uttalade
och aktiva konservativa decennierna kring sekelskiftet 1900, gjorde att amnet

uppfattades som en konservativ bastion. Ocksa detta stod i konstrast till sociologi och
nationalekonomi som inte sallan uppfattades som progressiva discipliner med ideo-

logiskt radikala foretradare. Statsvetenskapen hade alltsa en speciell stallning bland
samhal 1 svetenskaperna.

Samtidigt ar det viktigt att komma ihag att amnet statsvetenskap numerart var

mycket litet. Forutom den skytteanska professuren fanns .endast en professur i Lund
som kallades historia med statskunskap fram till 1902 da den fick namnet statskunskap
och statistik. 1901 instiftades en ny professur i statskunskap och statistik i Goteborg.

Jag har valt att koncentrera min framstallning kring amnesforetradarna, da det ar

rimligt att anta att dessa hade storst mojlighet att paverka amnets inriktning och status.

Fahlbeck var professor i historia och statskunskap 1889-1902 och i statskunskap och
statistik 1902-1915 i Lund. Han var 1897-1918 redaktor for Statsvetenskaplig

tidskrift. Kjellen var professor i statskunskap och statistik 1901-1916 i Goteborg och
1916-1922 professor skytteanus i Uppsala. En tredje amnesforetradare, Simon
Johannes Boethius (1850-1924), som var skytteansk professor 1901-1915 hade kunnat

vara ett lampligt studieobjekt. Jag har dock valt att begransa mig till Fahlbeck och

Kjellen eftersom de tydligast verkade for en reformering eller forandring av stats-

vetenskapen och darfor ar intressantast for min studie. Fokusering har alltsa fatt ga

fore storre bredd.

Bade Fahlbeck och Kjellen var konservativa och aktiva som politiker. Kjellen var

en av den s& kallade unghogerns ledare och Fahlbeck raknas ocksa oftast dit, atmin

2 Nationalekonomin var placerad vid juridisk fakultet och dominerades akademiskt av
finansratten.
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stone var de politiskt starkt befryndade. De var motstandare till demokrati i all modern

mening. Fahlbeck var riksdagsledamot i forsta kammaren 1903-1911 och deltog i

kommunalpolitiken i Lund. Kjellen var ledamot av andra kammaren 1905-1908 och
forsta kammaren 1911-1917. De upplevde sjalva inte att de fick nagot storre

inflytande i detta sammanhang. Delvis berodde detta pa att de inte var starkt parti-
anknutna utan uppfattades mer som fristaende ideologer. De var aktiva i samhalls-
debatten inom en rad fragor, men de sociala och konstitutionella fragorna dominerade.

Avhandlingen kommer att berora andra fragor och forskningsfalt an de huvud-

sakliga om forhallandet mellan vetenskap och politik. En sadan fraga ror den svenska
konservatismen. Ett av de dominerande verken om svensk konservatism har under

decennier varit Nils Elvanders studie av Harald Hjarne, dar Rudolf Kjellen anvandes
som relief och jamforelse. Elvander beskrev skillnaderna mellan dessa tva i termer av

Hjarnes aristokratiska och moderata konservatism, som genom att acceptera demo-
kratin utvecklades till en modern hoger, och Kjellens folkliga och extrema konser-
vatism som kom att uppvisa fler slaktdrag med fascism an med modern konservatism.4
Denna dikotomi har sedan aterkommit i flera beskrivningar av konservatismen.5
Elvanders beskrivning av Kjellen ar i stort riktig6, men trots att de ar pedagogiskt

tydliga finns det en fara i denna typ av dikotomier. Det finns fler variabler i konserva-
tismen och det finns fler ideologiska kombinationsmojligheter. I avhandlingen star

vetenskapsmannen Kjellen och Fahlbeck i centrum, inte ideologerna, men en forhopp-

ning ar att aspekter som modernism och vetenskapstro kan ge en rikare bild av den
svenska konservatismens idehistoria.

3
T.ex. Leif Lewin, "Johan Skytte - riksradet och donatorn", Statsvetarportratt: Svenska

statsvetare under 350 ar, ed. Gunnar Falkemark (Stockholm, 1992), 37.
4

Elvander, Harald Hjarne och konservatismen: Konservativ idedebatt i Sverige 1865-1922
(Uppsala, Goteborg & Stockholm, 1961), 484, 488; jfr Gunnar Aspelin, "Tidsideer och tidsideal", De
50 aren III. Sverige 1900-1950 (Stockholm, 1950), 24-37.

5
Se t.ex. Torbjorn Aronson, Gosta Bagges politiska tankande: En studie i 1900-talets svenska

konservatism (Stockholm, 1993) 9f, 23f; Mats Persson, "Politiken och den sociala fragan", Gyllene
applen: svensk idehistorisk lasebok, del 2, ed. Gunnar Broberg (Stockholm, 1991), 1177f.

6
For en kritik av Elvanders beskrivning av Kjellen se Fredrika Lagergren, Pa andra sidan

valfardsstaten: En studie i politiska ideers betydelse (Stockholm/Stehag, 1999). Lagergrens kritik ar i
mina ogon tveksam, t.ex. PerOla Oberg har visat pa svagheter i Lagergrens kritik, PerOla Oberg
"Litteraturgranskning av Fredrika Lagergrens Pa andra sidan valfardsstaten", Statsvetenskaplig
tidskrift, 2000, 163-178.
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Avhandlingen exemplifierar ocksa modernitetens komplexa karaktar. Fahlbeck
och Kjellen har av eftervarlden beskrivits som foraldrade i bade vetenskapligt och

politiskt hanseende,7 men sa uppfattade och beskrev de naturligtvis inte sig sjalva. Nar
vi avgor vad som ar framatpekande ar det svart att inte inta en anakronistisk stand-

punkt. Det moderna utses inte sallan genom att sattas i relation till de for ogonblicket
dominerande ideerna. Vad som uppfattas som modernt ar med andra ord en fraga om

tidpunkt, for att travestera Talleyrands ord om forraderiet. Fahlbeck och Kjellen delade
i vissa fall var tids asikter om vad som ar modernt, men i andra fall intog de en helt
annan standpunkt.

Det svenska 1900-talets valfardssamhalle med sin sociala ingenjorskonst har
ibland beskrivits som en produkt av de framvaxande samhallsvetenskaperna. Inte
sallan fixeras det avgorande skedet i samhallsvetenskapernas etablering till 30- och 40-
talen och ges socialdemokratins, eller atminstone progressiva ideologiska fortecken.8
Understundom har dock historiker placerat samhallsvetenskapernas okade betydelse

tidigare. Man har da pekat pa utvecklingslinjer fran slutet av 1800-talet. Namn som

namns ar t.ex. Gustaf Steffen och Knut Wicksell och amnena ar framforallt sociologi
och nationalekonomi. Dessa personer och amnen beskrivs som ingaende i en progres-

siv process som hade sitt ursprung aven utanfor de traditionella akademiska veten-

skaperna och som kom att leda fram till en ny samhallsvetenskap med allt mer och

viktigare inflytande over samhallsutvecklingen.9 Samtidigt har en annan aspekt av det
moderna Sveriges utveckling lyfts fram, samforstandet och stravan efter det allmanna

basta, och da har Per Albin Hanssons tanke om ett folkhem betonats. Fragan om Per
Albins begrepp skulle ha nagon direkt relation till Kjellens har varit foremal for
omfattande diskussion. Relationen ar i min mening mycket tveksam da begreppet sa

7 Se t.ex. Herbert Tingsten, Mitt liv: 1. Ungdomsaren (Stockholm, 1961, pocketuppl. 1971),
110-117 och Axel Brusewitz, "Fran Svedelius till Kjellen: Nagra drag ur den skytteanska larostolens
senare historia", Statsvetenskaplig tidskrift, 1945, 18-25.

8 Jamfor t.ex. Yvonne Hirdman, Att lagga livet till ratta: studier i svensk folkhemspolitik
(Stockholm, 1989), 92-239; Anna Larsson, Det moderna samhdllets vetenskap: Om etableringen av
sociologi i Sverige 1930-1955 (Umea, 2001), 9, 191; Katrin Fridjonsdottir, "Social Science and the
'Swedish Model': Sociology at the Service of the Welfare State", Discourses on Society: The Shaping
of the Social Sciences Disciplines, ed. Wagner, Peter, Wittrock, Bjorn & Whitley, Richard (Dordrecht,
1991).

9
T.ex. Wisselgren, Samhdllets kartlaggare.
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sallan anvandes av Kjellen, samtidigt som det fran andra hall hade en inarbetad

betydelse, nagot som historikern Henrik Bjorck visat. Att Kjellens och unghogerns
tankar om nationell samling i viss man har influerat svensk syn pa samfbrstandspolitik
och samhallssyn ar dock rimligt.10 Jag menar att Fahlbeck och Kjellen pa ett intressant
satt representerar ett tidigt skede av dessa tva viktiga svenska utvecklingslinjer. De

hoppades som statsvetare att deras vetenskap skulle kunna bidra till att forma det
moderna samhallet och de var ideologiskt engagerade for den nationella samlingen.

Jag vill betona att avsikten med min avhandling inte ar att besvara eller utreda
dessa angransande fragor. De har presenterats for att illustrera den skarningspunkt
mellan fragor och forskningsfalt dar mitt avhandlingsamne har sin plats och till vilka

jag hoppas den kan bidra i nagon man.

Begrepp och perspektiv

Nagra begrepp som kommer att anvandas maste diskuteras narmare for att fortydliga
dem och for att visa vilka perspektiv som ligger bakom avhandlingen. Det fanns ett

flertal termer for att ange de discipliner eller de forskningsfalt som har skall behandlas.

Huvudpersonerna i avhandlingen var professorer i statskunskap, de beskrev sig sjalva
ibland som statsvetare och man talade om statsvetenskap i bade singular och plural,

statsvetenskaperna. Aven termen samhallsvetenskaper dyker upp." Dessutom
anvandes ibland begreppet politik om en vetenskaplig disciplin, till exempel i under-
titeln till Statsvetenskaplig tidskrift: politik, ekonomi och statistik. Det tycks omojligt
att finna nagon enhetlig terminologi i samtiden. Manga av begreppen anvandes

10 Se t.ex. Mikael Hallberg & Tomas Jonsson, 'Allmananda och sjalvtukt': Per Albin Hanssons
ideologiska forandring och folkhemsretorikens framvdxt (Uppsala, 1993); Lagergren, Pa andra sidan
valfardsstaten, 11-60, 90-156; Henrik Bjorck, "Till fragan om folkhemmets rotter: En spraklig
historia", Lychnos, 2000; Oberg "Litteraturgranskning av Fredrika Lagergrens Pa andra sidan
valfardsstaten", 163-178; Hans Dahlqvist, "Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellen vs Per Albin
Hansson", Historisk tidskrift, 2002:3, 445-465; Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av
och de batter om svensk historia fran sekelskifte till sekelskifte (Lund, 2001), 22 Iff; Sten O. Karlsson,
Det intelligenta samhallet: En omtolkning av socialdemokratins idehistoria (Stockholm, 2001), 477ff.

11 Se t.ex. om Fahlbecks gavobrev i [Osign,], "Strodda meddelanden", Statsvetenskaplig
tidskrift, 1918, 233; Rudolf Kjellen, "Forsok till statsformernas naturliga system", Festskrift till Pontus
Fahlbeck den 15 oktober 1915 (Lund, 1915), 145 samt S. J. Boethius, Om statslivet (Stockholm,
1916), 40. Jfr dock Wisselgren, som havdar att begreppet samhallsvetenskap etablerades senare.
Wisselgren, Samhallets kartlaggare, 21, 258 och not 38 s. 303.
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synonymt och inte sallan ar ordskiftningarna i de behandlade texterna snarare

sprakliga varianter an betydelseskiftningar.
Ett forsok att ordna terminologin gjordes 1916 av den nyss pensionerade

skytteanska professorn S. J. Boethius i verket Om statslivet som var en handbok i
allman statslara. Han utgick ifran samhallsvetenskaperna som han delade in i

sociologin, specialundersokningar om olika privata samhallen, och statsvetenskap.

Statsvetenskapen kan sedan delas in i politik som ocksa ges namnet praktisk stats-

vetenskap och teoretiska statsvetenskaper. De teoretiska statsvetenskapernas under-

avdelningar var historia och teoretisk statsvetenskap i inskrankt mening dar de senare

koncentrerades till den historiska utvecklingens resultat. Den inskrankta statsveten-

skapen delade Boethius sedan in i juridik, statistik och statskunskap i vidstrackt

mening och den sistnamnda disciplinen skulle allsidigt belysa statslivets nuvarande

lage. Den kunde slutligen delas in i statskunskap i inskrankt mening som var en rent

deskriptiv verksamhet over de nu existerande staterna eller allman statslara som

beskrev de principer och lagbundenheter som styrde statslivet. Nar Boethius i samband
med denna samhallsvetenskapens familjetrad ocksa diskuterade hur de olika veten-

skaperna ar relaterade till varandra som inbordes hjalpvetenskaper blir otydligheten
monumental. Boethius tvingas dessutom argumentera mot konkurrerande samtida

beskrivningar av disciplinerna, inte minst mot Steffens anvandning av termen

sociologi. Boethius lyckades inte heller uppratthalla terminologin internt i boken.12
Forsoken att sla fast begreppen ledde alltsa inte till okad klarhet. Detta gor det

ocksa mycket komplicerat for mig att handskas med dem. Da periodens anvandning av

begreppen inte fungerar for mina syften har jag forsokt anvanda principiella defini-
tioner som ligger nara den datida anvandningen. Jag anvander begreppet statskunskap
som det mest begransade begreppet. Det innefattar framforallt ett undervisningsamne
med direkta beskrivningar av stater och deras utveckling. Statsvetenskap daremot
anvander jag i en vidare mening och med ett medvetet mer oppet innehall.

Avhandlingen handlar delvis om forsoken att ge begreppet statsvetenskap ett nytt

12
Boethius, Om statslivet, 40fT samt forordet. Jfr Elias Berg, "Simon Johannes Boethius - en

bortglomd statsteoretiker", Statsvetarportratt: Svenska statsvetare under 350 ar, ed. Gunnar
Falkemark (Stockholm, 1992), 74f.
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innehall. Statsvetenskaperna, i plural, anvander jag som i stort sett synonymt med det
moderna begreppet samhdllsvetenskaper. Detta for att det ar sa de ofta tycks anvandas

kring sekelskiftet.
Historikern Fritz K. Ringer anvande begreppet mandariner for att beskriva en

grupp tyska akademiker och deras position och ideologi decennierna kring sekelskiftet
1900. De innehade inte bara en tjanst som statliga ambetsman eller en profession som

gjorde dem till en elit, utan den prestige de atnjot gav dem an hogre status och darmed
mer inflytande. De delade ocksa en ideologisk grund. Den var uppbyggd utifran

begreppet Bildung. Mandarinernas ideologi utgick ifran att bildningen ger en

utveckling och upphojning av individen. En akademisk bildning gav en hogre moral
och djupare insikter som kopplades samman med en idealistisk varldsbild. Bildning
blir ett form av andligt adelskap som ger tilltrade till statens styrelse men som ocksa

ger ratten att undervisa och examinera de kommande generationerna av mandariner.
Den undervisning som premieras ar den breda klassiska bildningen medan en

specialiserad praktisk utbildning ses som materialistisk och vulgar. Mandarinerna blev,

enligt Ringer, med tiden allt mer konservativa och bevakade sina privilegier allt
hardare.13

Idehistorikern Sven-Eric Liedman har velat modifiera och komplicera Ringers
bild av mandarinerna och han har ocksa lyft fram viktiga skillnader mellan Sverige
och Preussen.14 Liedman menar att aven om konservativa eller moderatliberala

professorer var politiskt dominerande vid universiteten i Sverige var denna dominans
inte lika pataglig som i Preussen. Han havdar att detta har sin grund i att den svenska
statsmaktens fortroende for universiteten var storre an den tyska. I Tyskland kunde,
atminstone i teorin, radikala akademiker avskedas om de uppfattades som alltfor

politiskt besvarliga. Aven om de tyska akademiska lararna atnjot stor formell frihet var

de i realiteten hardare kontrollerade an sina svenska motsvarigheter.15

13
Fritz K. Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German Academic Comunity,

1890-1933 (Hanover & London, 1969, 1990).
14

For den mer grundlaggande kritiken se Sven-Eric Liedman, "Om mandariner och icke-
mandariner: Hur 'Wissenschaft' och 'science' fick olika betydelse", Hapten for kritiska studier 1984:2.

15
Sven-Eric Liedman, Att forandra varlden - men med matta: Det svenska 1800-talet speglat i

CA Agardhs och CJ Bostroms liv och verk (Stockholm, 1991), 274-301.
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Trots skillnader mellan Sverige och Tyskland anser jag det vara rimligt att

beskriva de svenska akademikerna under 1800-talet som ett slags mandariner i Ringers

mening. Aven om situationen i praktiken var en annan for akademiker i Sverige an i

Tyskland, tycks svenska akademiker sjalva ha betraktat sin situation i mangt och

mycket som motsvarande den tyska.
Efter sekelskiftet sker en forandring i hur vetenskapen och vetenskapsmannens

position och uppgift uppfattas. Vetenskapen borjar allt mer specialiseras, och det ar i

egenskap av att vara expert snarare an klassiskt bildad som vetenskapsmannen ar

berattigad till inflytande. I denna situation uppstar ett behov att visa vad modern

vetenskap kan gora aven inom andra sfarer an den naturvetenskapliga. Historikern
Goran Blomqvist talar om vetenskapens professionalisering och om vissa vetenskaps-
man som professionens projektorer for att sammanfatta dessa tendenser i svenskt
akademiskt liv under slutet av 1800-talet och ett par decennier in pa 1900-talet.16
Fahlbeck och Kjellen faller val in i detta monster.

Sociologen Jeffrey Herf introducerade begreppet reaktionar modernism for att

beskriva den ideologiska riktning i Tyskland som efter forsta varldskriget kom att para

ihop en upplysningskritisk romantik med ett bejakande av den moderna teknologin.
Darmed anvandes moderna medel for att forsvara ett aldre samhallsideal.17 Herf

betonar att hans begrepp avser specifikt tyska forhallanden, han menar att det
framforallt ar efter forsta varldskriget som dessa tendenser ar tydliga och han betonar

teknologin som det nya element som skall verka for en konservativ revolution.18 Jag
menar att begreppet utan storre svarighet kan vidgas for att belysa den position som

Fahlbeck och Kjellen kom att inta. Termen social teknologi anvandes senare som en

beskrivning av samhallsvetenskaperna, vilket antyder en parallell med teknologin, som

den beskrivs av Herf. Fahlbeck och Kjellen kom istallet for den moderna teknologin

16 Goran Blomqvist, Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i
vardag och vision fran Agardh till Schtick (Lund, 1992), t.ex. 14-18, 32-36, 222-225, 381-396.

17
Jeffrey Herf, Reactionary modernism: Technology, culture and politics in Weimar and the

Third Reich (Cambridge, 1984).
18 For en svensk anvandning av Herfs begrepp dar unghogermannen Adrian Molin kallas

reaktionar modernist, se Conny Mithander, "Reaktionar modernism i Sverige", Teknik som diskurs:
Moderniseringsdebatter i Tyskland och Sverige 1905-35, ed. Mikael Hard & Conny Mithander
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att anvanda sig av den moderna samhallsvetenskapen for att forsoka minska hoten fran
en demokratisering och radikalisering av samhallet. De beskrev sin vetenskap som

modern, samhallsnyttig och objektiv. Dess resultat blev da ocksa viktiga som ett

korrelat till eller en motkraft mot de forment moderna roster som ville radikalisera

samhallet. Med modern vetenskap skulle det lagbundna och nodvandiga i statens liv
bevisas och darmed kunde vetenskapen utvardera och paverka samhallet. Pa sa satt

kom en modern vetenskap att anvandas for att forsvara eller till och med forsoka

aterskapa ett konservativt samhallsideal om an med moderna inslag. For att anda

klargora att Fahlbeck och Kjellen inte fullstandigt passar in i Herfs beskrivning av

reaktionara modernister har jag valt att anvanda begreppet konservativa modernister.

Nagra av de svenska mandarinerna blev konservativa modernister.
Ett annat begrepp jag kommer att anvanda ar gransdragningsarbete. Thomas F.

Gieryn diskuterar vad han kallar boundary-work och med detta menar han det retoriska
arbete som bedrivs av vetenskapsman, men aven av andra, for att dra upp granserna

mellan vetenskap och det som inte bor betraktas som vetenskap. Behovet av boundary-
work fods i behovet att definiera sitt arbete som vetenskapligt till skillnad fran andra,
icke vetenskapliga aktiviteter.19 Anna Larsson konstruerar utifran bl.a. Gieryn

begreppet dikotomiserande retorik for att beskriva de gransdragningar mellan olika

typer av sociologi som hon menar gjordes under sociologins etablerande under 1900-
talet.20 Jag menar att de retoriska gransdragningarna i vetenskapen inte enbart fyller en

uteslutande funktion genom att definiera bort det som inte ar vetenskap. Minst lika
viktigt ar att gransdragningar mellan narliggande discipliner ocksa ger struktur at ett

helt forskningsfalt. De ger legitimitet och positioner for alia amnen inom den uppritade
strukturen. Jag menar att man till exempel skulle kunna se Boethius trad over de

samhallsvetenskapliga amnena, och hur de fungerar som varandras hjalpvetenskaper,
inte bara som ett uttryck for en retorisk kamp eller konkurrens mellan de olika

disciplinerna, utan minst lika mycket som ett satt att ge stadga och struktur at ett fait

(Goteborg, 1990), for en kritik av Mithander, se Henrik Bjorck, "Den social ingenjoren pa
intressekontoret", Lychnos, 2002, 110.

19 Thomas F. Gieryn, "Boundaries of Science", Handbook ofscience and technology studies, ed.
Sheila Jasanoff m.fl. (London, 1995), 393-443.

20
Larsson, Det moderna samhallets vetenskap, 15f.
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som annu inte var etablerat vid universiteten. De retoriska gransdragningarna mellan

vetenskaper kunde alltsa samtidigt vara en skiss over kommande institutionaliseringar
och fakultetssektioner. Gransdragningsarbetet inom vetenskapen far darmed tva

funktioner: for det forsta att ge status gentemot andra discipliner; for det andra, vilket

enligt min mening ar minst lika viktigt, att bygga ett system av angransade discipliner
vilka ger varandra status genom att tacka in ett helt forskningsfalt.

Oversikt av forskningslage

Forskningslaget kan delas in i tre delar, varav den forsta ar den vasentligaste:

forskning om statsvetenskapen i Sverige kring 1900, forskning om svensk konserva-
tism kring 1900 och ovrig forskning som beror Fahlbeck och Kjellen.

Per Wisselgren papekar att forskningen om samhallsvetenskapernas historia har
okat kraftigt de senare aren i Sverige och da framforallt om sociologin.21 Avhandlingar
har pk senare ar behandlat enskilda samhallsvetenskapliga discipliner eller fait.22 Storre
oversiktsverk over statsvetenskapens historia saknas, och forskningen har dominerats
av statsvetare som sjalva har sokt sina rotter. Inte sallan blir det i form av genom-

gangar av de olika professurernas innehavare och den speciella forskning som varje
innehavare agnade sig at. Ett sadant exempel ar Axel Brusewitz genomgang av sina
foretradare i Uppsala, som ocksa fungerar som en kritik och en positionsbestamning av

olika forskningsinriktningar. Han menar att hans foregangare Kjellen var under starkt

inflytande av tyskt statsidealistiskt och konservativt tankande och att den vidgning av

amnet Kjellen genomforde var en atergang till 1800-talets encyklopediska stats-

kunskap.23 Herbert Tingstens memoarer innehaller ocksa liknande redogorelser och
kritik av foregangare och larare. Tingsten menar att den moderna statsvetenskapen
kunde utvecklas i och med att man lamnade de forskningsinriktningar som Kjellen och

21
Wisselgren, Samhallets kartlaggare, 15; Roger Qvarsell & B. E. Eriksson, Samhallets

linneaner (Stockholm, 2000); Sven-Eric Liedman, Mellan det triviala och det outsdgliga (Goteborg,
1998); Karin Johannisson, Det matbara samhallet (Stockholm, 1988); Katrin Fridjonsdotter, ed.,
Svenska samhallsvetenskaper: Utvecklingslinjer - Problem - Perspektiv (Stockholm, 1990).

22
Larsson, Det moderna samhallets vetenskap; Henrik Hojer, Svenska siffror: Nationell

integration och identifikation genom statistik 1800-1870 (Hedemora, 2001).
23

Axel Brusewitz, "Fran Svedelius till Kjellen", 1-25.
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Fahlbeck representerade.24 Barbro Lewins studie over den skytteanska professurens
innehavare ger en serie portratt av Uppsalas statsvetare, men inte en helhetsbild av

amnet.25 Pa ett liknande satt blir naturligtvis universitetshistoriker koncentrerade till en

viss larostols successiva innehavare.26 I en antologi fran 1992 har forsok gjorts att i
viss man omvardera och ge en modernare bild av nagra aldre statsvetare, men ocksa
dar aterfinns den traditionella upplaggningen genom att varje uppsats fokuserar pa en

professor.27 Birgitta Odens verk om forskarutbildningens forandringar i ett flertal

discipliner ger bilder av olika amnesforetradares inriktningar och vissa overgripande
tendenser, men inte nagon helhetsbild.28 Daremot finns en mangd kortare samman-

fattningar och uppsatser over statsvetenskapens utveckling eller over enskilda

perioder. Ocksa i dessa fall dominerar statsvetarna sjalva. Den allmanna tendensen i de
fiesta av dessa korta oversikter liknar Brusewitz och Tingstens beskrivningar.29 En

ambition med denna avhandling ar att ge en annan och mer komplex bild av Kjellens

24
Tingsten, Mitt liv: 1. Ungdomsaren, t.ex. 117. Jfr idem, "Installationsforelasning",

Samhdllskrisen och socialvetenskaperna, ed. Myrdal & Tingsten (Stockholm, 1935), 45-68.
25 Barbro Lewin, Johan Skytte och de skytteanska professorerna (Uppsala, 1985). Om den

skytteanska professurens aldre historia fram till Boethius tillsattning och en redogorelse for Kjellens
meriter och skrifter sammanstalld av honom sjalv, Henrik Schiick, "Inbjudningsskrift till Skytteanska
professurens tillsattande", Uppsala universitets arsskrift, Bd 2, 1916, 3-98.

26
Jorgen Weibull, Lunds universitets historia, IV. 1868-1968 (Lund, 1968), 299ff; Bo Lindberg

& Ingemar Nilsson, Goteborgs universitets historia, I. Pa hogskolans tid, (Goteborg, 1996), 183ff.
27

Gunnar Falkemark, ed., Statsvetarportrdtt: Svenska statsvetare under 350 ar (Stockholm,
1992).

28
Birgitta Oden, Forskarutbildningens forandringar 1890-1975: Historia, Statskunskap,

Kulturhistoria, Ekonomisk historia {Lund, 1991).
29

T.ex. Leif Lewin, Statskunskapen, ideologierna och den politiska verkligheten (Uppsala,
1973), 9-13; Nils Elvander, "Statskunskap", Samhallsvetenskap pa 70-talet, ed. Jorgen Ullenhag
(Stockholm, 1974), 86-108; Jorgen Westerstahl, "Om forskning och forskningsresultat i
statsvetenskap", Svenska samhallsvetenskaper, ed. Katrin Fridjonsdottir (Stockholm, 1990), 64-70;
Leif Johansson, Forskning om politik: En studie av doktorsavhandlingarna i statskunskap 1890-1975,
Delrapport 6 inom UHA-projektet Forskarutbildningens resultat 1890-1975, 1980; Olof Ruin,
"Political Science Research in Sweden 1960-1975: An Overview", Scandinavian Political Studies, vol
12, 1977, 157-184, om tidig statskunskap 157-159; Dag Anckar, "Political science in the Nordic
countries", The Development ofPolitical Science: A Comparative Survey, ed. Easton, David, Gunnell,
John G. & Graziano, Luigi (London, 1991), 187f; Gunnar Heckscher, "Mai och metoder inom
statskunskapen" Statsvetenskaplig tidskrift, 1952, 283-296; idem, "The development of political
science in Sweden", Swedish institute for Cultural relations with Foreign countries, nr 26 (Stockholm,
1961); Dan Brandstrom & Harry Forsell, "Efiterskrift", Vad ar statskunskap: en introduktion, Francis
J. Sorauf (Stockholm, 1970), 110-119; Curt Rothlieb, "Gammal och ny statsvetenskap: nagra
reflexioner i anledning av fyra prisskrifter", Statsvetenskaplig tidskrift, 1956, 227-249; For en aldre
debatt om humanistisk och juridisk statsvetenskap se Georg Andren, "Tvenne huvudriktningar i
modern statsvetenskap", Nordisk tidskrift, 1928, 436-452; Nils Herlitz, "Juridisk och humanistisk
statsvetenskap", Statsvetenskaplig tidskrift, 1928, 122-145.
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och Fahlbecks vetenskapliga inriktning. Jag menar att de bor betraktas som delaktiga i
en samhallsvetenskaplig offensiv.30

Forskningen om svensk konservatism ar numera mycket omfattande och har skall
inte nagon heltackande bild ges. Man kan dela in den i tre typer. For det forsta en aldre
tradition av statsvetenskapliga och historiska verk som har fokuserat pa kortare

tidsperioder av dagspolitiken med hogern i centrum. Dessa verk har mer handlat om

just dagspolitiken och det taktiska manovrerandet an om de ideologiska aspekterna.31
Ett verk som i nagon man anknyter till denna tradition men som jag funnit mycket mer

anvandbar eftersom det gor ett langre tidsmassigt svep och koncentrerar kring

ideologin och inte enbart dagspolitiken ar Stefan Olssons avhandling om hogerns

anpassning till demokratin.32
Den andra typen av forskning inom statsvetenskapen bestar av ideologianalyser

som ror sig over langa tidsperioder. Ofta forsoker dessa utifran ett schema faststalla
vilken typ av ideologi som har existerat vid olika tidpunkter.33 Resultaten blir ofta a-

historiska och ideologin betraktas ofta som ett faststallt objekt till vilken verkligheten
relateras.

Den tredje typen - den jag funnit mest anvandbar - har varit biografiska studier
vilka samtidigt fangar overgripande aspekter av den svenska konservatismen.34 Till
denna typ m&ste den tidigare namnda avhandlingen av Nils Elvander raknas, ett verk
som har dominerat bilden av svensk konservatism.35

30
Torbjorn Vallinder har i sin uppsats om Fahlbeck visat pa mojligheten av en sadan tolkning

utan att utveckla den, Vallinder, "Pontus Fahlbeck - en statsvetenskaplig klassiker?", ed. Gunnar
Falkemark, Statsvetarportratt: Svenska statsvetare under 350 ar (Stockholm, 1992), 68.

31
Se t.ex. Olle Nyman, Hogern och kungamakten 1911-1914: Ur borggardskrisens forhistoria

(Stockholm, 1957); Staffan Runestram, Forstakammarhogern och rostrattsfragan 1900-1907
(Stockholm, 1966); Mats Kihlberg & Donald Soderlind, Tva studier i svensk konservatism 1916-1922
(Stockholm, 1961). Soderlinds uppsats ar ett undantag da den diskuterar konservativ ideologi aven pa
ett principiellt plan.

32 Stefan Olsson, Den svenska hogerns anpassning till demokratin (Uppsala, 2000).
33 Se t.ex. Torbjorn Aronson, Konservatism och demokrati: En rekonstruktion av fern svenska

hogerledares styrelsedoktriner (Stockholm, 1990); Hylen, Jan, Fosterlandetframst? Konservatism och
liberalism inom hogerpartiet 1904-1985 (Stockholm, 1991).

34
Exempelvis Staffan Bjorck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella

och sociala forfattarskap (Stockholm, 1946), som behandlar Kjellen framfor allt som politisk
skriftstallare och inte som vetenskapsman, 59; Mats Persson, Fornuftskampen: Vitalis Norstrom och
idealismens kris (Stockholm/Stehag, 1994); Aronson, Gosta Bagges politiska tankande.

35
Elvander, Harald Hjarne och konservatismen.
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Den ovriga forskningen om Fahlbeck och Kjellen bestar delvis av en mangd
aldre kortare uppsatser, dodsrunor och biografiska artiklar.36 Nagra monografier om

Kjellen eller Fahlbeck Finns inte om man bortser ifran Kjellens dotters otympliga och

svaroverskadliga biografi over fadern och Erik Arrhens i huvudsak refererande och

hyllande skrifter. Som tidigare namnts innehaller dock Elvanders avhandling mycket
information om Kjellen, som relief till Harald FIjarne.37 Bade Fahlbeck och Kjellen
forekommer ofta i studier kring speciella politiska eller idehistoriska fragor, dar de far

representera tidstypiska konservativa ideer.38 Som grundare av geopolitiken namns

Kjellen i en mangd introduktioner till denna disciplin. Dessa har dock ingen relevans
for min avhandling.39

Disposition

Avhandlingen bestar av sju kapitel inklusive inledning. Det andra kapitlet ar ett

bakgrundskapitel. Det inleds med en oversikt over samhallsvetenskapernas utveckling

generellt och darefter gors sammanfattningar av statsvetenskapens utveckling i nagra

lander. Dessa oversikter ar tankta att visa att ett flertal forandringar och diskussioner
inom svensk statsvetenskap hade foregangare eller paralleller i andra lander, och bor
inte ses som forsok att ge en heltackande eller fullstandig bild av statsvetenskapens

forandringar. Oversikterna har alltsa getts en tydlig vinkling mot paralleller till de

fragor som senare tas upp i avhandlingen. Bakgrundskapitlet fortsatter med att ge en

bild av den akademiska disciplinen statskunskaps utveckling i Sverige under 1800-

36
Se t.ex. Nils Elvander, ''Rudolf Kjellen och nationalsocialismen", Statsvetenskaplig tidskrift,

1956; Edvard Thermaenius, "Hoger, unghoger och yngre hoger", Svensk tidskrift, 1931; Sten Carlsson,
"Fahlbeck, Pontus Erland Fahlbeck", Svenskt biografiskt lexikon, Band 14 (Stockholm, 1953), 786-
797; Nils Elvander, "Kjellen, Rudolf', Svenskt biografiskt lexikon, Band 21 (Stockholm, 1977), 203-
206.

37
Ruth Kjellen-Bjorkquist, Rudolf Kjellen: En manniska i tiden kring sekelskiftet, Del I—II

(Stockholm, 1970); Erik Arrhen, Rudolf Kjellen och unhogern (Stockholm, 1933); Erik Arrhen,
Pontus Fahlbeck och samhallet (Stockholm, 1935).

38
Se t.ex. Hallberg & Jonsson, 'Allmananda och sjalvtukt'; Sverker Sorlin, Framtidslandet:

Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet (Stockholm, 1988),
80, 196-200; Sven E. Olsson, Social Policy and Welfare State in Sweden (Lund, 1990), 58-60; Kerstin
Thorn, En bostad for hemmet: Idehistoriska studier i bostadsfragan 1889-1929 (Umea, 1997), 262-
264; Lagergren, Pa andra sidan valfardsstaten; Karlsson, Det intelligenta samhallet, 278ff, 477ff och
Benny Carlson, Ouvertyr till folkhemmet: Wagnerska tongangar i forra sekelskiftets Sverige (Lund,
2002), 62-72, 81-93.
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talet. Darefter foljer en kortfattad beskrivning av tre andra samhallsvetare kring
sekelskiftet 1900: Knut Wicksell, Gustaf Steffen och Gustav Cassel. Denna kortfattade

bild av de tre mest kanda samhallsvetarna vid sekelskiftet ar koncentrerad till deras

vetenskapliga karriarer och tjanar som jamforelse med Fahlbeck och Kjellen.
Det tredje kapitlet inleds med en diskussion kring nagra centrala foreteelser och

begrepp. Jag diskuterar lor det forsta synen pa nationen hos de konservativa. For det
andra den nya synen pa staten vid sekelskiftet 1900, vilken innefattade en expansiv stat

inom t.ex. den sa kallade sociala fragan och naringspolitiken. Darefter fors en

diskussion om den politiska situation som akademiska konservativa befann sig i nar

akademiska politiker utan stark partiti 1 lhorighet fick minskat inflytande. Sedan

presenterar jag de tva strategier som Fahlbeck och Kjellen anvande sig av for att

motverka detta: att betona vetenskapens objektiva status och praktiska nytta. Huvud-
delen av kapitlet behandlar Fahlbecks och Kjellens forsok att leda statsvetenskapen i

nya riktningar och bidra till skapandet av en sfar av samhallsvetenskapliga amnen.

Den darmed sammanhangande fragan, hur vetenskapen enligt dem skulle anvandas

politiskt, diskuteras ocksa i kapitlet. Samtidigt forsoker jag precisera hur Fahlbeck och

Kjellen framstallde statsvetenskapen som modern, samhallsnyttig och objektiv.
Det ljarde kapitlet inleds med en kort oversikt over den politiska utvecklingen

rorande demokrati och parlamentarism i Sverige under de tva forsta decennierna av

1900-talet. Darefter foljer en kortfattad redogorelse for rostrattsrorelsens argument,

vilken ligger till grund for den foljande analysen av Fahlbecks inlagg i rostrattsfragan i

Statsvetenskaplig tidskrift. Analysen ar ett forsok att precisera Fahlbecks installning
till rostratten och att visa hur fragan kunde hanteras i en vetenskaplig tidskrift.

Analysen leder fram till en kort diskussion om hur hogerns syn pa demokrati kan
forstas.

I det femte kapitlet diskuteras hur Fahlbeck och Kjellen tog sig an tva enligt dem

problematiska aspekter av demokratin: dess utveckling mot oligarki och sjalva parla-
mentarismen. Jag visar hur deras uppfattning om vetenskapens roll och mojligheter
kom att influera deras satt att bedoma och hantera fragor kring demokrati och parla

39
Geopolitiken namns i kapitel 3.
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mentarism. Kapitlet avlutas med en sammanfattning dar jag bl.a. lyfiter fram de tva

statsvetarnas betoning av behovet av en kompetent och fristaende statsforvaltning.
Detta tema bildar overgang till det sista kapitlet.

Det sjatte kapitlet behandlar ambetsmannens utbildning. Fragan beror i hog grad

avhandlingens huvudtema, vetenskapens politiska roll. Reformforesprakare menade att

den moderna staten stallde helt nya krav pa forvaltningen och ambetsmannen. En

juridisk utbildning kopplades till den foraldrade nattvaktarstaten medan en aktiv och

expansiv stat ansags krava ambetsman med initiativkraft och ett nytt slags expert-

kunskap. Kapitlet koncentreras till betankandet om instiftandet av en statsvetenskaplig
examen aren kring 1910 och debatten som fbljde pa detta. Att utbilda ambetsman var

av vikt som en vag till inflytande over staten men ocksa som ett satt att oka betydelsen
och anseendet for den egna disciplinen. En strid uppstod mellan jurister och samhalls-

vetare, vilka argumenterade for att nya tjanster borde tillsattas, eller flyttas fran en

annan fakultet till den egna, for att man skulle kunna mota ambetsmannautbildningens
behov.

Avhandlingen avlutas med en sammanfattning i vilken internationella jam-
forelser gors och en diskussion fors om Kjellens och Fahlbecks positioner jamfort med
andra svenska samhallsvetare. Jag diskuterar ocksa hur avhandlingens resultat pekar ut

nya forskningsfragor.
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2 Bakgrund

Under det senaste dryga decenniet har forskningen om samhallsvetenskapernas

utveckling okat pa ett betydande satt. Denna forskning innehaller saval oversiktsverk
som komparativa studier mellan olika lander, men aven monografier over enskilda
lander eller enskilda samhallsvetenskapliga discipliner.40 Ett aterkommande tema i
denna litteratur ar att de nationella skillnaderna och sararterna ar viktiga att ta i
beaktande. Anda kan nagra generella och gemensamma faktorer som paverkat

samhallsvetenskapernas utveckling under det sena 1800-talet och de forsta tva

decennierna av 1900-talet utlasas.

For det forsta kom den sociala fragan att bana vag for nya satt att studera
samhallet och soka losningar pa sociala problem. Den sociala fragan ar en term som

anvands pa en mangd sprak och innefattar de sociala konsekvenser och problem som

uppstod i de allt mer urbaniserade och industrialiserade europeiska och nord-
amerikanska staterna under slutet av 1800-talet. Behovet av vetenskaper om samhallet

upplevdes som akut och nya metoder att forsoka forsta de sociala problemen efter

40 T.ex. David F. Lindenfeld, The Practical Imagination: The German Sciences ofState in the
Nineteenth Century (Chicago & London, 1997); Meinolf Dierkes & Bernd Biervert, ed., European
Social Sciences in Transition: Assessment and Outlook (Frankfurt am Main, 1992); Dietrich
Rueschmeyer & Theda Skopcol, ed., States, Social Knowledge and the Origins of Modern Social
Policies (Princeton & New York, 1996); Peter Wagner, Bjorn Wittrock & Richard Whitley, ed.,
Discourses on Society: The Shaping ofthe Social Sciences Disciplines (Dordrecht, Boston & London,
1991); Peter T. Manicas, A History and Philosophy of the Social Sciences (Oxford, 1987); Peter
Wagner, A History and Theory of the Social Sciences (London, Thousand Oaks & New Delhi, 2001);
Peter Wagner, Socialwissenschaft und Staat: Frankreich, Italien, Deutschland 1870-1980 (Frankfurt
am Main & New York, 1990); Peter Wagner, Carol Hirschon Weiss, Bjorn Wittrock & Flellmut
Wollman, ed., Social Sciences and Modern States: National Experiences and Theoretical Crossroads
(Cambridge m.fl., 1991); Pierangelo Schiera, Laboratorium der biirgerlichen Welt: deutsche
Wissenschaft im 19. Jahrhundert (Frankfurt am Main, 1992); David Easton, John G. Gunnell & Luigi
Graziano, ed., The Development of Political Science: A Comparative Survey (London & New York,
1991); Michael J. Lacey & Mary O. Furner, ed., The state and social investigation in Britain and the
United States (Cambridge, New York & Oakleigh, 1993); Dorothy Ross, The Origins of American
Social Science (Cambridge, 1991); Stefan Collini, Donald Winch & John Burrow, That Noble Science
of Politics: A study in nineteenth-century intellectual history (Cambridge m.fl., 1983); Pierre Favre,
Naissances de la science politique en France (1870-1914) (Paris, 1989). Forskning om amerikansk
samhallsvetenskaps historia ar inte sallan av nagot tidigare datum, t.ex. Mary O. Furner, Advocacy &
Objectivity: A Crisis in the Professionalisation of American Social Science, 1865-1905 (Kentucky,
1975); Thomas L. Haskell, The Emergence of the Professional Social Science: The American Social
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lystes fran manga hall. Inte minst ville grupper som foresprakade omfattande sociala
reformer att dessa skulle utvecklas utifran vetenskapliga och empiriska studier och

analyser over de faktiska forhallandena i samhallet.41
For det andra paverkades samhallsvetenskaperna av det komplex av nationella

och konstitutionella fragor som av politiska skal framtradde i flera lander. Framforallt
blev detta fallet i lander som Tyskland och Italien, vilka nyligen bildats som stater, och
dar den nationella fragan och fragan om de konstitutionella forhallandena lopte

parallellt. Men aven i manga andra lander kom dessa fragor att stallas pa sin spets,

t.ex. i Frankrike med den konstitutionella och nationella krisen och omvandlingen

kring 1870 och i USA efter inbordeskriget. Kraven pa konstitutionella reformer vaxte

ocksa allt starkare i alia europeiska lander vilket ledde till ett okat behov av forskning
om och utvecklade forhallningssatt till de konstitutionella principerna.42

For det tredje forandrades synen pa universitetens roll under slutet av 1800-talet
runt om i Europa och USA. De betraktades allt mer som ett viktigt instrument for

forskning och inte enbart for utbildning. Detta skapade, pa olika satt i olika lander,

forutsattningar for det vi idag kallar samhallsvetenskaper att utvecklas.43
For det fjarde kom det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet att innebara en

viktig expansion av de uppgifter som ansags tillhora statens och det allmannas verk-
samhetsfalt. Denna expansion stod i relation till den sociala fragan, men var en faktor
som paverkade hela det statligt administrativa faltet. Harmed forandrades kraven pa

statlig administration och pa de kunskapsomraden som forvaltningen borde beharska.
Aven detta paverkade utvecklingen av vetenskaperna om samhallet.44

Science Association and the Nine tenth Century Crisis of Authority (Urbana, Chicago & London,
1977).

41
For en sammanfattning se Bjorn Wittrock, "History of Social Science: Understanding

Modernity and Rethinking Social Studies of Science", Looking Back, Ahead - The 2002 Yearbook of
the Sociology of the Sciences, ed. Bernward Joerges & Helga Nowotny (Dordrecht, Boston & London,
2003), 77-99,. Se aven Wagner, Socialwissenschaft, 65-91.

42
Wittrock, "History of Social Sciences", 77-99.

43
Wittrock, "History of Social Sciences", 77-99. Wittrock betonar tva institutionella aspekter

som relateras till samhallsvetenskapernas institutionalisering. Jag har valt en annan uppdelning. Se
aven Peter Wagner & Bjorn Wittrock, "States, Institutions and Discourse: A Comparative Perspective
on the Structuration of the Social Sciences", Discourses on Society: The Shaping of the Social
Sciences Disciplines, ed. Peter Wagner, Bjorn Wittrock & Richard Whitley (Dordrecht, 1991), 332.

44
Wittrock, "History of Social Sciences", 77-99.
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For det femte var juridikens position i samhallet och inom statlig administration

n&got som p&verkade samhallsvetenskapernas utveckling i negativ mening. Juridiken
hade i de fiesta kontinentaleuropeiska stater monopol p& tva saker: utbildning av

ambetsman och tolkningen av staten och dess vasen. Det senare utovade man genom

en doktrin inom rattspositivismen, en juridisk statsteori, som med en utvecklad

begreppsapparat kunde anvandas av administration och domare som ett enhetligt satt

att behandla staten. Denna juridiska dominans var nagot samhallsvetenskaperna i sa

gott som alia europeiska lander kom att paverkas av, och inte minst statsvetenskapen.
Peter Wagner menar att betonandet av juridisk kompetens gick hand i hand med en

liberal uppfattning dar staten endast var ansvarig for det regelverk inom vilket
samhallet skulle utvecklas. Denna uppfattning utsattes for omfattande kritik efter 1870,
nar uppfattningen om en starkare och aktivare stat utvecklades och intresset for val-

fardspolitik och statliga institutioner for detta stallde nya krav pa ambetsmannen.
Sadan kritik hade rests under 1800-talet och framfordes ofta i symbios med krav pa

nya typer av utbildningar for ambetsman. Kritikens framgang stod i omvant for-
hallande till rattspositivismens dominans, menar Wagner, och framgangarna for nya

utbildningar var mindre i Tyskland an i Frankrike eller Italien.45
Vi skall nu granska statsvetenskapens eller den politiska vetenskapens utveckling

i nagra lander. Den sprakliga skillnaden mellan det engelska och franska political
science respektive science politique a ena sidan, och tyskans och svenskans Staats-

wissenschaft respektive statsvetenskap a andra sidan medfor ocksa en skillnad i bredd.
De tyska och svenska orden innefattar en vidare amnesinriktning och detta kommer att

aterspeglas i de olika skisserna av skilda landers statsvetenskap. Dessa skisser syftar
de till att belysa och lyfta fram tendenser, forskningstraditioner och fragor som sedan
kommer att vara av intresse for den fortsatta avhandlingen och ar inte tankta som

heltackande oversikter. Tyngdpunkten ar forlagd till Tyskland da detta land utan

tvekan var det som hade mest inflytande och storst relevans for de svenska

forhallandena.

45
Wagner, A History and Theory of the Social Sciences, 37-39; idem, Socialwissenschaft, 161-

163, 188-194; Wittrock, "History of the Social Sciences", 77-99.
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USA, Storbritannien och Frankrike

USA framstar som exceptionellt i den meningen att juridikens dominans via

rattspositivismens teorier om staten inte var lika dominerande som pa den europeiska
kontinenten. Anda hade statsvetenskapen i USA pa manga satt sina rotter i Tyskland,
da sa gott som samtliga av de forsta foretradarna for amnet under 1800-talet hade
utbildats dar. Samtidigt ar det inte helt klart vilken roll statsvetenskap {political

science) kan sagas ha haft under 1800-talet. Dorothy Ross valjer att anvanda termen

historico-politics om 1800-talet, da relationen till disciplinen historia var mycket intim.
En av de forsta foretradarna for disciplinen, Herbert Baxter Adams vid John Hopkins
Studies in Historical and Political Science, beskrev relationen mellan historia och

statsvetenskap med mottot "History is Past Politics and Politics is present History".46
Pa 1870- och 1880-talen fick political science okad betydelse vid amerikanska

universitet, och fler institutioner och schools grundades. Den nationalism, men ocks&
den kris som den amerikanska politiken och sjalvkanslan hamnat i efter inbordeskriget,
medforde ett okat behov av en political science som kunde forsvara och bevara
amerikanernas syn pa sin egen nation som unik.47 Under dessa decennier uppkom inte
bara nya universitetsinstitutioner; aven ett flertal vetenskapliga samfund och

foreningar grundades i USA. Redan 1865 hade American Social Science Association

grundats. Foreningen betonade snarare en reformvanlig medborgerlighet an den
specialiserade och objektiva vetenskapligheten.48 Denna betydelse av Social Science
kom att skapa reaktioner i och med en okande specialisering av samhallsvetenskaperna
i USA, och nya, mer specialiserade foreningar grundades: American Economic
Association 1885, American Political Science Association 1903 och American

Sociological Society 1905. Dessa foreningar, och de tidskrifter inom skilda discipliner
som borjade publiceras under samma period, okade den vetenskapliga specialiseringen

46
Ross, The Origins ofAmerican Social Science, 66-69; Manicas, A History and Philosophy of

the Social Sciences, 217; John G. Gunnell, "Political Science as an emerging Discipline in the U.S.",
Discourses on Society: The Shaping of the Social Sciences Disciplines, ed. Peter Wagner, Bjorn
Wittrock & Richard Whitley (Dordrecht, Boston, & London, 1991) 125, 139.

Ross, The Origins ofAmerican Social Science, 70-77.
48

Wittrock, "History of Social Sciences", 77-99; Gunnell, "Political Science as an emerging
Discipline in the U.S.", 142; Haskell, The Emergence ofthe Professional Social Science.
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och innebar ocksa att olika teoretiska och praktiska intressen kom att utvecklas inom
olika amnesomraden. Uppfattningen att de samhallsvetenskapliga amnena maste bli
mer vetenskapliga och utvecklas i en annan riktning an det tyskt influerade historie-
amnet vann allt storre spridning. Genom att bli en specialiserad vetenskap hoppades
statsvetarna kunna skapa en auktoritet som skulle ge deras disciplin ett inflytande over

den praktiska politiken.49
Under de forsta decennierna av 1900-talet uppstod metod- och teoristrider mellan

historiker och foretradare for political science och disciplinen borjade allt mer

uppfattas som en samhal Isvetenskap bland andra istallet for ett bihang till historia.50

Samtidigt var uppdelningen inte given mellan olika samhallsvetenskaper; de stred alia
for att na en position som accepterade och etablerade amnen. Peter Manicas havdar att

samhallsvetenskaperna ingick en tyst overenskommelse, dar man accepterade de

otydligheter som uppstod mellan dem sa lange inget enskilt amne blev for domi-
nerande. Manicas menar ocksa att det verkliga genombrottet for amerikansk profes-

sionalisering och specialisering av statsvetenskapen uppkom nar de etablerade
forskarna i forsta hand fatt sin utbildning i USA, inte i Tyskland eller kontinental-

europa. Denna forandring skedde under de tva forsta decennierna av 1900-talet.51

Inflytandet fran naturvetenskapliga ideal inom statsvetenskap i USA kom att leda till
en utveckling av amnet som resten av varlden i mangt och mycket inte narmade sig
forran efter andra varldskriget.

Storbritannien var precis som USA ett undantag i det att det inte dominerades av

de rattspositivistiska teorierna om staten. Det juridiska tankandet dominerade inte

politiken, och det fanns en helt annan utbildningstradition med ambetsman som

utbildades i en klassisk brittisk tradition av liberal education. Dessutom hade

Storbritannien en inhemsk tradition, en speciell typ av politisk filosofi som utvecklats
fran Hume och den skotska upplysningsfilosofin. Denna tradition, kompletterad med

49
Gunnell, "Political Science as an emerging Discipline in the U.S.", 142f, 152; Furner,

Advocacy & Objectivity, 260-324; Wittrock, "History of Social Sciences", 77-99.
50

Ross, The Origins ofAmerican Social Science, 299f.
51

Manicas, A History and Philosophy of the Social Sciences, 219.
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filosofiska och historiska klassiker, var lange inneborden av "the noble science of

politics".52
Nar andra samhallsvetenskapliga discipliner under det sena 1800-talet kom att

specialiseras och allt mer anamma moderna vetenskapliga kriterier forblev den poli-
tiska vetenskapen i Storbritannien lange sin historisk-filosofiska tradition trogen.

Efterhand blev dock trycket pa en forandring allt hardare. Inte minst uppstod detta

tryck fran de sociala reformister som onskade forandra det brittiska samhallet genom

sociala och konstitutionella reformer. Dessa var ofta inflytelserika och hade kontakter
med saval universiteten och akademierna som med naringsliv och den politiska eliten.
En sadan inflytelserik grupp var The Fabian society som, i en stravan efter att utbilda
ambetsman och experter som kunde genomfora nodvandiga sociala reformer, grundade
den betydelsefulla London School ofEconomics and Political Science. Denna byggdes

upp med den franska Ecole Libre des Sciences Politiques som forebild, och betonade

samhallsvetenskapen i allmanhet, med ett eklektiskt och reformvanligt program, mer

an en direkt politisk vetenskap. Pluralet i det franska namnet stamde med andra ord
battre med de bada skolornas intentioner an det engelska singularet. Problemet att

finna larare i en modern och mer praktisk form av statsvetenskap vid den nya skolan
illustreras av ett citat fran 1896. Beatrice Webb, en av grundarna till skolan, skrev efter
att ha intervjuat och avstatt fran flera sokande pa grund av deras filosofiska och
teoretiska intressen: "It struck me always as a trifle difficult to teach a science which
does not yet exist".53

Ocksd Frankrike hade en inhemsk tradition att utveckla statsvetenskapen utifran
aven om den inte var lika dominerande som i Storbritannien. Den franska traditionen

var ett arv fran upplysningen och revolutionen 1789 med en reformvanlig och
progressiv administration. Denna tradition kom dock att fa ett minskat inflytande
under den andra halvan av 1800-talet. Frankrike blev i hog grad paverkat av den ratts-

positivistiska traditionen aven om det inte skedde i fullt lika hog grad som i Tyskland.

52
Collini, Winch & Burrow, That Noble Science ofPolities', Jack Hayward, "The development

of political science in Great Britain", The Development of Political Science: A Comparative Survey,
ed. David Easton, John G. Gunnell & Luigi Graziano (London, 1991), 93-94.

53
Citat fran Hayward, "The development of political science in Great Britain", 95; Wittrock,

History of Social Sciences", 1-38; Collini, Winch & Burrow, That Noble Science ofPolitics.
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Utvecklingen kring 1870 med ett nationellt trauma och grundandet av den Tredje

republiken blev betydelsefull for framvaxten av den politiska vetenskapen. Emile

Boutmy grundade 1871 Ecole Libre des Sciences Politiques. En av grundtankarna med
skolan var att utbilda ambetsman och forvaltning i Frankrike, men Boutmy betonade
ocksa betydelsen av att utbilda medelklassen och den bildade allmanheten. Statsveten-

skap i Frankrike blev alltsa under slutet av 1800-talet snarare ett brett intellektuellt
samtal an en vetenskaplig disciplin. Deltagarna i den statsvetenskapliga diskursen var

akademiker fran flera olika hall, men ocksa politiker och ambetsman som analyserade
de politiska problemen. Diskursen dominerades av tva huvudsakliga angreppssatt: det
historiska och det juridiska. Aven Boutmys Ecole kom efterhand att motverka utveck-

lingen mot en mer vetenskapligt inriktad statsvetenskap. Skolan var finansierad av

privata medel fran naringslivet och den politiska eliten, som ville se en bred och mang-

facetterad utbildning som omfattade saval statsvetenskap som ekonomi och juridik.
Peter Wagner konstaterar att de ansatser som fanns under slutet av 1800-talet att

utveckla statsvetenskapen i Frankrike, bl.a. genom utgivningen a\ Anneepolitique fran
1875 och Revue politique et parlamentaire och Revue de droit public et de la science

politique fran 1894, inte kunde forverkligas fullt ut. En av anledningarna till detta var

den traditionella indelningen i Frankrike mellan juridiken och belles-lettres. Inom

juridiken dominerade konservativa attityder och den lag administrationen nara. Inom
belles-lettres kom sociologin med Durkheim i spetsen att strava efter att fa en

etablerad position. Aven om sociologin pa manga satt utforde politiska analyser tog

Durkheim avstand fran en tidigare tradition av statsvetenskap, som han kritiserade for
att vara endast till halften vetenskaplig och ideologiskt konservativ. Statsvetenskapen
kom alltsa att klammas mellan tva skoldar: den dominerande juridiken och en

framgangsrik sociologi.54

54
Wagner, A History and Theory of the Social Sciences, 25-26, 29-39; Wagner,

Sozialwissenschaft, 160-205; Wittrock, "History of Social Sciences", 77-99; Favre, Naissances de la
science politique en France.
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Tysk statsvetenskap

I Tyskland vaxte den akademiska disciplinen Staatswissenschaft, statsvetenskap, fram
vid universiteten under 1700-talet.55 Den utvecklades under tidigt 1800-tal till ett

ganska heterogent konglomerat av amnen och inriktningar, fran hushallningsfragor till
statistik och statsratt. David Lindenfeld betonar i sin bok The practical imagination att

den tyska statsvetenskapen hade en tydlig praktisk och byrakratisk inriktning. Denna

inriktning kom sa smaningom pa manga satt i konflikt med det allmanna akademiska
idealet om Bildung, som betonade universella studier och kunskaper som beframjade

personlig utveckling och danade karaktaren. Konflikten medforde att de rent tekniska
och praktiska amnena istallet utvecklades vid tekniska och andra hogskolor. Samtidigt
kom den utbildning som kravdes for att kunna bli ambetsman i Preussen och andra

tyska stater att allt mer inriktas mot en juridisk utbildning. Kraven pa kameralistik- och
ekonomistudier minskades och inom det juridiska faltet betonades snarare privatratt
och kontraktsratt an statsratt. Inriktningen pa de examensprov som de tyska ambets-
mannen tvingades genomga gjorde att de statsvetenskapliga amnena blev mindre
intressanta. Deras betydelse och inflytande vid universiteten kom att minska under
forsta halvan av 1800-talet.56

Mitten av 1800-talet

Kring mitten av 1800-talet kom statsvetenskaperna att utveckla begrepp, ideer och
teorier som kom dem att tydligare ansluta till det akademiska idealet om Bildung, men

som ocksa fungerade som metoder att ifran rent praktiska amnen ga till mer

forskningsinriktade. Teorierna och metoderna gjorde ocksa att statsvetenskaperna fick
en tydligare och starkare plats bland universitetsamnena. En ide, som vaxte sig allt
starkare under den forsta halvan av 1800-talet, for att verkligen bli ett hos alia
statsvetare anvant begrepp kring mitten av seklet, var tanken om staten som en

organism. Organismtanken fungerade inte minst for statsvetenskapen som ett satt att
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anknyta till andra akademiska fait och discipliner. Genom organismtanken skapades
lankar till saval naturvetenskaperna som till filosofiska och teologiska amnen.57

Samtidigt ar det viktigt att komma ihag att denna tanke inte var ett slutet eller statiskt

begrepp. Det kunde utvecklas pa en mangd olika satt och det var ocksa ett begrepp
som kunde anvandas som saval en enklare metafor som ett genomgripande filosofiskt

system. Inte minst fungerade organismtanken som ett motmedel mot vad som upp-

fattades som en tidigare svaghet inom statsvetenskaperna: en forenklad mekanistisk
bild av samhallet.

Organismtanken hade anvants inom statsvetenskapen under hela fdrsta halvan av

1800-talet men da i huvudsak av konservativa statsvetare. Vid mitten av 1800-talet

kom det att anvandas av alia statsvetare, aven de liberala. Pa det sattet kom iden ocksa

att bli ett satt att hantera de politiska och ideologiska forandringar som skedde

parallellt med industrialiseringen av Tyskland. Det blev ett satt att overbrygga

ideologiska skillnader inom amnena och skapa mojligheter att utveckla en gemensam

terminologi.58

Samtidigt kom organismtanken att fungera som ett band inte bara mellan & ena

sidan samhallsvetenskaperna och a andra sidan s&val naturvetenskaperna som filosofi
och teologi, utan ocks& som en forbindande lank mellan de olika samhallsveten-

skaperna. Genom tanken att samhallet var en organism med olika delar, dar alia
delarna hade naturliga och viktiga relationer med varandra, skapades mojligheter att

askadliggora hur de olika amnena inom statsvetenskaperna stod i relation till och
kunde befrukta varandra.59 Organismtanken blev pa detta satt det teoretiska funda-
mentet for saval arbetsfordelningen mellan de statsvetenskapliga amnena som for hur
teorier och ideer inom statsvetenskapen och andra akademiska discipliner kunde
overforas och mangfaldigas.

En annan ide som fick ett uppsving vid mitten pa 1800-talet var iden om

samhallet (Gesellschaft) och det sociala (sozial-). Iden fungerade pa manga satt som en

56
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del av organismtanken och beskrev ocksa en forbindelselank mellan stat och individ.

Fragan om forhallandena mellan individerna och staten kom att ge upphov till fragor

kring samhallsstrukturen. Pa flera hall lyftes behovet av ny och intensifierad forskning

kring fragor om samhallet fram. Forslag framfordes om att alia aspekter av statsveten-

skap ocksa borde motsvaras av studier inom det som kom att kallas socialvetenskap.
Studiet av samhallet och det sociala livet var ocksa ett forsok att skapa lankar mellan
amnen som ekonomi och statsratt och mellan en mer individuellt inriktad ekonomisk

forskning och nationalekonomi.60 Det intensifierade intresset for de nya sociala

problemen i industristaderna och den framvaxande arbetarklassen skapade ocksa forut-

sattningar for det som kom att kallas den sociala fragan.
Den senare delen av 1800-talet kom andock att se en utveckling dar

Staatswissenschaften kom att glida isar. Tva inriktningar vaxte fram och dessa kom att

innebara olika intressen och metodologiska fokus. For det forsta kom ett nytt intresse
for staten att utvecklas inom juridiken dar den positivistiska statsratten dominerade.
Den overtog metoder fran civilratten och overforde dessa till statsrattens omrade. Det

betydelsefullaste namnet inom denna riktning var Paul Laband (1838—1918).61 Denna

inriktning kom, som konstaterats i inledningen av kapitlet, att dominera utvecklingen i
flera lander. For det andra den inriktning som kommer att studeras narmare i det
foljande, en socialvetenskaplig inriktning med metoder fran ekonomi, historia och
statistik, dar nationalekonomin stod i centrum. Inom denna inriktning kom inte minst
de sa kallade katedersocialisterna att bli en dominerande grupp.62

Katedersocialismen

Utifran den vaxande samhalleliga och akademiska fokuseringen pa den s& kallade
sociala fragan vaxte en akademisk krets fram som kom att ga under namnet kateder-
socialister. Namnet var fran borjan ett oknamn men kom ganska snabbt att accepteras
som en gangse beteckning. Kretsen bestod av akademiker med ett tamligen lost
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definierat socialt program och med nationalekonomi som huvudintresse inom stats-

vetenskaperna. Deras politiska program var pa inget satt homogent utan tog sig olika

uttryck, men hade som grundpremiss ett statligt engagemang for att komma till ratta

med de framvaxande sociala problemen i samhallet. Det tyska enandet 1871 innebar

nya forutsattningar for kraven pa den aktiva staten i sociala sammanhang. Kanslan av

ny styrka och kraft i Tyski and utgjorde en grogrund for kraven att den nya statens

omsorg skulle omfatta alia i nationen, aven de lagre klasserna. Samtidigt uppfattades
en framvaxande arbetarrorelse som ett hot mot den nationella enheten och samman-

hallningen, och denna rorelse borde awapnas med ett statligt socialt arbete som

tillgodosag de rattmatiga krav som de sociala problemen vackte bland arbetarklassen.63
De ideologiska skillnaderna var alltsa stora mellan katedersocialisterna. En

liberal linje var fbretradd av Lujo Brentano (1844-1931). I andra anden pa den

ideologiska skalan inom katedersocialismen stod Adolf Wagner (1835-1917). Han
kom att betraktas som ledaren for den riktning inom katedersocialismen som kallades
statssocialism och som hade som grundprincip att staten skulle leda socialpolitiken i
alia stycken. Wagner sag en generell och lagbunden utveckling mot okat statligt

engagemang och kontroll pa allt fler nivaer av samhallslivet. Det ledde honom till att

formulera grunddragen i en samhallsutveckling, dar statsmakten kom att bli den
allenaradande makten i samhallslivet. Staten borde stalla sig over de enskilda
intressena och statsfornuftet borde styra over sarintressen.64

Trots skillnaderna mellan Brentano och Wagner ar det vasentligt att se likheterna
i tron pa en lagbunden forandring av samhallet som det avgorande for den social-

politiska utvecklingen. Brentano betonade det lagbundna i den liberala kapitalistiska
ekonomins utveckling och Wagner betonade det lagbundna i den statliga styrelsen pa

alltfler samhallsomraden. Bada sag darmed grunden for socialpolitiken som en
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anpassning av politiken till de givna samhallslagarna.65 Uppfattningen att det var

vasentligt att soka lagbundenheterna i samhallslivet ar nagot jag aterkommer till i
senare kapitel.

Den bland katedersocialisterna ledande gestalten, Gustaf Schmoller (1838-1917),

tog dock avstand fr&n uppfattningen om en lagbunden samhallsutveckling. Han

menade att saval Brentanos som Wagners syn pa lagbundenheten var ett vetenskapligt

felgrepp som inte kunde grundas pa empirisk forskning. Istallet intog han en

pragmatisk hallning dar socialpolitiken borde grundas pa praktiska hansyn och

empirisk forskning kring de enskilda fragorna. Socialpolitikens uppgift var att minska
konflikterna inom samhallet och skapa sociala band mellan klasserna; socialpolitiken
hade pa detta satt en viktig moralisk uppgift.66

Ett av de gemensamma dragen hos katedersociali sterna var att man angrep den
sociala fragan utifran vad man havdade var en vetenskaplig och objektiv position som

stod over de enskilda intressena och istallet sag till det allmanna basta. Ett satt att

utveckla och anvanda en sadan position var genom deltagandet i samarbeten mellan

akademiker, politiker och byrakrater. Verein fur Sozialpolitik kom att bli den viktigaste

samlingspunkten for ett sadant samarbete. Tanken med foreningen, som grundades

1873, var att verka for "das Staatsgefuhl" och for att oka den sociala kunskapen.

Foreningens utgangspunkt var att fbra diskussioner och presentera studier som kunde
leda till samlade och samlande handlingsplaner for att losa den sociala fragan. En

forutsattning for verksamheten i foreningen var att man ansag det mojligt att med hjalp
av vetenskapliga metoder och empiriska studier hitta losningar pa de sociala proble-
men i samhallet utifran en standpunkt som stod for det objektiva statsfornuftet. Man
sokte alltsa den position som sag till det allmanna intresset och kunde se bortom och
over de enskilda intressena.67 Forsoken att med vetenskapliga metoder na denna
objektiva position ar ocksa nagot jag aterkommer till.

For att bekrafta positionen som objektiv och fristaende fbrsokte foreningen
utnyttja den frihet fran politiska bindningar som akademiker stravat att uppn& i den
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tyska allmanhetens ogon. Akademiker framstallde sig sjalva som ideologiskt fri-
staende, i meningen att man endast sokte sanningen och inte gick nagra politiska
partiers arenden, samtidigt som man framstallde sig som ambetsman i staten som

verkade for det allmannas basta.68

Samtidigt var Verein fur sozialpolitik ett forum som samlade inte bara
akademiker utan den forsokte ocksa skapa kontaktytor mellan dessa och forvaltning
och industrialister. Foreningen kunde pa detta satt ge akademiker ett direkt inflytande
eller atminstone en tydlig kommunikationslinje for att paverka samhallet direkt.

Foreningens mal var inte i forsta hand att paverka de politiska partierna eftersom man

bakom dessa sag enskilda intressen eller klassintressen som snarare sokte konflikt an

samlande atgarder for det allmannas basta. Partivasendet stod for nagot frammande for
de medverkande i Verein fur sozialpolitik som istallet betonade de moraliska behoven
att med hjalp av nationalekonomiska atgarder skapa kollektiva losningar pa de sociala

problemen. I forsta hand forsokte foreningen paverka regeringen och byrakratin, i
andra hand vad som kallades "Bildung und Besitz", alltsa de bildade och besuttna

samhallsgrupperna. Forst som ett sista led i forsoken att paverka de politiska besluten
sokte man influera de politiska partierna.69

Aven utanfor Verein fur Sozialpolitik utvecklade katedersocialisterna och andra

akademiker tekniker for att paverka samhallet i fraga om de sociala fragorna och dess

losningar. Vid sidan om det inflytande som utovades genom universitetsforelasningar
blev statsvetenskapsmannen allt mer aktiva ifraga om offentliga forelasningar som

drog ett okande antal ahorare. Det grundades aven andra foreningar vid sidan om

Verein fur Sozialpolitik i syfte att utbilda samt diskutera statsvetenskapliga fragor.
Katedersocialisterna blev ocks^ aktiva i tidskrifter och dagspress. Aven i dessa
sammanhang var det naturligtvis vasentligt for akademiker att forsoka behalla sin

position som objektiva och fristaende fran de partipolitiska stridigheterna.70
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Sekelskiftet: Specialisering och nya amneskombinationer

Kring sekelskiftet okade specialiseringen inom statsvetenskaperna. Samtidigt, vilket
kan ses som en reaktion, okade ocksa intresset for nya kontakter mellan disciplinerna.

Specialiseringen utvecklades inte minst inom det ekonomiska omr&det. De nya

handelshogskolorna var en padrivande faktor men aven den allmanna politiska utveck-

lingen ledde i samma riktning. Inte minst den tyska politikens utveckling mot

imperialism och kolonialism bidrog. Handelshogskolorna drev fram en utveckling mot

en mer foretagsinriktad ekonomisk utbildning. Detta sags inte med blida ogon av mer

traditionella nationalekonomer. Ett annat amne som kom att fa en mer specialiserad

fokusering var det som kallades Sozialpolitik. Dar utvecklades efter sekelskiftet ett

intresse for andra losningar pa den sociala fragan. Man betonade de statliga

losningarna allt mindre och menade istallet att man borde studera och fokusera pa

oberoende korporationer. Denna amnesinriktning kom ocksa att grunda en tidskrift
som fran 1903 bar namnet Archivfur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Grundandet
av tidskriften markerade inte bara en vilja att utveckla amnesinriktningen utan var

ocksa ett resultat av politiska intressen; en tidskrift gav mojligheter att paverka den
allmanna opinionen. Det politiska intresset for ett tyskt imperiebyggande med kolonier
i andra varldsdelar okade ocksa intresset for specialiseringar inom vad som kom att

kallas Weltwirtschaft, Kolonialpolitik och Handelspolitik. Det ar vasentligt att se att

dessa vetenskapliga intressen och specialiseringar i hog grad var grundade pa ideo-

logiska intressen.71 Amnena fick ett stort genomslag i och med de okande politiska
behoven av utbildning och forskning inom dessa omraden, men aven genom behovet
av att vetenskapligt legitimera den utveckling som den tyska politiska eliten onskade.

En okande splittring inom Verein fiir Sozialpolitik berodde pa att de ideologiska
skillnaderna som alltid funnits inom foreningen nu kommit upp till ytan. Schmoller
hade under en langre tid lyckats halla skillnaderna borta fran den offentliga debatten
for att uppratthalla intrycket av enighet och ge foreningen sk stort inflytande som
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mojligt. Fran och med det forsta decenniet pa 1900-talet okade splittringen inom

foreningen, nagot som paverkade dess politiska och samhalleliga inflytande negativt.72
Parallellt med dessa exempel pa specialisering och ideologisk splittring inom

statsvetenskaperna uppkom nya kopplingar mellan olika discipliner. Sociologi var en

sadan samlande beteckning dar amnen som ekonomi, filosofi, historia, statsvetenskap
och biologi mottes. Lindenfeld havdar att det knappast ar rimligt att beskriva sociologi
som en ny disciplin inom samhallsvetenskaperna forran pa 1920-talet. Istallet havdar
han att de sa kallade grundarna av sociologin, som Max Weber (1864-1920), Georg
Simmel (1858-1918) och Werner Sombart (1863-1941), inte sa mycket drevs av

viljan att skapa en ny disciplin utan samlades kring vissa intressen och fragestall-

ningar, som t.ex. kapitalismens natur och vasen.73 Sociologi kom att placeras under en

mangd olika vetenskapliga rubriker och beskrevs inte sallan som en pseudovetenskap.

Samtidigt kom de som valde att verka inom det sociologiska faltet att efterhand
utveckla en allt mer sofistikerad teoretisk och metodologisk medvetenhet som paver-

kade och influerade andra amnesomraden.74

Ett annat omrade som inbjod till samverkan mellan discipliner var det breda fait
som kom att kallas allt fran antropologi och etnologi till Volkerpsychologie och
rashygien. Man intresserade sig for socialdarwinism av olika schatteringar, man

studerade hur miljon och geografin paverkade folk och folkslag, och fragor om arv och
miljo var vasentliga. Inte minst fanns det ett uttalat intresse for hur folket eller
nationen skulle bevaras eller forbattras. Faltet var alltsa pa ett sjalvklart satt knutet till

viktiga politiska, samhalleliga och nationella fragor. Antropologi, Volkerpsychologie,

politisk geografi och liknande kom alltsa att fa en politisk betydelse, bade som

utbildning for blivande ambetsman men ocksa som en legitimering av politiska
intressen. Leipzig blev ett av de centrum dar foretradare for skilda discipliner, men

med en gemensam inriktning mot antropologi och liknande amnen kom att samverka
och samarbeta.75 Har verkade bl.a. Friedrich Ratzel (1844-1904) som i viss man kom
att influera Rudolf Kjellen. Inte minst Ratzels intresse for politisk geografi och hans
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manga analogier och jamforelser mellan politik och biologi kom att vara en influens
for Kjellen.

Kring sekelskiftet stalldes ocksa fragan om det var rimligt att se statsveten-

skaperna som en enhetlig amneskategori som man tidigare gjort. Som vi konstaterat
hade det senare 1800-talet inte minst inneburit en uppdelning mellan de ekonomiskt,
socialt och historiskt inriktade statsvetenskaperna a ena sidan och de juridiskt inriktade
a andra sidan. Samtidigt stravade manga akademiker fortfarande efter att halla ihop

samhallsvetenskaperna i allmanhet och statsvetenskaperna i synnerhet som en gemen-

sam amneskategori. Kring sekelskiftet gjordes ett flertal forsok att skapa fakulteter for
bade juridik och statsvetenskap genom att fora over ekonomiprofessurerna till den

juridiska fakulteten. Vid forsta varldskrigets slut hade alia universitet genomfort denna

forandring utom Berlin och Bonn. Det ar viktigt att papeka att forslaget om att fora
over statsvetenskapen till den juridiska fakulteten redan tidigare forekommit och inte
sallan som ett forsok fran konservativt hall att kontrollera de mer radikala inslagen
inom statsvetenskaperna. Inte minst anvandes detta forslag som en mojlighet att dampa
de mer radikala inslagen i katedersocialismen.76 Strider mellan fakulteter om amnens

placeringar ar ocksa nagot som kommer att behandlas i mina fallstudier.
Inom statsratten uppstod kring sekelskiftet ocksa ett storre intresse for att inkor-

porera empiriska och teoretiska inslag fran de mer ekonomiskt och historiskt inriktade

samhallsvetenskaperna. Inte minst okade intresset for Allgemeine Staatslehre som pa

manga satt liknade undervisningen inom Politik vid filosofiska fakulteter. Det var ett

forsok att kombinera statsvetenskap med juridik och den mest betydelsefulla laroboken
i amnet skrevs av Georg Jellinek (1851-1911).77

Sekelskiftet medforde alltsa tendenser till saval specialisering som forsok till
bkat samarbete over amnesgranserna. Dessutom okade den ideologiska spanningen
mom statsvetenskaperna. Det inflytande som statsvetarna haft under 1800-talets andra
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halft, inte minst genom foreningar som Verein fur Sozialpolitik minskade ju mer

splittrade de akademiska foretradarna tycktes vara ideologiskt, och i skilda speciali-
serade discipliner. Akademikernas inflytande hade grundats i deras roll som fria
akademiker med sanningen som mal och som en grupp som tjanade staten och det
allmannas basta. Inflytandet skadades nar de snarare framstod som experter inom
relativt begransade omraden och samtidigt var ideologiskt splittrade om vilka de

politiska och nationella malen var.

Aterkommande teman

Ett flertal av de teman som konstaterats i statsvetenskapens utveckling i olika lander
kommer att aterkomma senare i avhandlingen. Forsok att gentemot andra amnen som

historia och framforallt juridik definiera statsvetenskapens position kommer att

behandlas i kapitel 3 och kapitel 6. Stravanden att utveckla statsvetenskapen och sam-

hallsvetenskaperna till en fristaende och stark amnesgruppering diskuteras i kapitel 3, i
vilket ocksa forsoken att pavisa lagbundenheten i, och nyttan med, statsvetenskaperna
behandlas. Betydelsen av professionella tidskrifter kommer att vara i fokus i kapitel 4,
dar Fahlbecks analys av demokrati och rostrattreformer i Statsvetenskaplig tidskrift
diskuteras. Jag har diskuterat att kraven pa konstitutionella reformer skapade ett tryck

pa statsvetenskapen, vilket kommer bli tydligt i kapitel 5 dar Kjellens och Fahlbecks

behandling av vissa aspekter av demokrati och parlamentarism studeras. Betydelsen av

utbildningen av ambetsman och juridikens dominans inom detta omrade ar ett

huvudtema i kapitel 6, dar en debatt kring en statsvetenskaplig examen diskuteras.

Tidigare statsvetenskap i Sverige

Den svenska statsvetenskapen ar starkt forknippad med den skytteanska professuren
som grundades 1622 och fick sina stadgar 1626.7X Detta ar varldens aldsta larostol i
amnet och var fram till 1877 den enda svenska inom disciplinen. Detta ar grundades

professuren i Lund, som dock fram till 1902 hette "historia och statskunskap". Den
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skytteanska professuren titulerades "valtalighet och politik" och fram till Carl Tomas
Jartas tilltrade 1839 var den romerska retoriken den viktigaste delen. I och med Jartas
tilltrade skrev patronus Carl Goran Morner nya foreskrifter om inriktningen pa

larostolen i vilka valtaligheten nedtonades till fordel for den historiskt-politiska

inriktningen. Motiveringen var att det inte behovdes tva stolar i latin vid universitetet.79

Samtidigt var beskrivningen av vad skytteanska professorn skulle agna sig at en

oerhort lang lista over amnen som statistik, geografi, allman folkratt, den civiliserade
varldens forfattningar, Sveriges statsskick, statsforvaltningens organisation, upp-

komsten och utvecklingen av de svenska samhallsinstitutionerna, naringsliv och
handel i Norden, samhallsteori, nationalekonomi och hjalpvetenskaper. Birgitta Oden
menar att denna utveckling troligen inspirerades av tyska universitetsreformer.80
Amnet fick en inriktning dar undervisningen formedlade fakta om forhallanden i olika
stater. Detta motsvarade narmast det som i Tyskland kallades Staatenkunde. Da Jartas

eftertradare, Olof Wingqvist, skulle tillsattas 1843 tillkom en klausul om att

"professorn skall soka hos sina ahorare vacka och underhalla monarkiskt-

konstitutionella-konservativa tankesatt".81 Formuleringen bevarades fram till ar 1900
och innebar naturligtvis att statsvetenskapen starkt kom att forknippas med politisk

konservatism, troligen aven efter sekelskiftet 1900, da professuren innehades av S. J.
Boethius och Rudolf Kjellen som bada var politiskt aktiva konservativa.

Historisk och juridisk inriktning

Den moderna statsvetenskapens forsta verkliga foretradare i Sverige var dock Wilhelm
Erik Svedelius.82 Han var professor skytteanus 1862-1881 och agnade sig at nagot som

skulle kunna kallas statskunskap i modern mening. Fortfarande var dock amnet inriktat
pa att ge encyklopediska och oversiktliga beskrivningar av olika stater utifran en rad
olika aspekter. Dessa beskrivningar liknade de man far om man slar upp ett land i en
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Axel Brusewitz, "Fran Svedelius till Kjellen", 4.

80
Oden, 63f.
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Brusewitz, "Fran Svedelius till Kjellen", 5.
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Falkemark, "Inledning: Svensk statskunskap under 350 ar", 15; Brusewitz, "Fran Svedelius

till Kjellen", 7; samt Barbro Lewin, "Wilhelm Erik Svedelius - den forste moderne statsvetaren", i
Statsvetarportratt: Svenska statsvetare under 350 ar, ed. Gunnar Falkemark (Stockholm, 1992), 41.
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uppslagsbok; alltifran statsskick och huvudnaringar till historik och geografi. I och
med att statskunskapen fick en okad betydelse i laroverkens laroplaner, gavs studenter
ratten att ta en examen i statskunskap vid filosofiska fakulteter 1870. Examina
utfardades av professor skytteanus i Uppsala och av professorn i historia i Lund. Det

framgar dock av examensstadgarna att amnet, anda fram till och med lararexamen

1907, raknades som mycket narstaende bade historia och geografi.83
Svedelius utvecklade amnet med forskningar om aktuella amnen som slesvig-

holsteinska fragan. Detta var ett nytt grepp inom statsvetenskapen som tidigare inte
hade berort verkligt politiskt aktuella fragor. Svedelius tva viktigaste verk berorde
dock statsradets ansvarighet respektive representationsreformens historia.84 Med dessa
verk drog han upp riktningar som skulle foljas av statskunskapen under lang tid
framover. Den statsrattsliga utvecklingen av Sveriges forfattning var alltsa huvudsaken
i bada verken. Svedelius juridiska och historiska inriktning skulle komma att satta sin

pragel pa statsvetenskapen under flera decennier.85

Alinska skolan

Den historiska men framforallt den juridiska inriktningen skulle drivas vidare av

Svedelius eftertradare Oscar Alin. Denne var skytteansk professor 1882-1900 och

praglade den svenska statsvetenskapens utveckling i mycket hog grad. Han var

historiker fran borjan och riktade sitt intresse an mer mot den svenska forfattningen
och dess tolkningar. Anknytningen till historia var fortfarande mycket tydlig och

speciellt 1800-talets historia var koncentrerad till statsvetenskapen. I Verdandis studie-
handbok fran 1887 beskrivs upplagget i amnet historia som att "nyaste tiden, fran 1815
i allmanna historien och fran 1809 i svenska historien, plagar att raknas till

statskunskapen".86

Omkring 1889 tog statsvetenskapen under Alins ledning en an mer specialiserad

inriktning mot den forfattningsjuridiska och statsrattsliga sidan, da hans verk Den
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Oden, 64f.
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Barbro Lewin, "Wilhelm Erik Svedelius - den forste moderne statsvetaren", 42f; Brusewitz,

"Fran Svedelius till Kjellen", 9f.
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svensk-norska unionen utkom. Denna skrift skulle komma att fa ett mycket stort

inflytande pa statsvetenskapens inriktning i Sverige.87 Dar gjorde Alin en tolkning av

de forsta juridiska dokumenten kring unionen mellan Sverige och Norge, framforallt
Kieltraktaten och menade att de maste tolkas sa att Norge avtraddes till den svenska

staten, inte bara sa att den svenske konungen ocksa blev konung av Norge. Denna

teori, som kom att kallas lydrikesteorin, blev betydelsefull i vetenskaplig mening da
striden fordes mellan svenska och norska statsvetare och historiker om unionens status.

Samtidigt och kanske an mer fick den stor betydelse for svenska konservativa intressen
under det sista decenniet av 1800-talet. Unionsfragan var da en mycket viktig politisk

stridsfraga. Teorin ansags ge ett vetenskapligt och rattsligt stod for de konservativas

uppfattning att Sveriges ara och ratt hotades om det gjordes eftergifter till Norge i

unionsfragorna.88 Alins larjungar, speciellt docenterna Rudolf Kjellen, Otto Varenius
och Carl Axel Reuterskiold skrev ett antal skrifter pa samma tema bade i vetenskapliga
och andra sammanhang. Dessa och deras vetenskapliga inriktning kom att kallas for
alinska skolan och de var inspirerade av tysk statsrattslig forskning och ideologer som

von Treitschke. Samma ar som Alins skrift kom i tryck valdes han ocksa in i riksdagen
dar han efter en tid fick plats i konstitutionsutskottet och han kom att bli en av

huvudpersonerna i fragan om Sveriges stallning gentemot Norge. Overhuvudtaget
spelade Alin en viktig roll inom svenska konservativa grupperingar. Hans inflytande
var sjalvfallet starkast i unionsfragan men ocksa i andra fragor blev han betydelsefull
genom sin position som bade politiker och vetenskapsman.89 Genom Alins inflytande
blev statskunskapen pa ett mycket starkt satt forknippad med en speciell politisk

orientering, men ocksa med ett sarskilt vetenskapligt innehall: juridiken. Amnet
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Brusewitz, "Fran Svedelius till Kjellen", 12.
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Se t.ex. C. A. Reuterskiold, Statskunskap eller historia? Nagra ord om den skytteanska

larostolens i Upsala dmnen och fame innehafvare (Uppsala, 1901), 16.
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200.
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specialiserades till forfattningshistoria och statsratt och likheterna med Tyskland och
kontinenten ar tydliga.90

Efter Alin

I Lund kom den nya examensratten att 1877 leda till att en adjunktur i historia
ombildades till e.o. professur i historia och statskunskap. Innehavaren, historikern
Martin Weibull, var dock inte sarskilt intresserad av statskunskapen. Larostolen

overtogs 1889 av Pontus Fahlbeck. Darmed borjade dess inriktning forandras men

forst 1902 fick professuren namnet statskunskap och statistik.9I

Kring sekelskiftet stod statsvetenskapen infor avgorande forandringar och amnets

fortsatta utveckling var langt ifran klar. Alin avled 1900 och vem hans eftertradare
skulle bli var av stor betydelse. Det uppstod en livlig debatt i pressen om vad den

skytteanska professuren skulle innebara. En av de sakkunniga vid tillsattningen,

historieprofessorn Ludvig Stavenow, menade att professuren inte kunde inbegripa alia
de discipliner som berorde staten, vilket skulle ha kravt en egen fakultet av den typ

som fanns vid en del utlandska universitet. Han fbrordade att meriter i statistik,

statsratt och den moderna politiska historien, i synnerhet forfattningspolitiken skulle
varderas med foretrade for det sistnamnda. De sokande var bl.a. S. J. Boethius och

Rudolf Kjellen. De sakkunniga var oense. Pontus Fahlbeck forordade Kjellen och
historikerna Harald Hjarne och Ludvig Stavenow forordade Boethius som ut-

namndes.92 Utslaget kan tolkas som att historikerna vann striden om professurens

inriktning.
Ar 1901 tillsattes en professur vid Goteborgs hogskola i statskunskap och

statistik och ocksa detta tillsattande skulle fa betydelse for amnets framtid. Det var den
i Uppsala forbigangne Kjellen som fick tjansten efter att tidigare innehaft en docentur i

90 I fragan om i vilken man likheter med katedersocialismen kan finnas i Sverige har asikterna
gatt isar. Fahlbeck har beskrivits som katedersocialist eller statssocialist under perioden fram till 1900
medan han darefter kom att andra installning. Mer om Fahlbecks forandrade installning i fragan i nasta
kapitel. Om Fahlbecks och andras installning till katedersocialismen, se Carlson, Ouvertyr till
folkhemmet, 81 f.
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92 Stavenows utlatande aterges av Schiick, 80-89; jfr Barbro Lewin, Johan Skytte och de
skytteanska professurerna, 161.
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Goteborg, vilken ocksa inneburit undervisning i geografi.93 Vid Stockholms hogskola
tillsattes 1907 en professur som tillfoll Otto Varenius. Professuren delades mellan

juridisk och humanistisk fakultet men kom att domineras av juridiken. Vid denna tid
var statsvetenskapen ett mycket litet amne och de som verkade inom det utgjorde en

liten krets dar alia kande varandra och dar alia kunde paverka amnets inriktning. Detta

gjorde att mojligheterna att paverka amnets inriktning var stora for amnesforetradarna
men ocksa att den kommande utvecklingen for amnet i hogsta grad var oviss. Birgitta
Oden sammanfattar att statsvetenskapen vid sekelskiftet saknade en tydlig profes-
sionell identitet. Samtidigt fanns det ett okande intresse for amnet firan samhallets
sida.94

Samhallsvetenskaperna

Tillsammans med andra samhallsvetenskaper som nationalekonomi, sociologi och
statistik holl statsvetenskapen pa att langsamt finna sin plats i den akademiska
terrangen kring 1900. Knut Wicksell blev 1901 professor i nationalekonomi och

finansratt i Lund, 1903 blev Gustaf Steffen professor i nationalekonomi och sociologi
vid Goteborgs hogskola och 1904 blev Gustaf Cassel professor i nationalekonomi vid
Stockholms hogskola. De tva professurerna vid hogskolorna var nyinrattade.

Det man idag kallar samhallsvetenskaper var p& framvaxt kring sekelskiftet men

hade annu inte nagra givna definitioner eller inmutade revir. Foretradare for de
traditionella, starka disciplinerna som historia och juridik hade narmast betraktat

samhallsvetenskaperna som hjalpvetenskaper eller som amnen det maste bedrivas

undervisning i for examensforeskrifternas skull, men som inte var intressanta eller ens

lampliga som forskningsfalt. Samhallsvetenskapernas status var allts& oklar. Den
sociala fr&gan, som hade debatterats allt mer under andra halvan av 1800-talet, hade
dock skapat ett intresse for forskning om definierade samhallsproblem. Darigenom
vaxte intresset for vetenskaper som nationalekonomi, statistik, sociologi och nya

former av statsvetenskap. I detta sammanhang ar det ocks& viktigt att lyfta fram den
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Se t.ex. Lagergren, 90.
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nya syn p& statens roll sasom aktor pa det sociala omradet som utvecklades inom flera

ideologiska lager i slutet pa 1800-talet.95 Fran bade konservativt, liberalt och
socialistiskt hall betonade man att staten borde ta en aktiv roll i ekonomiska och

sociala sammanhang. For att staten skulle kunna gora detta kravdes speciell expertis
for att definiera och lyfta fram problem och ange adekvata och effektiva losningar.

Foretradarna for amnen som statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi hade
ett gemensamt mal i att forsoka skapa tjanster och tjanstebeskrivningar som gav dem

utrymme att utveckla sina amnesintressen. Det gallde att mot de aldre amnenas domi-
nans skaffa positioner utifran vilka man kunde visa samhallsvetenskapernas relevans.
Foretradare for dessa amnen kunde gemensamt forsoka skapa ett utrymme for en ny

typ av vetenskap som hade stor samhallsrelevans. Den sociala fragan var av stor

betydelse for de nya samhallsvetenskapernas position men aven andra faktorer spelade
in. Att skapa nya akademiska discipliner var ocksa ett satt att bereda mark for nya

typer av forskningsinriktningar som var svara att fora fram inom de etablerade
amnena.

Samtidigt fanns det praktiska problem som gjorde etablerandet av de nya

samhallsvetenskaperna som ett amnesomrade problematiskt. Inte minst det faktum att

sociologi och statsvetenskap vaxte fram inom filosofisk fakultet och att national-
ekonomi genom sin koppling till finansratt placerats inom juridisk fakultet var en

besvarlig omstandighet. Det medforde exempelvis, som skall visas, att det var svart for
en nationalekonom som Knut Wicksell att fa en docentur inom filosofisk fakultet

samtidigt som hans brist pa juridiska examen forhindrade honom att fa en docentur
inom juridisk fakultet.

Inom det samhallsvetenskapliga faltet var det inte givet var amnesgranserna

skulle dras. Det ar viktigt att komma ihag att de avgransningar mellan disciplinerna i

fraga om amnesval och fragestallningar, som vi idag uppfattar som sjalvklara, inte var

det vid sekelskiftet. De avgransningar som skulle skapas och formeras kunde utan

tvekan leda till stridigheter om bade amnes- och begreppsdefinitioner. Vilka delar av

95 Se t.ex. Svenbjorn Kilander, "Det nya Sverige och det gamla", Motstroms: Kritiken av det
moderna, ed. Staffan Kallstrom & Erland Sellberg (Stockholm, 1991), 269-290. For en grundligare
diskussion se nasta kapitel.
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i exempelvis samhallsekonomin som bast behandlades av nationalekonomer, sociologer
eller statsvetare var pa intet satt givet.

For att kortfattat illustrera nagra viktiga aspekter av den omdaning och

forandring som skedde inom samhallsvetenskaperna kring sekelskiftet 1900 ar tre

professorer lampliga som exempel: Knut Wicksell (1851-1926), Gustaf Steffen

(1864-1929) och Gustav Cassel (1866-1945). Jag har gjort urvalet utifran att de tre

var kanda samhallsvetare som hade en annan ideologisk standpunkt an Fahlbeck och

Kjellen. I de foljande kortfattade beskrivningarna av de tre samhallsvetarna kommer

tyngdpunkten att ligga pa de praktiska omstandigheter och verksamheter som hade

betydelse vid samhallsvetenskapernas formering kring sekelskiftet 1900.

Wicksell

Knut Wicksell borjade sin akademiska karriar som matematiker och det var forst 1880
som han framtradde i socialpolitiska sammanhang i och med ett foredrag i Uppsala om

fattigdomens orsaker och befolkningsfragan.96 Talet blev livligt debatterat och
kritiserat da Wicksells ideer om fodelsekontroll var mycket kontroversiella. Det var

forsta gangen sadana ideer tydligt hade framforts offentligt. En del av kritiken mot

detta och senare foredrag riktade sig mot Wicksells, som det ansags, bristande

kunskaper i nationalekonomi och detta foranledde honom att inleda studier pa

omradet. Genom stipendier fran Lorenska stiftelsen kunde han bedriva studier i
Tyskland, Osterrike, Frankrike och England. Han kom under dessa resor i kontakt med
inflytelserika nationalekonomer bland saval de tyska katedersocialisterna som det

engelska Fabian society. Under 1890-talet publicerade han nagra nationalekonomiska
skrifter i Jena. Mellan resorna var Wicksell tvungen att forsorja sig genom foredrags-
turneer och artiklar i tidskrifter och broschyrer. Som tidigare namnts var det svart for
honom att skaffa sig en akademisk tjanst d& nationalekonomin i Sverige ingick i

juridisk fakultet och han inte hade nagon juridisk examen. Nationalekonomins

96
Det foljande bygger dar annat inte anges framfbr allt pa Torsten Gardlund, Knut Wicksell:

Retell i Det nya riket (Stockholm, 1956, 1990), Wisselgren, Samhallets kartlaggare, 210-219 och
229-232 samt Erik Lindahl, "Wicksell, Johan Gustaf Knut", Svenska man och kvinnor, Band 8
(Stockholm, 1955), 334-336.
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stallning inom juridisk fakultet innebar dessutom i det narmaste att det betraktades
som ett obskyrt biamne till finansratten. Det var endast genom en sarskild dispens som

han kunde avlagga filosofie licentiat- och filosofie doktorsgrad i nationalekonomi
1895. For att skaffa sig mojligheter att fa en tjanst vid universiteten eller hogskolorna
kravdes dock en docentur och detta blev problematiskt da Wicksell inte hade nagon

juridisk examen. Han ansokte darfor hos Kungl. Maj:t om dispens for att fa en

docentur vid filosofisk fakultet. Ansokan avstyrktes i yttrandet fran filosofisk fakultet i

Uppsala, dar bl.a. Oscar Alin argumenterade emot Wicksell med hanvisning till att han
var olamplig som uppfostrare, men tillstyrktes i Lund, dar Pontus Fahlbeck var en av

de som argumenterade for Wicksells sak.97 Kungl. Maj:t avslog dock ansokan och
Wicksell sokte da istallet en docentur vid juridisk fakultet. Han hanvisade till att

nationalekonomi vid manga utlandska universitet tillhorde filosofisk fakultet och att

det da under radande svenska forhallanden var rimligt att kraven pa en juridisk examen

kunde kringgas. Aven denna ansokan avslogs och det ar fullt rimligt att se avslagen i
bada fallen inte enbart som utslag av akademiska regler, utan ocksa som ett uttryck for
ett utbrett motstand mot Wicksells radikala ideer, som uppfattades som hotfulla och

olampliga for en person som skulle utbilda studenter.
Wicksell forsokte efter dessa karriarmassiga motgangar soka sig andra utvagar

och vande darvid blicken mot Stockholms hogskola. Wicksells fru och ett flertal
vanner forsokte genom kontakter med vanligt sinnade larare forma hogskolan att

tillsatta en docentur eller annu hellre en professur i nationalekonomi, men styrelsen
nekade med motiveringen att en juridisk fakultet annu inte fanns vid hogskolan. Nar
Wicksell trots detta ansokte om en docentur tog styrelsen inte upp fragan till

behandling.
Efter detta tvingades Wicksell motvilligt att ta en examen i juridik. Redan 1899

avlade han examen och kallades till en docentur vid Uppsala universitet. 1900 delades
en juridisk professur i Lund och den ena delen blev en professur i nationalekonomi och
finansratt vilken Wicksell fick uppratthalla medan den ledigforklarades.

97
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s Nar tjansten ledigforklarades sokte forutom Wicksell, bade Cassel och Steffen
n och annu en sokande, Johan Lembke. Steffen och Lembke drog dock tillbaka sina
ii ansokningar, men Cassel kvarstod. Han hanvisade till att han ville ha fragan utredd om

a juridiska examina var nodvandiga for att kompetensforklaras for en professur i
a nationalekonomi. De sakkunniga gav Wicksell forord med rosterna 2 mot 1 och i
a konsistoriet kompetensforklarades Wicksell men inte Cassel, och denne drog da
i tillbaka sin ansokan. Nar tillsattandet av tjansten darmed syntes vara sjalvskrivet
i ingrep dock prokanslern biskop Gottfrid Billing och avstyrkte tillsattandet med han-
/ visning till att Wicksell genom sina asikter och det satt han framfort dessa pa inte var

l lamplig som universitetslarare. Detta handlingssatt fran prokanslern utloste en haftig
t debatt i dagspressen och demonstrationer fran studentkarerna i bade Lund och
t Uppsala. Universitetskanslern Gilljam gick dock emot prokanslern och regeringen
i tillsatte 1901 Wicksell som da antligen och efter manga modor vunnit fotfaste i den
i akademiska varlden.98
• 1

j I sina vetenskapliga verk kombinerade Wicksell intresse for och djupa kunskaper
om de ekonomiska klassikerna med nya teorier och sjalvstandig forskning. Det var

framforallt pa det teoretiska planet han arbetade och flera av hans vetenskapliga
arbeten raknas idag till nationalekonomins klassiker. Under sin professorstid och aven

som pensioner fortsatte Wicksell att verka i tidskrifter och fora fram sina radikala

politiska asikter. Han medverkade ocksa i den 1899 grundade Ekonomisk tidskrift.
Wicksell kombinerade alltsS. livet ut ett vetenskapligt och politiskt arbete.

Steffen

Gustaf Steffen inledde sin karriar med naturvetenskapliga studier i Tyskland och fick
darefter tjanst som assistent i mineralogi vid ett tyskt forskningsinstitut." Redan vid
denna tid intresserade han sig for de sociala fragorna och genom kontakter med tyska

98
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219-222 och 229-232; Per Wisselgren, "Sociologin som inte blev av: Gustaf Steffen och tidig svensk
socialvetenskap", Sociologisk forskning, 1997:2-3, 75-116; samt Sven Swensson, "Steffen, Gustaf
Fredrik", Svenska man och kvinnor, Band 7 (Stockholm, 1954), 190-191.
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socialister blev han medlem i det tyska socialdemokratiska partiet. Steffens politiska
intressen kom honom att lamna den naturvetenskapliga banan och de tyska socialist-

lagarna fick honom att kanna sig otrygg i Tyskland och han flyttade till London. Under
aren 1887-1897 var han korrespondent for Goteborgs handels- och sjofartstidning i
London och han utokade sin forsorjning genom artiklar till andra tidskrifter. Hans
artiklar behandlade bland annat de sociala och ekonomiska forhallandena i England
och hade en socialpolitisk pragel. Under 1890-talet studerade han saval national-
ekonomi som sociologi, men tonvikten lag pa det senare och nationalekonomin var

enligt Steffen mest ett satt att meritera sig. Sina studier bekostade han med hjalp Mn
Lorenska stiftelsen och han var intresserad av en karriar som sociolog i Sverige; detta
vid ett tillfalle da det inte fanns nagon akademisk foretradare for amnet i Sverige.
Strax efter flytten till England overgav Steffen tillfalligt den partibundna socialismen
men hade ett fortsatt stort intresse for sociala fragor. I slutet av 1890-talet betonade
Steffen att han inte sag sig som partiman utan att hans syn pa den sociala fragan
framforallt var vetenskaplig och opartisk. For att meritera sig akademiskt for Steffen
1900 till Rostock och Rickard Ehrenberg, som raknades till katedersocialisterna och
denne tog Steffen under sina vingar. Samtidigt hade Steffens vanner vid Goteborgs
handels- och sjofartstidning borjat arbeta for att genom en donation skapa en professur
i sociologi vid Goteborgs hogskola, som Steffen var en lamplig kandidat till.
Donationen ordnades 1901 och professuren gallde bade nationalekonomi och sociologi
och det senare amnet hade skrivits in i professuren just for att den skulle passa Steffen.
Aret darpa doktorerade Steffen i Rostock och han kallades forst att uppratthalla

professuren i Goteborg och tillsattes sedan formellt 1903.
Steffens inflytande under professorstiden tog sig mer uttryck genom lararrollen

och genom verk lasta av en bredare lasekrets an genom det rent vetenskapliga arbetet.
Inte minst hans verk Sociala studier blev inflytelserika inom vida kretsar. Ar 1910
intradde Steffen aterigen i partilivet genom att bli riksdagsman for det svenska
socialdemokratiska partiet och han satt i riksdagen mellan 1911 och 1916. Han uteslots
dock ur partiet 1915 pi grund av sina sympatier med Tyskland under varldskriget. I
vidare bemarkelse var Steffen ocksa samhalleligt aktiv genom att han t.ex. ingick i
bostadskommissionen 1912-1918.
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i Cassel

Gustav Cassel var liksom Wicksell fran borjan matematiker och han disputerade 1895
i matematik vid Uppsala universitet.100 Da hans avhandling inte kom att ge en docentur
kom Cassel att allt mer odla sina intressen for nationalekonomi. Han foretog liksom
Wicksell och Steffen studieresor i utlandet med stod fran Lorenska stiftelsen. Aren

1898-1900 vistades han i Tyskland och under aren 1901 och 1902 besokte han

England. Tidigt fick han framgangar inom nationalekonomin och 1899 publicerades
han i Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft. Som konstaterats i de foregaende

redogorelserna om Wicksell och Steffen var Cassel ocksa intresserad av de fatal

tjanster som uppstod i nationalekonomi och liksom de var han aktiv for att forsoka

skapa nya tjanster vid hogskolorna. Han tog kontakt med vanner och tankbara allierade
for att skapa forutsattningar for nya tjanster. Pontus Fahlbeck var en av de personer

Cassel var i kontakt med i detta syfte.101 Vid sekelskiftet undervisade han vid

Kopenhamns universitet och 1902 blev han kallad till docent i politisk ekonomi vid
Stockholms hogskola och hans framtida svenska akademiska karriar var darmed
sakrare. Ar 1904 lyckades forsoken att skapa ytterligare en ny tjanst i amnet och
Cassel blev kallad till den nya professuren i nationalekonomi och finansvetenskap vid
Stockholms hogskola, instiftad till Lars Hiertas minne.

Cassel var aktiv som skribent och fick efterhand ett inflytande pa den svenska
ekonomiska politiken. Han hade redan 1902 fatt ett stort genomslag genom sin bok

Socialpolitik som uppfattades som radikal. Senare kom dock hans politiska asikter,
inte minst genom ett mangarigt engagemang i Svenska Dagbladet, att uppfattas som

allt mer konservativa. Cassel var ocksa flitigt verksam i statliga utredningar, t.ex. i
skatte- och budgetfragor. Han utvecklade aven en internationell ryktbarhet och var

aktiv i en mangd internationella sammanhang.

100
Foljande bygger dar inte annat anges pa Ingrid Giobel-Lilja, Gustav Cassel: En livsskildring

(Stockholm, 1948); Wisselgren, Samhallets kartlaggare, 210-215 och 222-232; Bertil Ohlin, "Karl
Gustav Cassel", Svenskt biografiskt lexikon, Band 7 (Stockholm, 1927), 652-656; samt Gunnar Westin
Silverstolpe, "Cassel, Karl Gustav", Svenska man och kvinnor, Band 2 (Stockholm, 1944), 48—49.

101
Brev fr Cassel t Fahlbeck 12/3 1902, Pontus Fahlbecks brevsamling, LUB.
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Sammanfattning

I de ovan kortfattade skisserna av tre samhallsvetares karriarvagar gar det att urskilja
atminstone fyra intressanta punkter.

En forsta viktig likhet mellan de tre samhallsvetarna ar att de alia var engagerade
i den allmanna samhallsdebatten som skribenter och debattorer. Bade Steffen och

Wicksell var politiskt eller samhalleligt aktiva och Cassels skrifter och artiklar kom att

fa ett stort politiskt inflytande. Det var framforallt den sociala fragan som kom att

engagera dem. Dessutom kom alia tre att fran borjan inta radikala eller vad som

uppfattades som radikala positioner. (Cassel kom att beskrivas som allt mer hoger med

tiden, men han ansags radikal i borjan pa 1900-talet.)
En andra slaende likhet mellan Wicksell, Steffen och Cassel ar deras naturveten-

skapliga bakgrund. Det ger en indikation pa att det samhallsvetenskapliga faltet inte
var tydligt definierat, utan att det var mojligt med ovanliga karriarvagar in i det. Det
visar ocksa att samhallsvetenskaperna paverkades av vetenskapsideal som skilde sig
fran de mer klassiska humanistiska disciplinerna.

Granskningen av Wicksell, Steffen och Cassel visar, for det tredje, att granserna

mellan amnen som nationalekonomi och sociologi inte var tydliga. Det var mojligt att

vara verksam inom bada amnena och Steffen ar det tydligaste exemplet. Hans

professur benamndes ju ocksa nationalekonomi och sociologi. Cassel skrev aven ett

verk med titeln Theoretische sozialdkonomie, vilket ju visar att forhallandet mellan

sociologiska och nationalekonomiska fragor ansags vara mycket intimt.
For det fjarde var ett gemensamt drag hos de tre samhallsvetarna att de bedrivit

utlandsstudier och kommit i kontakt med bade vetenskapliga och i vid mening

politiska rorelser i Tyskland och England. Dessa kontakter var betydelsefulla och de

skapade forutsattningar for samhallsvetenskapen i Sverige. Den Lorenska stiftelsen

var, som Wisselgren har beskrivit, ett viktigt kontaktnat for att framja socialveten-

skapen i Sverige. Samtidigt var den ett socialt nat med vida forgreningar aven utanfor
den snavare akademiska sfaren. Det ar ocksa tydligt att denna och liknande kontakter
anvandes av foretradarna for samhallsvetenskaperna i forsoken att skapa utrymmen

och forutsattningar for deras personliga karriarer och for disciplinerna i stort. Saval
Wicksell och Steffen som Cassel sag framforallt hogskolorna i Stockholm och
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Goteborg som viktiga institutioner i detta sammanhang. De kontakter som anvandes i
dessa sammanhang inbegrep allt fran akademiker och tidningsman till industrialister
och foretagare.102

102
Jfr Wisselgren, Samhallets kartlaggare.
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3 Vetenskapens politiska nytta

Detta kapitel kommer att inledas med en kort diskussion kring tva viktiga idekomplex:
den nationella enheten och den nya statssynen. For att forsta hur statsvetarna ansag att

vetenskapen skulle fa. ett inflytande over samhallet och politiken ar det vasentligt att

veta hur de sag pa nationen och pa den statliga verksamheten. Det nationella tankandet
befann sig i centrum av deras ideologi och vetenskap, och behovet av en ny form av

statlig verksamhet var ett ofta aterkommande krav fran hela det ideologiska spekt-
rumet i samtiden.

Darefter foljer en kortare diskussion om hur mojligheterna till politiskt inflytande
kom att forandras for akademiska politiker i och med det framvaxande partivasendet
och debatten om parlamentarism. Sedan presenteras tankbara strategier som de konser-
vativa statsvetarna kunde anvanda for att fa ett fortsatt inflytande i samhallet. Dessa

strategier ar inte historiska beskrivningar utan renodlingar i syfte att fortydliga

analysen.
Den darpa foljande huvuddelen av kapitlet har tva syften. For det forsta under-

soker jag hur Fahlbeck och Kjellen sag pa statsvetenskapens inriktning och roll i
samhallet, vilka gransdragningar de gjorde gentemot andra vetenskapliga discipliner
och hur vetenskapen kunde vara politiskt nyttig. Det inleds med en presentation av

Fahlbecks syn pa statsvetenskapens organisation och inriktning. Darefter ges exempel

pa hur Fahlbeck menade att statsvetenskapen kunde bli politiskt nyttig. Sedan foljer
samma upplagg med Kjellen i fokus.

For det andra utvecklar och preciserar jag dessutom i denna huvuddel av kapitlet
de tva tidigare presenterade strategierna och visar hur Fahlbeck och Kjellen anvande

sig av dem.

Nationen och nationell enhet

Nationell enhet och samforstand var viktiga ideologiska varden for konservativa och

utgjorde en vetenskaplig utgangspunkt for manga akademiker under den period som

studeras har. Den nationella samhorigheten och enigheten var av havd ett sjalvklart
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konservativt varde, under senare delen av 1800-talet det enskilt starkaste vardet i den

ideologiska konservatismen. Nationens styrka uppfattades som den avgorande matt-

stocken for hur landets politik och samhallsforhallanden utvecklades. Det avgorande
kriteriet for att bedoma i vilken riktning nationen borde utvecklas var att utga ifran
dess historiska utveckling. En politisk handlingsplan eller utvecklingsriktning som

byggde pa nationens tidigare historia var alltid att foredra framfor vad som uppfattades
som ett brott med nationens traditioner. Som skall visas i det kommande var det darfor

oerhort viktigt for huvudpersonerna i denna studie att pavisa att deras politiska forslag
och visioner lag i linje med och utgjorde en naturlig fortsattning pa nationens tidigare

utveckling. Omvant forsokte man ocksa visa hur tendenser man ogillade var ett brott
med den sunda nationella traditionen.103 Det nationella bor saledes betraktas som ett

ideologiskt varde och samtidigt som ett vapen i den ideologiska striden.
Tendenser till partisplittring eller sociala konflikter inom nationen sags av manga

konservativa som sjukdomssymptom eller svaghetstecken. Det nationella intresset

maste, genom staten, stallas over olika grupperingars sarintressen. Politiken borde

darfor, enligt detta synsatt, inte primart vara en tavlan mellan olika partier eller sociala
klasser utan bygga pa formagan att se till det gemensamma intresset och nationens
basta. Stefan Olsson har kallat denna del av det konservativa tankandet for sam-

forstandsideologin.104 Politikens uppgifit var att utkristallisera de verkliga nationella
behoven och malsattningarna, samt finna metoderna att uppfylla dem. Av detta foljde
att det inom den politiska sfaren kravdes aktorer eller institutioner som stod ovan de

politiska striderna och som kunde fungera som objektiva domare mellan sarintressen.
Aven vetenskapligt var nationen utgangspunkten for att forsta politiken. Den som

forsokte studera politiken utan att ta hansyn till de nationella vardena kunde aldrig pa

ett riktigt satt forsta politikens vasen. Bade ideologiskt och vetenskapligt sags alltsa
politiken som konsten att mejsla fram den gemensamma vagen for den samlade
nationen. Pa detta satt kom den ideologiska och den vetenskapliga synen pa nationens,

103
Se t.ex. Svenbjorn Kilander, "Det nya Sverige och det gamla", 282f.

104
Olsson, Den svenska hogerns anpassning till demokrati, 32-40.
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statens och politikens vasen att samverka hos Fahlbeck och Kjellen.105 Detta ar ett

centralt och aterkommande tema i denna avhandling.

Den nya staten

Forskningen har visat att det kring sekelskiftet utvecklades en ny syn pa staten och
dess uppgifter. Den nya iden innebar att staten inte endast skulle ha en reglerande och
kontrollerande funktion utan istallet skulle vara en aktiv och initiativtagande kraft i
samhallslivet. Genom att ta initiativ och driva pa skulle den vara ledande i samhalls-

utvecklingen. Denna uppfattning om statens nya aktiva roll gallde pa manga omraden,
fran naringsliv och kommunikationer till det sociala och samhallsplanerande planet. Pa

det ekonomiska omradet skulle den genom investeringar och kommunikationer stodja
vissa branscher och skapa forutsattningar for en forbattrad svensk ekonomi. Inom det
sociala omradet skulle stat och kommun genom aktiva insatser forbattra situationen for
vissa klasser och motarbeta missforhallanden. Inte sallan kom dessa impulser fran

utlandet, ofta Tyskland.106
Som en kontrast till denna nya aktiva statsmakt malades en bild upp av en liberal

stat under 1800-talets andra halfit, som endast hade hanterat de rattsliga regleringarna
av samhallet utan att aktivt delta i samhallsbyggandet. Kontrasten blev en del av

projektet att frammana en ny aktiv stat. Svenbjorn Kilander har lyft fram att denna nya

syn kom att ha ett inflytande pa hela det ideologiska faltet. Det var inte en parti-

skiljande asikt utan politiker och samhallsdebattorer fran olika positioner och med
olika ideologiska standpunkter kom att omfatta denna nya syn pa staten och dess
verksamhet.107

Den aktiva statsmakten kunde fungera som ett verkningsfullt argument i manga

sammanhang och accepterades over sa gott som hela det ideologiska faltet. Varje tid

105
For ett enstaka exempel pa dessa tankegangar se Kjellen, Nationell samling: Politiska och

etiska fragment (Stockholm, 1906), 1-18.
106

Se t.ex. Svenbjorn Kilander, "Staten byter ansikte - om statsuppfattning och samhallssyn i
sekelskiftets Sverige", Vagen till planrike. Om stat, sektor och sammanhang, ed. Ramstrom &
Abrahamsson (Lund, 1983); idem, Den nya staten och den gamla: En studie i ideologisk forandring
(Uppsala, 1991); Wisselgren, Samhallets kartlaggare, 44-47.
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har en uppsattning ord eller begrepp som upplevs som positiva, och som ingen vill
framsta som motstandare till. Dessa ord kommer vid ett narmare betraktande att visa

sig ha valdigt olika innehall eller olika utformning beroende pa vem som anvander

dem, men i den allmanna debatten blir dessa skillnader inte alltid tydliga. Tvartom kan
debattorer valja att inte tydligt visa vilket innehall man ger ett ord utan istallet, for att

fa tankbara motstandare med sig, anvanda det i sa vida och allmanna former som

mojligt. Darigenom vinner man mojligheten att forknippa sitt forslag med det positiva
vardet och fbrslaget blir da svart att angripa. Detta kom enligt min mening i mangt och

mycket att galla just den aktiva staten. Man undvek som vi skall se att precisera vad
den nya aktiva staten verkligen skulle innebara och argumentet blev darfor pa det ovan

beskrivna sattet en viktig retorisk form kring sekelskiftet.

Akademikernas position: Minskat politiskt inflytande

Under 1890-talet och i borjan av 1900-talet kom det politiska landskapet att fbrandras

pa manga satt. En av de viktigaste forandringarna var det framvaxande partivasendet.
Pa manga satt forandrades riksdagsmannens positioner och handlingsutrymme.
Partiernas framvaxt skapade ett allt starkare krav pa att tillhora en partigruppering,
bade nar det gallde att bli invald i riksdagen och nar det gallde arbetet i riksdagen. For
att bli nominerad som riksdagskandidat blev det allt viktigare att inte avvika fran parti-

linjen i centrala fragor. Detta innebar att flera utfragningar och debatter holls innan ett

parti nominerade en kandidat. Nar det gallde det interna arbetet i riksdagen blev det
svarare att bli invald i utskott och kommitteer om man inte tillhorde ett parti. Tidigare
hade ett professionellt intresse eller, annu hellre, en akademisk position i ett speciellt
utskotts intressesfar varit val sa viktigt for valet till utskottsledamot. Akademiskt
betydelsefulla personer som forvantades fa ett stort inflytande som riksdagsman hade
svart att skapa en parlamentarisk plattform om de inte hade en stark position inom sitt

parti.108 Detta kom ocksa att galla for Kjellen och Fahlbeck.109 Tidigare kunde en

107
Kilander, Den nya staten och den gamla: En stndie i ideologisk forandring, 210-213;

Blomqvist, Elfenbenstorn eller statsskepp?, 39-41.
108

Elvander, HaraldHjarne och konservatismen, 404, 41 If.
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riksdagsman beskriva sig sjalv som partipolitiskt fristaende och framhalla detta som en

styrka och tillgang som visade pa en objektiv utgangspunkt bortom sarintressen.

Speciellt for konservativa politiker hade det ofta varit viktigt att inte framsta som

partiman. Vetenskapsmannen i riksdagen kom dock allt mer att marginaliseras som

fristaende eller politiska vildar.110
En annan viktig politisk forandring under dessa decennier var vansterns allt mer

framgangsrika stravanden mot parlamentarism. Parlamentarismen implicerade en

regering som var politiskt tillsatt och dar varje ministers forsta merit borde vara

riksdagens fortroende och inte sakkunskap i de fragor som respektive departement
behandlade.111 Regeringen skulle med parlamentarismen inte vara en grupp sakkunniga

radgivare till konungen utan istallet en grupp skickliga politiker med stark stallning
inom det storsta partiet.

Som skall visas i kapitel fern var detta ett av de vanligaste argumenten mot

parlamentarismen fran konservativt hall. Man menade att sakkunskapen skulle komma
att fa en minskad roll och att partiernas inflytande blev farligt stort. Ett sadant

argument kopplades ofta ihop med argumentet om faran for nationell splittring. Man

papekade att regeringen maste vara hela landets regering och de viktigaste egen-

skaperna hos regeringens medlemmar var da sakkunskap och objektivitet. Den stora

faran lag i att regeringen endast skulle se till det egna partiets intressen. Om inte

regeringen kunde sta for sakkunskapen och objektiviteten maste den forlaggas hos

nagon annan instans. Aven i detta fall kunde alltsa de akademiker och personer som

aspirerade pa att ha nagon form av sakkunskap i politiska fragor kanna sin position
hotad.

109 Ruth Kjellen-BjOrkquist, Rudolf Kjellen: En manniska i tiden kring sekelskiftet, Del II
(Stockholm, 1970), 7-9; Sten Carlsson, "Pontus Erland Andersson Fahlbeck", SBL, 790f.

110
Elvander, Hjarne och konservatismen, 395; Jan Stenkvist, "Sven Hedin och bondetaget",

Heroer pa offentlighetens seen: politiker och publicister i Sverige 1809-1914 (Stockholm, 1987), ed.
K. Johannesson, E. Johannesson, B. Meidal och J. Stenkvist, 255.

111
Se t.ex. Bjorn von Sydow, Parlamentarismen i Sverige: Utveckling och utformning till 1945

(Stockholm, 1997), 59-126; jfr Hans Meijer, Kommittepolitik och kommittearbete: Det statliga
kommittevasendets utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och arbetsformer (Lund,
1956), 47ff om demokratin och parlamentarismens betydelse for tiilsattningar av statliga kommitteer.
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Vi kan konstatera att politiskt konservativa intressen sammanfoll med en mojlig

tolkning av akademiska professionella intressen. Ocksa detta ar ett centralt och ater-

kommande tema i avhandlingen.

Akademikernas position: Nya strategier

En hypotes i denna avhandling ar att de konservativa akademiker jag studerar
formulerade sina ideer om vetenskapens roll i samhallet och politiken atminstone
delvis utifran den forandrade situation som beskrivits ovan. Det minskade inflytande
man upplevde i sin position som akademiker och politiker kan tankas ha bidragit till att

man forsokte definiera sin egen och statsvetenskapens roll i samhallet pa ett nytt satt.

Detta kunde skapa nya vagar till inflytande saval vetenskapligt som politiskt.
Hur forsokte da de konservativa akademikerna i allmanhet, och statsvetarna i

synnerhet, behalla ett samhalleligt och politiskt inflytande? Vilka strategier anvande
man sig av och hur utvecklades dessa praktiskt? Hur forsokte man skapa nya vagar till

inflytande? Dessa fragor kommer att folja genom avhandlingen. Forst skall ett par

tankbara strategier presenteras. Dessa ar renodlingar som anvands for att fbrtydliga

analysen. Sjalvfallet Finns det inga vattentata skott mellan strategierna. Analysen visar
att de kunde samverka.

Den forsta tankbara strategin for na inflytande var att betona behovet av

statsvetenskapen som en vag till att forsta och losa viktiga praktiska samhallsproblem.
Genom att havda att statsvetenskapen kunde och borde ha en inriktning som gav

praktiskt nyttiga resultat for samhallet betonades amnets relevans. Statsvetenskapen
borde studera staten sadan den verkligen var och inte enbart koncentrera sig pa de

rattsliga sidorna av statslivet. En ny och aktivt agerande stat stallde ocksa nya krav pa

kunskaper om det verkliga tillstandet i samhallet. En vetenskap som kunde losa akuta

samhallsproblem var betydelsefull och kunde inte ignoreras. Ett satt att pavisa

nodvandigheten av ett stort utrymme for den vetenskapliga expertisen var att

kombinera tanken om statens behov av kunskaper om samhallsproblem med beskriv-

ningen av en ny praktisk inriktning av statsvetenskapen. En del av denna strategi var
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att pavisa likheterna mellan den framgangsrika naturvetenskapen och de nya inrikt-

ningarna av statsvetenskapen. Jag har valt att kalla den nyttostrategin.
En andra tankbar strategi var att forsoka skapa en vetenskap som kunde angripa

politiska och ideologiska stridsfragor pa ett vetenskapligt satt och darmed upplosa

politiska strider. Sjalvfallet var en sadan strategi paverkad av tanken pa den nationella
enheten. Risken med ideologiska strider och faran med okande politiska konflikter var

ett viktigt element i iden om behovet av nationell enhet. En vetenskaplig analys av

politiska fragor borde kunna visa pa det genuint nationella och allmanna behovet och
darmed visa vilka politiska forslag eller tendenser som endast styrdes av sarintressen
eller politiska fraktioners viljor. Vetenskapsmannen skulle kunna inta en objektiv

position over partistriderna och ett vetenskapligt forhallningssatt borde da ocksa ge en

position fran vilken man skulle kunna fa ett genomslag i de politiska diskussionerna.
Om den forsta tankbara strategin gallde att utveckla en vetenskap som kunde ge en ny

typ av fakta och kunskaper om staten, sa handlar den andra om att ge vetenskapliga
svar pa politiska fragor. Statsvetarna skulle bli politiska experter som kunde ge

politiska insikter utan att styras av ideologi. Denna strategi kallar jag objektivitets-

strategin.

Kombinationen av dessa tva strategier frammanade bilden av en modern

vetenskap som var anpassad till det nya samhallets behov. Det moderna eller

nydanande elementet i vetenskapen blev viktigt i kontrast mot andra ideologiska stand-

punkter eller vetenskapliga angreppssatt. Den moderna vetenskapen kunde belysa
vilka uppfattningar som var foraldrade.

De tva strategierna skulle ocksa kunna sammanfattas som ett forsok att ge

statsvetenskapsmannen en yrkesroll eller en profession. En vag till en mer tydlig

yrkesroll for statsvetarna var utbildningen av ambetsman i statens tjanst. Det var ocksa
en vag till samhallsinflytande som lange tillkommit universitetslarare. Denna utbild-

ning hade framforallt varit juristernas doman men detta var inte nagot sjalvklart
menade statsvetarna. Ett forandrat politiskt landskap dar partivasendet blev starkare
och regeringen politiserades stallde, enligt konservativa akademiker, krav pa att

forvaltningen och ambetsmannen stod for en verklig sakkunskap och en objektiv

position bortom sarintressen. En ny aktivt agerande stat stallde samtidigt nya krav pa
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initiativrikedom och verklig forstaelse av samhallets alia sfarer hos forvaltning och
ambetsman. Utbildningen av ambetsmannen borde da inte enkom tillkomma jurister
utan behovet av statsvetare var minst lika stort.

Efiter denna presentation av nagra forutsattningar och av de tva strategierna foljer
huvuddelen av kapitlet.

Fahlbeck och en modern statsvetenskap

Under 1880-talet, alltsa nagra ar innan Pontus Fahlbeck tilltradde professuren i stats-

kunskap och historia vid Lunds universitet tog hans vetenskapliga inriktning en ny

vandning. Benny Carlson gor troligt att Fahlbecks studieresor till Tyskland och

Frankrike, under framforallt 1884, men ocksa 1888 och 1890 hade stor betydelse for
hans nya vetenskapliga intressen."2 Tidigare hade han endast publicerat texter om

aldre historia, t.ex. om kampen mellan svear och gotar och om det frankiska valdets
tidiga styrelseskick.113 Men 1887 gav han dels ut en politisk skrift i tullfragan som tog

sin utgangspunkt i nationalekonomiska diskussioner,114 dels en skrift om universitetens
roll i samhallet och dess problem i samtiden.115 Darefter kom Fahlbeck under sista
decenniet pa 1800-talet att fortsatta att publicera flera arbeten inom den national-
ekonomiska sfaren.116 Dessutom gav han ut flera verk som betraktades som nydanande
inom andra omraden av det han benamnde statsvetenskap. Framforallt Stand och
klasser: En socialpolitisk dfverblick fran 1892 betraktades som ett pa manga satt

112
Pontus Fahlbeck, Curriculum Vitae, Fahlbeckska slaktarkivet, LUB\ jfr Sten Carlsson,

"Pontus Fahlbeck", SBL, 788; Carlson, Ouvertyr till folkhemet, 82; Blomqvist, Elfenbenstorn eller
statsskepp?, 251.

113
Pontus Fahlbeck, "Den s.k. striden mellan Svear och Gotar, dess verkliga karaktar och

orsaker", Historisk tidskrift, 1884; idem, "Forskningar rorande Sveriges aldsta historia.
Beovulfsqvadet sasom kalla for nordisk fornhistoria", Antiqvarisk tidskrift for Sverige, 1884; idem,
Kritiska studier ojver detfrankiska rikets aldsta samfundsskick (Lund, 1880).

114
Fahlbeck, Den ekonomiska vetenskapen och naringsskyddet. Nagra ord for dagen (Lund,

1887). For en kommentar om textens betydelse for Kjellen, se brev fran Rudolf Kjellen till Pontus
Fahlbeck 23/5 1900, Pontus Fahlbecks brevsamling, LUB.

115 Pontus Fahlbeck, "Vetenskapen och samhallet. Tre bref om universiteten och de fria
hogskolorna", Ny svensk tidskrift, 1887, senare i sartryck, Stockholm, 1890. For en diskussion kring
denna skrift se Blomqvist, Elfenbenstorn eller Statsskepp?, 222-228.

116
Se t.ex. Pontus Fahlbeck, "Sveriges nationalfbrmogenhet, dess storlek och tillvaxt", Bidrag

till Sveriges statskunskap (Stockholm, 1890); idem, Sveriges och Norges handelspolitik under senare
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banbrytande verk som oppnade nya vagar for den sociologiska forskningens utveck-

ling. Ocksa det stora statistiska och demografiska verket i tv& delar om den svenska
adeln gav tydliga exempel pa breda vetenskapliga intressen.117

Forskningen har utifran denna produktion av skrifter i vitt skilda amnen slagit
fast att Pontus Fahlbeck var en mangsidig forskare med ett flertal vetenskapliga
intressen i olika riktningar. Birgitta Oden menar att Fahlbeck framforallt intresserade

sig for politisk ekonomi och statistik men hon namner ocksa en sociologisk och en

forfattningshistorisk inriktning i hans arbete. Oden betonar att Fahlbecks verksamhet
snarare ledde till en differentiering av statskunskapen an en koncentration kring en

tydlig amnesmassig karna.118 Torbjorn Vallinder anser att det forsta som slar en vid en

oversikt av Fahlbecks vetenskapliga arbete ar mangsidigheten. Vallinder menar att

Fahlbecks vetenskapliga verksamhet fordelas pa vad som idag ar fern olika
akademiska discipliners omraden: statsvetenskap, statistik, historia, nationalekonomi
och sociologi. Han konstaterar att detta idag vore en omojlig vetenskaplig bredd men

att den aven vid sekelskiftet maste ha varit i det narmaste unik."9 Det ar alltsa

uppenbart att Fahlbecks vetenskapliga mangsidighet ar slaende.120 Nagra forsok att

forklara dessa skiftande vetenskapliga inriktningar annat an med att han hade ett

genuint intresse for en mangd samhalleliga fragor har dock knappast gjorts. Det ar

ingen tvekan om att Fahlbecks vetenskapliga intressen paverkades av de vid olika

tidpunkter stora politiska fragorna, som tullfragan, rostratten och arbetarfragan.121 Men
detta ar knappast en tillracklig forklaring.

tid (Lund, 1892); idem, "Det svenska jordbrukets afkastning", Bidrag till svensk statskunskap (Lund,
1893); Fahlbeck, "Das Finanzwesen Schwedens", Finanz-Archiv, 1894.

117
Fahlbeck, Stand och klasser: En socialpolitisk dfverblick (Lund, 1892); idem, Sveriges adel:

statistisk undersokning dfver de a riddarhuset introducerade atterna. Forsta delen: Atternas
demografi, (Lund, 1898); idem, Sveriges adel: statistisk undersokning. Andra delen: Den lefvande
adeln i Sverige och Finland (Lund, 1902).

118
Oden, Forskarutbildningens forandringar, 104.

119
Torbjorn Vallinder, "Pontus Fahlbeck - en statsvetenskaplig klassiker?", Statsvetarportratt:

svenska statsvetare under 350 ar, ed. Gunnar Falkemark (Stockholm, 1992), 54, 58.
120 Jfr aven Sigfrid Wallengren, "Pontus Fahlbeck 1850-1923", Statsvetenskaplig tidskrift,

1923, 225f, samt Sten Carlsson, "Pontus Fahlbeck", 788ff.
121 Vallinder menar att politiska stridsfragor som tullstriden rostratten var padrivande for

Fahlbecks vetenskapliga aktivitet pa de omradena, men forsoker inte forklara Fahlbecks andra
vetenskapliga intressen pa samma satt, Vallinder, "Pontus Fahlbeck - en statsvetenskaplig klassiker?",
55f. Jfr aven Sigfrid Wallengren, "Pontus Fahlbeck 1850-1923", 212f.
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Hur skall man d& forklara Fahlbecks oerhorda vetenskapliga bredd? Vad var det
som ledde honom att angripa sa olika omraden inom det vi idag kallar samhalls-

vetenskap? For att soka svaret pa detta bor man forst soka forsta Fahlbecks syn pa den

statsvetenskapliga verksamhet som bedrivits i Sverige tidigare, inte minst av Oscar
Alin och dennes larjungar.

Kritik mot tidigare statsvetenskap

Oscar Alin hade varit den svenska statsvetenskapens nestor och blivit huvudsymbolen
for amnets inriktning i Sverige. Han stod ocksa som representant for den svenska

politiska hogern och framforallt i unionsfragan var han en galjonsfigur. Ar 1900 kriti-
serade Fahlbeck, om an i forsiktig form, den vetenskapliga inriktning som Alin gett

statskunskapen.'22 Fahlbecks text behandlade unionsfragan och var en recension av

Alins skrift om artikel IV i fredstraktaten i Kiel 1814. Artikel IV var den sa omstridda

paragrafen som antingen tolkades som att Norge avtraddes till svenske konungen eller
som att Norge avtraddes till Sverige som rike. Alins text var en replik i en strid som

pagatt under flera ar mellan a ena sidan Alin och hans larjungar och a andra sidan en

grupp svenska men framforallt norska akademiker om forhallandet mellan Norge och

Sverige.
Fahlbeck rekapitulerade debatten kring unionsfragan. Han menade att den fr&n

borjan och i realiteten var en politisk strid om hur unionen borde se ut, men att alia
parter hela tiden hade hanvisat till rattsliga argument och i dessa sokt stod for sin
position. Darigenom utvecklades den politiska striden till att ocksa bli en vetenskaplig
strid eftersom argumenten hamtades firan det statsrattsliga omradet. Redan 1863
hamnade just artikel IV i centrum i och med att Herman Rydin (1822-1904) havdade i

Foreningen mellan Sverige och Norge att Norge inte avtratts till Sverige som rike utan
till den svenske konungen som person. Alin hade kritiserat Rydins tolkning som

orimlig, men 1895 hade Hans Forssell (1843-1901) i Nytt Juridiskt Arkiv gett Rydins

tolkning stod. Den skrift av Alin som Fahlbeck recenserade var Alins svar pa Forssells

122
Fahlbeck, "Kielerfredens artikel IV", Statsvetenskaplig tidskrift, 1900, 67-80.
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kritik och Fahlbeck ansag att den alinska skriften torde bli avslutningen pa den

vetenskapliga striden kring unionsforhallandet.123
Fahlbeck menade namligen efter en genomgang av forst och framst artikel IV,

men ocksa av bada sidornas argument, att det var uppenbart att Alins tolkning var den

riktiga. Det intressanta i detta sammanhang ar inte pa vilka grunder eller hur Fahlbeck
resonerade utan snarare det forhallningssatt han intog till striden som helhet. Fahlbeck
avslutade sin dom till Alins fordel med orden "[d]et blir det sanningsenliga facit af
denna fran bada sidor med stor talang och mycket skarpsinne utfaktade historiskt-

diplomatiska sprakstrid.'"24 Av formuleringen framgar, enligt min mening, att

Fahlbeck ansag striden som sadan som vetenskapligt ganska ovasentlig, atminstone i
ett statsvetenskapligt sammanhang. Hans uttryckssatt bor tolkas som en kritik mot att

sa mycket av det vetenskapliga arbetet inom statskunskapen hade agnats at att

diskutera de sprakliga detaljerna i de juridiska dokumenten. Detta stods ocksa av att

han i artikeln gick vidare och visade tva andra satt att angripa unionsfragan pa. For det
forsta gjorde han en tolkning som han kallar allmant politisk. Den gick ut pa att det
vore orimligt att Sverige skulle ha fort flera krig och bytt ut sina tyska provinser for att

Sveriges konung personligen skulle fa Norge. Hans angreppssatt var att gora en analys
av den politiska situationen kring 1814 och dra slutsatsen att Sveriges agerande maste

tolkas pa ett logiskt och konsistent satt. Tolkningen tog sin utgangspunkt i att den

politiska situationen maste forstas i sitt sammanhang och att Sveriges handlande
atminstone i nagon man maste ha varit rationellt.125 For det andra gjorde han en

tolkning av unionsfragan som han menade var den enda rimliga och som han kallade
inre statsrattslig. Fahlbeck havdade att sprakbruket i dokumentet fran Kielerfreden inte
borde studeras i detalj, utan forstas utifran den svenska regeringsformen av 1809 som

var det rattsliga dokument som avgjorde hur den svenske kungen overhuvudtaget
kunde agera. Fahlbeck menade att kungen enligt regeringsformen endast kunde handla
i svenska folkets namn i detta fall.126

123
For en oversikt over debatten, se Brusewitz "Fran Svedelius till Kjellen", 13 not 11.

124
Fahlbeck, "Kielerfredens artikel IV", 73.

125 Ibid.,74f.
126 Ibid., 75-78.
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Fahlbecks bada angreppssatt gav alltsa samma resultat som Alins sprakliga

tolkningar men utifran andra forutsattningar. Han undvek att tolka det juridiska sprak-
bruket i fredstraktaten och betonade istallet den reella politiska situationen och tog den
svenska regeringsformen som utgangspunkt.

Recensionen avslutades med att Fahlbeck havdade att den verkliga problema-
tiken i unionsfragan inte var statsrattslig utan istallet praktiskt politisk. Norrmannens
stravanden mot unionen hade ingen rattslig grund utan byggde istallet pa "det norska
folkets lifsutveckling, sedan foreningen kom till stand - och det kan val vara grund

nog".127 Fahlbeck menade att unionsproblemen maste losas praktiskt politiskt och enda
sattet att gora detta var att oka samjan mellan folken och artikeln avslutades med
konstaterandet "att icke vinnes det malet genom vare sig larda eller olarda kontro-
verser liknande den, for hvilken i denna uppsats redogjorts.'"28

Fahlbecks kritik var mellan raderna stark mot den vetenskapliga verksamhet som

bedrivits av alinska skolan. Den hade dels agnat sig at ovasentliga sprakstrider, dels
hade den inte gagnat den praktiskt politiska saken att starka unionen. Rent veten-

skapligt borde saken ha diskuterats utifran andra premisser, antingen genom ett studie
av den verkliga politiska situationen vid unionens tillkomst eller utifran den svenska

grundlagen. Fahlbeck var med andra ord inte entydigt negativt installd till att

statsrattsligt studera unionsfragan men han var kritisk mot ett rent juridiskt betraktelse-
satt pa fredstraktaten. I grund och botten var inte rattstvisten det vasentliga i unions-
fragan. Vad Fahlbeck efterlyste var en ny statsvetenskap som kunde analysera de
reella politiska problemen snarare an de juridiska detaljerna. Men inte bara en alltfor
juridiskt dominerad statsvetenskap var problematisk for Fahlbeck. Aven historie-
amnets inflytande over statsvetenskapen var storande, som vi i det foljande skall se.

Tjanstetillsattningar var betydelsefulla for att paverka statsvetenskapens utveck-
ling. I ett brev till Fahlbeck av den 25:e februari 1901 diskuterade C. A. Reuterskiold

(1870-1944) tillsattandet av tjansten som skytteansk professor efter Oscar Alin.
Reuterskiold hade studerat statskunskap for Oscar Alin i Uppsala. Han disputerade i
amnet pa avhandlingen Till belysning av den svensk-norska unionsforfattningen och

127
Ibid., 79.
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dess tidigare utvecklingshistoria, ett amne som var typiskt for den alinska skolan. Efter

avhandlingen overgick Reuterskiold till juridiken, sakert under inflytande fran Alin
som hade ett stort intresse for de rattsliga sidorna av statskunskapen. Reuterskiold blev
1907 professor i juridisk encyklopedi, romersk ratt och internationell privatratt i

Uppsala och 1909 i statsratt, forvaltningsratt och folkratt vid samma universitet.129 Han
menade aft S. J. Boethius tycktes ha storst chans att eftertrada Alin da han stoddes av

bade Harald Hjarne och Alins gamla vanner. Reuterskiold betonade att han ansag att

det vore olyckligt for statsvetenskapen om en historiker som Boethius, som inte var

statsvetenskapsman, skulle fa tjansten. Det hade ocksa ansetts att Boethius praktiska

politiska erfarenhet skulle ha betydelse for tjansten, men Reuterskiold avfardade
Boethius som politiskt naiv. Han ansag ocksa att Boethius skulle komma att ga i

Hjarnes ledband och att "Hjarne blefve den i verkligheten arfvet skiftande efter
Alin.'"301 sitt nasta bevarade brev fran den 8:e mars fragade Reuterskiold om Fahlbeck
skulle soka tjansten. Om han sokte skulle Fahlbeck fa tjansten, trodde Reuterskiold,
men om han inte gjorde det var risken overhangande att Boethius fick tjansten.
Reuterskiold ansag dock det vara sjalvklart att de andra sokande i ett sadant fall kunde
rakna med Fahlbecks "kraftiga stod emot honom". Reuterskiold fbreslog att en

skrivelse skulle skickas till greve Morner som var patronus for skytteanska stiftelsen
och mojligen ocksa till K. M:t "med begaran om sadan autentisk forklaring af
donationsbrefven, att professurens statsvetenskapliga karakter fastslas; och forst dar-
efter skulle tillsattning ske". Han skickade ocksa med ett forslag pa skrivelse och
undrade om Fahlbeck kunde tanka sig att skriva pa och ocksa skaffa stod fran andra i
Lund och sodra Sverige.131

Reuterskiolds anstrangningar for att forhindra att en historiker skulle fa tjansten
kan sjalvfallet delvis tolkas som ett forsok att forbattra sina egna chanser. Samtidigt ar

det uppenbart att han utgick ifran att Fahlbeck skulle stodja honom i motstandet mot

historikern Boethius, och detta oavsett om Fahlbeck sokte sjalv eller inte. Att fbrfatta

128 Ibid., 80.
129 Jan-Olof Sundell, "Reuterskiold, Carl Ludvig August Axel", Svenskt biografiskt lexikon,

Hafte 146 (Stockholm, 1998), 54-61..
130

Brev fran C. A. Reuterskiold, 25/2 1901, Pontus Fahlbecks brevsamling, LUB.
131

Brev fran C. A. Reuterskiold, 8/3 1901, Pontus Fahlbecks brevsamling, LUB.
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en skrivelse om skytteanska stolens karaktar var inte bara n&got som Reuterskiold
ensamt trodde sig vara intresserad av, utan han tycks ha tagit for givet att Fahlbeck var

en allierad.132

I juni samma ar hade Boethius fatt tjansten efter Alin; Reuterskiold hade fatt en

annan befattning i Stockholm. Den senare atergav anda rykten om att Hjarne kanske
skulle ta over Odhners tjanst och Boethius skulle da ta over Hjarnes. "Men i s& fall
blefve Skytteanum ater ledigt - huru da gora?" I samma brev hanvisade han till ett

yttrande av Stavenow, troligen det tidigare kommenterade sakkunnigutlatandet om

tjansten, och menade att det ar "ganska upplysande i Mga om historicis satt att
betrakta statsvetenskapen - sasom ett bihang till historien".133

Det framgar tydligt av Reuterskiolds brev att ocksa Fahlbeck ville paverka stats-
vetenskapen i en riktning bort fran historieamnets inflytande. Fahlbecks kritiska hS.ll-
ning till historia har ocksa uppmarksammats av Torbjorn Vallinder och Fredrik
Lagerroth.134 Fahlbeck var, som har visats, ocksa kritisk mot den alltfor juridiskt domi-
nerade statsvetenskapen. Det var en statsvetenskap befriad Mn saval historieamnets
som juridikens alltfor starka inflytande som han efter stravade.

I en handskriven Curriculum Vitae beskrev Fahlbeck hur den dubbla titeln,

historia och statskunskap, i hans e.o. professur bar "vittne om svarigheten vid denna
tid att erhalla en sjelfstandig representant" for statskunskapen vid universitetet. I
samma skrift havdade Fahlbeck att han alltsedan tilltradandet av professuren 1889

"ostord af dagens politiska strider" agnade sig at statskunskapen. Han har i den
meningen strukit over de forst skrivna orden "de nya vetenskaper, som" och ersatt dem
med ordet "statskunskap". Mojligen ville han se sin verksamhet i form av nya veten-
skaper men valde sedan ordet statskunskap trots allt. Fahlbeck fortsatte med att han

132
Ingenting om tjanstetillsattningen publicerades i Statsvetenskaplig tidskrift men Reuterskiold

publicerade sjalv en skrift i amnet. C. A. Reuterskiold, Statskunskap eller historia? Nagra ord om den
skytteanska larostolens i Upsala amnen och forne innehafvare (Uppsala, 1901).

133
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134
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sag som "sin uppgift att gora allvar af statskunskapen vid Lunds universitet och tillika
reformera denna antiquerade vetenskap i bfverensstammelse med tidens fordringar".135

Men vad var da syftet och malsattningen med denna reformerade och modernare

vetenskap?

Ett vetenskapligt testamente: att studera undergangens sjukdomstecken

Ar 1918, vid Lunds universitets 250 ars jubileum, skankte Fahlbeck 250 000 kronor
till universitetet att forvaltas av en stiftelse vid namn Fahlbeckska stiftelsen. Denna
skulle enligt Statsvetenskaplig tidskrift beframja "stats- och samhallsvetenskaperna'"36.
Tidskriften lat trycka hela det gavobrev som Fahlbeck den 21 September 1918 skrivit

angaende donationen. Av gavobrevet framgar att syftet med donationen var att driva

Statsvetenskaplig tidskrift och att beframja forskningar och uppsatser "av statsveten-

skaplig art, sarskilt rorande svenska forhallanden i nutiden och i aldre tid (demo-

grafiska, sociala, ekonomiska och finansiella, statsrattsliga m. m.), men darjamte aven

andra (folkrattsliga och allmant statsvetenskapliga)".137 Det ar uppenbart att Fahlbeck

agnar sig at vad jag kallar gransdragningar inom vetenskapen. I detta fall har grans-

dragningarna en strukturerande och skapande funktion. Han malar upp ett forsknings-
fait med ett flertal vid varandra liggande underavdelningar och ritar och mutar pa detta
satt in ett omrade for stats- och samhallsvetenskaperna.

Forutom dessa enormt breda intresseomr&den beskrev Fahlbeck ytterligare ett

forskningsfalt han ansag vara av extra stor betydelse:

Blott i en punkt skall jag tillata mig att angiva ett onskemal for det
vetenskapliga arbete, som jag hoppas genom denna stiftelse framja, utom och
jamte de uppgifter, som ovan angivits. Det galler det stora amnet om folks,
staters och kulturersforfall och undergang.

Den fruktansvarda kris, som den civiliserade varlden genomgar, kan vacka
farhagor for, att de folk, som narmast darav hemsokas, sta infor ett sadant ode.
Men manspillan och annan odelaggelse i krig ersattas snart inom ett
livskraftigt folk, blott icke inre sjukdom kommer till. Ty mestadels nar folk
och kulturer gingo under, var orsaken dartill jamte yttre overvald inre brister,

135
Pontus Fahlbeck, Curriculum Vitae, Fahlbeckska slaktarkivet, LUB.
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sjukdomar i kansla och vilja. Sadana ha redan yppat sig i krigets spar ej blott
uti de krigforande landerna utan i alia. Rattsbegreppen halla pa att fordunklas,
varigenom samhallsordningen hotas i hela Europa, darest kriget skulle lange
fortga. Men varre an dessa kanske overgaende sjukdomstecken aro andra, som
redan lange vittnat om folklig ohalsa. Sadana hos de fiesta kulturfolk
framtradande tecken aro en materialistisk livssyn med kapitalism ovantill i
samhallet och socialism nedan, samt det s. k. tvabarnssystemet. Hartill markas
for Sverige sarskilt den ringa aktenskapligheten och det stora antalet utom
aktenskapet fbdda barn; bristande nationalkansla med darav foljande stor
emigration och forsvarsolust; vidare statskanslans och statlydnadens
undantrangande i det allmanna livet och rattskanslans i det enskilda av
partikansla och partilydnad. Det ar manga och svara sjukdomstecken, som
kunna konstateras inom Sveriges folk och hos alia folk i narvarande tid.
Statsvetenskaperna kunna ingen hogre uppgift ha an att haremot soka bot, om
bot star att vinna. Men forutsattn ingen for det ar i forsta hand att kanna det
onda, icke blott i det enskilda fallet utan i allmanhet. Att studera denna
maktiga foreteelse, staters forfall och undergang, genom tiderna, dess forebud
och dess forlopp, fran Grekland och Rom och annu aldre kulturer till vara
dagars folk och stater, samt upplysa och vama - det ar den uppgift, som jag
sasom mitt vetenskapliga testamente lagger denna stiftelse sarskilt pa hjartat.138

Det var en grandios uppgift som Fahlbeck tilldelade de nya statsvetenskaperna. Deras
mal var att radda staten, kulturen och folket fran det reella hotet om inte bara forfall,
utan i forlangningen undergang. Statsvetenskaperna fick en varldshistorisk betydelse
och var centrala for nationens och statens overlevnad. De problem som Fahlbeck
malade upp som ett hot mot hela samhallet innefattade allt ifran moraliska upp-
fattningar om aktenskapet over partivasendets framvaxt till nationalismens
forsvagande. For att angripa alia dessa sammanvavda fragor kravdes deltagande fr^n
en mangd olika amnesinriktningar och problemen berorde alia de stora politiska strids-
fragorna som demokrati, den sociala fragan och socialismens framvaxt. Jag menar att
det ar tydligt att Fahlbeck ans&g att for dessa uppgifter behovdes en ny och livsviktig
statsvetenskap som var en verklig 5<2/w/ztf//svetenskap.

Det ar uppenbart att tongangen, eller undergangsstamningen om man sa vill, i
gavobrevet, skrivet i September 1918, var starkt praglat av forsta varldskrigets slutfas.
Det Tyskland som Fahlbeck hyllade och menade att Sverige borde ha stottat under
kriget holl pi att ga under och darmed ocksi en hel kulturkrets.

138
Ibid., 235f.
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Dock var intresset for att studera hela kulturers och folks undergang inte nagot

som Fahlbeck drabbades av just vid forsta varldskrigets slut. Redan innan sekelskiftet
var amnet vasentligt for honom. I sitt stora verk om den svenska adeln, vars forsta del
utkom 1898, diskuterade Fahlbeck ivrigt behovet av att studera folks och staters under-

gang och menade att den historiska forskningen pa omradet varit mycket bristfallig.
Han hade alltsa under lang tid sett denna uppgift som vasentlig for statsvetenskapen.139

Fran mandariner till konservativa modernister

Det var dock inte studiet av kulturers och staters undergang i direkt mening som var

det enda syftet med statsvetenskaperna, for det rorde sig som vi skall se om ett flertal

discipliner, enligt Fahlbeck. Statsvetenskapernas potential lag i att behandla de manga

och stora fragor som var en del av samhallets sjukdomar och problem. Den vaster-

landska kultur som Fahlbeck alskade men samtidigt sag som hotad, langt innan varlds-

kriget, maste raddas genom en modern vetenskap. Det gamla samhallets varden, som

Fahlbeck hyllade, maste fbrsvaras pa ett nytt satt. Ringers mandariner, den akademiska
eliten under 1800-talet, hade haft en position fran vilken man haft mojlighet att

paverka samhallet och fa allmanhetens respekt och uppmarksamhet.140 Akademikernas

position var inte langre sadan och inte heller lika stark. En liknande men anda ny

position maste skapas for akademikerna om de skulle kunna aterfa sitt inflytande. Men
da kravdes ocksa nya metoder. En modern vetenskap med, atminstone delvis, nya ideal
och inriktningar kunde vara en sadan metod. Mandarinens kulturella bildning kunde
ersattas med en modern vetenskaplig expertis.

Goran Blomqvist har pekat pa hur Fahlbeck forsokte astadkomma en sadan

utveckling mot vetenskaplig expertis. Blomqvist menar utifran en analys av framforallt
skriften Vetenskapen och samhallet fran 1887141 att Fahlbeck hyste mycket stora
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Fahlbeck, Sveriges adel: statistisk undersdkning dfver de a riddarhuset introducerade

atterna. Forsta delen: Atternas demografi, (Lund, 1898), 125-129. Jfr Fredrik Lagerroth, "Minnesord
over Pontus Erland Fahlbeck", 23.
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141 Skriften behandlar universitetens och de fria hogskolornas stallning och vilka forandringar
Fahlbeck onskade se i uppgifter och organisation; Fahlbeck, "Vetenskapen och samhallet. Tre bref om
universiteten och de fria hogskolorna"; jfr idem, "De fria hogskolorna", Nordisk Tidskrift, 1893, 456-
466.
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forhoppningar om samhallsvetenskapernas direkta nytta och att vetenskapen skulle
kunna bli ledande i samhallet. Fahlbeck menade att vetenskapen skulle vara normativ i

meningen att den skulle forevisa den politiska ledningen hur samhallet borde
utvecklas. For mycket tid fick inte laggas pa undervisningen av framforallt larare, utan

akademikerna skulle vara forskare och pa det sattet vara nyttiga. Blomqvist beskriver
Fahlbeck som en professionens projektor och sager att han ar "ett av de basta

exemplen pa hur universitetsman under 80- och 90-talen anstrangde sig att utveckla sin
status. Han intresserade sig for de intellektuellas stallning, och han raknade med att de
skulle overta ledningen pa allt flera omraden.'"42 Vidare menar Blomqvist att:

[ejnligt Fahlbeck var det forskarens uppgift att producera den kunskap som
behovdes i samhallet. Han diskuterade inte vems varderingar som skulle
bestamma vilken kunskap som var nodvandig. Formodligen betraktade han
detta som ett inomvetenskapligt problem, vilket avgjordes objektivt av
vetenskapsmannen. [—] Han forlitade sig pa ett expertideal och pa den
vetenskapliga rationalitetens mojligheter att losa samhalleliga angelagenheter.
Fahlbeck var en typisk representant for professionella yrkesutovare med sitt
stora intresse for akademikernas status, deras position i samhallet.143

Fahlbeck far hos Blomqvist representera overgangen fran ett ambetsmannaideal som

genom professionalisering och specialisering forandrades till ett expertideal. "Veten-

skapsmannens personliga medverkan i riksdag och regering sjonk efter hand men ett

expert- eller konsultideal tradde i dess stalle. Pontus Fahlbeck var en av dess manga

representanter", som stravade efter att framhava "den vetenskapliga grunden for
politiska beslut". Blomqvist betonar dessutom att Fahlbeck saknade demokratiska
ambitioner utan ville oka de intellektuellas och framforallt forskarnas samhallsin-

flytande.144

Blomqvist stoder som sagt sin tolkning av Fahlbeck framforallt pa en skrift fran
1887.145 Han drar kanske val langt gaende slutsatser av den, men om man studerar
Fahlbeck in pa 1900-talet forstarks den bild Blomqvist malar upp.146

14~

Blomqvist, Elfenbenstorn eller statsskepp?, 225-227, 237, citat 244, 406.
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Ibid., 256.
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Ibid., 256-263, 406, citat 409, 412.
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Fahlbeck, "Vetenskapen och samhallet. Tre brefom universiteten och de fria hogskolorna".
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Till skillnad fran vad Blomqvist menar, som med hanvisning till skriften Varldsaskadning
och lifsutsikter havdar att Fahlbeck forlorade nagot av sin tro pa vetenskapen; Blomqvist, 228.
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Begreppet konservativa modernister ar belysande i detta sammanhang. Herf

anvander, som vi konstaterade i inledningen, sitt begrepp for att beskriva en grupp

tyska intellektuella och ingenjorer som genom att bejaka och anamma den nya

teknologin forsokte skapa nya forutsattningar for en konservativ eller till och med
reaktionar samhallsforandring. 147 I mitt fall maste begreppet ges en nagot forandrad
innebord. Jag betonar en modern vetenskap och iden om att rationellt och veten-

skapligt kunna analysera samhallet for att finna de riktiga politiska och sociala

losningarna, mer an teknologin. Jag valjer darfor att anvanda begreppet konservativ
modernist som beteckning pa personer som med detta vetenskapsideal och denna
samhallsvision forsoker forsvara, eller aterskapa, ett konservativt samhallsideal med
traditionella varden och en traditionell hierarkisk social struktur; en modern vetenskap
som stalls i ett konservativt samhallsideals tjanst.

Det ar med hjalp av detta begrepp jag menar att man kan tydliggora Fahlbecks
dubbla position som nydanande samhallsvetenskapsman och samtidigt politiskt
konservativ. For Fahlbeck var forsoket att skapa ett brett samhallsvetenskapligt fait
med nya amnesinriktningar en stravan att gripa sig an en mangd livsavgorande

problem som maste losas fran en objektiv och rationell utgangspunkt.
Den moderna vetenskap som skulle ga i ett konservativt samhalls- och kultur-

ideals tjanst innefattade minst tva viktiga delar. Jag har ovan diskuterat tva strategier
som ingar som moment i att presentera en modern vetenskap. For det forsta nytto-

strategin, som beskrev vetenskapen som praktiskt nyttig for samhallet. Fahlbeck
stravade efter att statsvetenskaperna skall framsta som just samhallsnyttiga. Samhalls-

nyttan rorde sig pa tva plan som skulle kunna kallas praktiskt respektive teoretiskt.
Darmed far ocksa nyttostrategin tva sidor. For det forsta skulle statsvetenskaperna helt
enkelt ge en praktisk losning pa avgransade sociala eller ekonomiska problem.

Blomqvist hanvisar till s 15 men bara nagra sidor senare fortydligar Fahlbeck och menar att det ar
naturvetenskapens och bibelforskningen upptackter som nar de populariseras hotar den religiosa tron.
Flan undantar explicit de humanistiska amnena fran denna fara. Fahlbeck avslutar ocksa med att man i
vetenskapens eget namn bor protestera mot de som under namn av vetenskap for fram en
materialistisk varldsbild; jfr Fahlbeck, Varldsaskadning och lifsutsikter, (Lund, 1910), 15, 18-32.
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Svalof, Weibullsholm och vetenskapens samhallsroll under mellankrigstiden", Vetenskapsbararna:
Naturvetenskapen i det svenska samhallet, 1880-1950, ed. Widmalm (Hedemora, 1999).
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Vetenskapen blev i detta fall direkt instrumented. Senare skall detta exemplifieras
utifran en diskussion om tullpolitiken. For det andra och lika viktigt skulle statsveten-

skaperna vara samhallsnyttiga genom att ge avgorande svar pa stora fragor. Det ar

detta jag visat ett exempel pa nar Fahlbeck ville att statsvetenskaperna skulle forsoka
finna boten pa de sjukdomar som kunde leda till staters och folks undergang. I dessa
fall gallde det for statsvetenskapen att angripa de stora tendenserna och ideologierna i
kulturen och samhallet; att analysera och utvardera nationens langsiktiga utveckling.
Statsvetenskaperna blev alltsa samhallsnyttiga dels pa ett praktiskt plan, dels genom att
ta sig an livsavgorande fragor for nationen och kulturen.

Den andra strategin kallade jag objektivitetsstrategin. Denna strategi innebar inte

hyllandet av en varderingsfri vetenskap, tvartom borde vetenskapen vardera olika

aspekter av samhallet. Varderingen borde dock inte vara styrd av partiintressen eller

ideologi. Istallet skulle ett verkligt vetenskapligt studium leda till en klarsyn som

gjorde att vetenskapsmannen kunde genomskada ideologierna och se bortom parts-
intresset till helhetens och statens basta. Att objektivitetsstrategin i detta fall har

tydliga kopplingar till den teoretiska sidan av nyttostrategin ar uppenbart. Det ar ocksa
tydligt att objektivitetsstrategin i denna utformning har en udd riktad mot den parla-
mentariska demokratin. Detta ar nagot som jag aterkommer till senare.

I gavobrevet skrev Fahlbeck om Statsvetenskaplig tidskrift, vilken hans stiftelse
var satt att forvalta, att den uteslutande skulle tjana vetenskapliga syften och allman

upplysning och darfor inte borde:

intaga nagon viss partistandpunkt utan, nar aktuella sporsmal behandlas -
vilket val ma ske vinnlagga sig om full objektivitet. Denna fordran ar svar
att uppfylla inom statsvetenskaperna, - undantagandes statistiken, vilken
omfattar samhallslivets alia omraden och darfor lattare undgar ensidighet samt
i siffermaterialet har ett stod for sin saklighet. Namnda fordran, som
visserligen gor statsvetenskapsmannen politiskt till "vilde", maste dock
fasthallas. Ute i det offentliga livet, i press och i litteratur rader genomgaende
blott en partifargad uppfattning av alia politiska och sociala ting. Sa mycket
nodvandigare ar det, att vid Universiteten dessa vetenskaper aga en fristad, dar
ovaldig forskning agnas dem sine ira et studio, och dar olika meningar kunna
foras fram och brytas pa vetenskaplig grund och i vetenskapliga former.148
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Fahlbeck menade alltsa att statsvetenskapsmannen genom sin verksamhet utvecklades
till en partilos person med asikter som brot emot flera partiers standpunkter. Veten-

skapligheten var en garanti mot att bli ett enskilt partis talesman, men det var samtidigt
lika sjalvklart att vetenskapsmannen skulle vardera samhallet. Inte minst framgar detta
nar man granskar hur Fahlbeck beskrev sin egen verksamhet som mangarig redaktor
for just Statsvetenskaplig tidskrift. Han konstaterade att svarigheten att hitta med-
arbetare till tidskriften hade foranlett och tvingat honom att sjalv ta till orda, mojligen
alltfor ofta, i tidskriften. Han menade att den litterara och politiska verksamhet han
bedrivit inom tidskriftens ram och inom andra omraden kunde sammanfattas med

orden "radikal i sociala ting, konservativ i politiska. Alltsa med utvecklingen i

arbetarefragor och till och med langt fore den, men mot densamma pa forfattningens
omrade.'"49 Fahlbeck ansag att det var fullt forenligt med den objektivitet han fore-

sprakade for tidskriften att ta stallning for en viss typ av sociallagstiftning och emot en

okad demokratisering av samhallet. Han framstallde sig ju just som en politisk vilde i

sammanhanget: vanster i sociala fragor, aven om han tydligt markerade mot

socialismen, och tydligt hoger i konstitutionella fragor. Fahlbeck menade att hans

standpunkt var objektiv. Den var inte bunden av partihansyn eller av en ideologi utan

den var grundad pa ett vetenskapligt betraktande av fragorna. Detta var den frihet och
den upphojda position som vetenskapen kunde ge, enligt Fahlbeck.

Hur skulle da de statsvetenskaper som hade sadana stora uppgifter framfor sig

organiseras? Hur skulle de kunna ge nya kunskaper om samhallet som var nagot annat

an vad de juridiska eller de enbart historiska disciplinerna kunde ge?

En statsvetenskapligfakultet

I ingressen till artikeln om Fahlbeckska stiftelsen beskrivs dess uppgift som att framja
"stats- och samhallsvetenskaperna". Stiftelsens organisation var "ett mellanting mellan
en statsvetenskaplig fakultet och en akademi for dessa vetenskaper".150 Det rorde sig

149
Pontus Fahlbeck, "Till Statsvetenskaplig tidskrifts lasare. Ett avskedsord", Statsvetenskaplig

tidskrift, 1918, 260.
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74



alltsa om ett flertal discipliner. I gavobrevet beskrivs ocksa stiftelsens uppbyggnad.
Den skulle besta av ett kollegium som Fahlbeck beskrev med orden:

de ordinarie innehavarne utav larostolarne i Statskunskap, Statsratt och
folkratt m. m., Statistik- jag hoppas, att den utlovade larostolen i detta amne ej
ma lange lata vanta pa sig - i Nationalekonomi m. m., Historia samt Klassisk
fornkimskap och antikens historia vid Lunds Universitet. Harvid ar att marka,
att med "statistik" forstas verklig statistik, icke s. k. matematisk statistik,
vilken ar en gren av matematik och alltsa icke tillhor kretsen av humanistiska
discipliner och sarskilt icke statsvetenskaperna, daruti inbegripet historia, for
vilka stiftelsen ar avsedd.151

Fahlbeck tillade att nar en larostol i sociologi tillkom skulle denna ocksa inga i

kollegiet. Kollegiet far alltsa formen av en samhallsvetenskaplig fakultet med amnen
fran saval juridisk som filosofisk fakultet.152 Kollegiets sammansattning bor tolkas som
ett forsok att bryta igenom de traditionella amnesuppdelningarna och istallet skapa en

samhallsvetenskaplig sfar. Fahlbeck agnade sig aterigen at gransdragningsarbete bland
vetenskaperna. Av citatet ovan framgar att han ritade upp ett omrade for statsveten-
skaperna dar han inbegrep historia, samtidigt som denna disciplin tydligen inte var

sjalvklar. Dessutom markerade han tydligt att statistiken endast var valkommen i den
samhallsvetenskapliga sfaren om den avstod fran att bli matematisk, i vilket fall den
inte ens kunde raknas till de humanistiska disciplinerna. Fahlbecks gransdragningar
hade i detta fall tva funktioner. A ena sidan markerade de den yttre gransen for "stats-

vetenskaperna" och a andra sidan gav de struktur at den sfar dessa statsvetenskaper
skulle beharska genom att namnge de discipliner som ingick dari.

Behovet av en sadan sfar hade Fahlbeck betonat lange. 1893 drev Fahlbeck
fragan om att de nya hogskolorna i Goteborg och Stockholm skulle fa en tydlig
inriktning mot forskning. Om de skulle agna sig at undervisning borde det inte vara
juridisk utbildning av ambetsman utan istallet undervisning i statsvetenskap. Det fanns
en mangd internationella forebilder att ta efter fran bade Europa och USA, och han

151
Ibid., 236.
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Att professorn i klassisk fornkunskap far sate i kollegiet beror val p<i Fahlbecks intresse for

folks och kulturers undergang, nagot som ocksa syns i hans sista stora ofullbordade verk Klasserna
och samhdllet som i undertiteln kallas en historisk-sociologisk studie. Fahlbeck, Klasserna och
samhdllet: En historisk-sociologisk studie over klassvasendets uppkomst, utveckling och betydelse
(Stockholm, 1920).
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namnde bl.a. Ecole libre des sciences politiques i Paris och John Hopkins University i
Baltimore. Fahlbeck foreslog grundandet av en statsvetenskaplig fakultet med amnena:

inre (social) historia, politik (studiet af forfattningarna och folkens politiska
lif), forvaltningslara, finanslara, nationalekonomi, statistik. Hartill kunna
sedan med fog laggas sociologi samt rattshistoria och annu en eller annan rent
juridisk disciplin sasom folkratt, svensk statsratt o. s. v. efter rad och lagenhet.
Flertalet af dessa discipliner kan noja sig med en larostol; nagra, sasom
nationalekonomi och statistik, behofva garna tva eller flera.153

Fahlbeck foreslog ocksa inforandet av en statsvetenskaplig examen som inte skulle
vara inriktad mot ambetsmannautbildningen och tog exempel fran Kopenhamn som

infort en sadan 1892. Examen inneholl ett flertal amnen, fran nationalekonomi med

finansvetenskap via statistik, modern historia, statsvetenskaplig encyklopedi inne-
fattande politik (statskunskap) och sociologi, till nagra juridiska amnen. Examen var

inte riktad mot en ambetsmannakarriar utan till personer som var intresserade av

socialpolitik. Fahlbeck betonade att en inriktning mot sociala vetenskaper skulle ha
direkt praktisk betydelse. Det gagnade samhallet genom att ge "svaret pa de sociala
och andra sporsmal, som oroa tiden, samt sadana upptackter, som underlatta arbetet
och minska lidandet".154

Fahlbeck var 1893 kritisk mot den juridiska utbildningen men accepterade anda
de juridiska amnena i en statsvetenskaplig fakultet eller examen. Sex ar senare i en

artikel i Statsvetenskaplig tidskrift behandlade Fahlbeck fragan om statsvetenskapernas

stallning vid universitetet. Anledningen var en motion i riksdagen som foreslog nya

larostolar i statsvetenskap vid de tva svenska universiteten. Fahlbeck yttrade sig

uppskattande om motionen och ville genom en jamforelse med andra amnesomraden
visa att statsvetenskaperna varit satta pa undantag under 1800-talet, trots att detta sekel
inneburit sa mycket nytt pa det politiska och samhalleliga omradet. Han visade att de

matematisk-naturvetenskapliga amnena sedan 1800-talets borjan okat fran 7 till 26
larostolar, de sprakvetenskapliga fran 5 till 18 medan de historisk-statsvetenskapliga
larostolarna vid de tva universiteten endast okat fran 3 till 6. Fahlbeck menade

133
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dessutom att om man raknade bort larostolarna i historia och politisk geografi, vilka
enligt hans mening inte kunde raknas till statsvetenskaperna i egentlig mening, fanns
det blott en larostol vid vardera universitetet: den skytteanska i Uppsala och
professuren i historia och statskunskap i Lund. Han medgav att det visserligen fanns
larostolar i ekonomi och stats-, finans- och forvaltningsratt vid den juridiska fakulteten
"men atminstone de senare aro dar helt fangna under ambetsmannabildningen och den
positiva ratten och darigenom mer eller mindre forlorade for vetenskapen".155 Juridiken
far alltsa har representera ett foraldrat forhallningssatt till saval ambetsmannens

utbildning som vetenskaplig forskning.
For att definiera begreppet statsvetenskaper anvande sig Fahlbeck av undertiteln

till Statsvetenskaplig tidskrift: politik, statistik och ekonomi. Att dessa amnen inte fatt
en storre roll vid universiteten under 1800-talet ansag han vara i det narmaste

obegripligt. 1800-talet brukade karakteriseras som de naturvetenskapliga framstegens
arhundrade, men Fahlbeck menade att detta sekel lika val karakteriserats av

forandringar i politiska och sociala fragor. Det gangna seklet var "lika mycket den
politiska rostrattens och de sociala problemens arhundrade som angans och
elektricitetens".156 Dessutom hade Sverige alldeles speciella forutsattningar inom flera
av de statsvetenskapliga omradena. Svenskarna hade tidigare i historien varit verkliga

foregangare inom statistiken. Inom statslaran, vilken var den ursprungliga betydelsen
av begreppet politik, hade Sverige enligt Fahlbeck battre forutsattningar an nagot annat

land, mojligen undantaget England. Den politiska vetenskapen hade namligen som

viktigaste uppgifit att "konstatera de olika statsformerna i deras typiska egendomlighet
samt framstalla deras inre genesis, vidare att uppspara sammanhanget mellan hvarje
sadan statsform och a ena sidan samhallets sociala organisation, a andra forvaltningen
m. m." For detta syfte var Sveriges fbrfattningshistoria unik i det att Sverige genom

historien kunnat uppvisa en sadan variation av konstitutionella typer "fran det
gammalgermanska konungadomet upp till nutidens konstitutionalism".157

^ Ibid., 464ff, citat 466.155
Fahlbeck, "Statsvetenskaperna vid universiteten", Statsvetenskaplig tidskrift, 1899, 277.
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Trots detta hade alltsa inte statsvetenskaperna fatt den utveckling de borde och
kunnat haft i Sverige. Man kan i Fahlbecks artikel utrona fyra forklaringar till varfor
detta blivit fallet. For det forsta menade han att den inbordes avundsjukan mellan

discipliner som tavlar om anslag och tjanster hindrat utvecklingen av de statsveten-

skapliga amnena. For det andra menade han att regeringen alltfor mycket koncentrerat
resurser vid de amnen som ingick i laroverkens utbildningar. For det tredje hade

riksdagen, som verkligen borde kunnat se den praktiska nyttan av statsvetenskaperna,
varit alltfor sparsam. For det fjarde hade allmanheten troligen varit alltfor radd for att

de politiska amnena skulle ha beharskats av politiska motstandare:

Den ene skulle vilja ha en professur i protektionism, den andre i frihandel, den
ene i liberalism, den andre i konservatism o. s. v. Och da man icke kan vara
saker pa att sa fa det, sa vill man hellre ingenting ha. Man glommer harvid, att
ingenstades den allsidiga uppskattningen af alia rorelser och riktningar ar sa

naturlig som inom vetenskapen, och att den doktrinara ensidigheten ar lika
onaturlig for den verklige vetenskapsmannen som sjalfklar for den okunnige
eller halfbildade praktikern.158

Fahlbeck avslutade artikeln med att konstatera att ansvaret for de statsvetenskapliga
amnenas prekara situation lag pa flera hander men att det viktigaste var att en losning

pa problemen kunde uppnas. Han hoppades att motionen skulle leda till att man kunde
inratta larostolar i just facken politik, statistik och ekonomi och av dem och andra
amnen bilda en statsvetenskaplig sektion pa samma grund som de humanistiska och

naturvetenskapliga. En annan losning vore att inratta larostolar i just statsvetenskap
och lata dess innehavare och lokala behov styra den exakta inriktningen pa dessa

professurer. Det viktigaste var dock inte hur det hela lostes utan att statsvetenskaperna
fick nya larostolar eftersom de "borde vara for oss nationella och dartill aro att rakna
bland de dominerande vetenskaperna nu men framfbr allt i framtiden".159

Av artikeln framgar alltsa for det forsta att Fahlbeck stravade efter en utveckling
mot en fastare organisation av de i vid mening statsvetenskapliga, vad vi idag skulle
kalla samhallsvetenskapliga, disciplinerna. Redan pa 1890-talet fanns alltsa tankarna

pa en fastare organisation av statsvetenskaperna till en statsvetenskaplig sektion eller

158
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fakultet. Den politiska och samhalleliga utvecklingen under 1800-talet hade gjort
behovet av vetenskapliga insatser pa detta omrade minst lika stort som de natur-

vetenskapliga.
For det andra lyfte han ocksa fram att amnesmassiga revirtankanden hade varit

delaktiga i problemen for statsvetenskaperna. Inte minst kan vi konstatera en kritik

mot hur juridiken hade hanterat dessa fragor vetenskapligt.
For det tredje betonade han att den verklige vetenskapsmannen var sa mycket

mer lampad att se helheten och att kunna overblicka alia samhalleliga rorelser och

forandringar an den icke vetenskapligt tranade praktikern. Det ar uppenbart att

Fahlbeck stravade efter att framstalla statsvetenskaperna som praktiskt nyttiga; deras
praktiska nytta var lika stor som naturvetenskapernas. Dessutom betonade han att den
sanne vetenskapsutovaren inte skulle komma att bli professor i konservatism eller
liberalism utan han stod fri i debatten, till skillnad fran politiker och press. Darfor var

statsvetenskapsmannen en sa viktig del av en sund samhallsutveckling.

Jag skall nu mer direkt och i detalj studera nagra av de intressen Fahlbeck odlade
inom vad han kallade statsvetenskaperna.

Nationalekonomiska intressen

Fahlbecks syn pa vad nationalekonomin kunde tillfora den statsvetenskapliga sfaren
framkommer i hans recension av den franske nationalekonomen Charles Gides verk

med den svenska titeln Nationalekonomins Grunddrag. Recensionen inleddes med att

Fahlbeck drog upp riktlinjerna for nationalekonomins historia. Han menade att den
nationalekonomi som skapats av Smith med flera hade sett ut att vara en fardig
vetenskap som med latthet kunde visa en rak vag mot ett kommande lyckorike. Men
den byggde vetenskapligt bara pa deduktion och saknade bade en induktiv metod och
ett tillrackligt empiriskt underlag. Dess forutsagelser om framtiden slog slint och inte
minst arbetarna gjorde helt andra erfarenheter an de som forutspaddes av de klassiska
ekonomerna. Den klassiska skolan var en produkt av sin tid och uppvisade, enligt
Fahlbeck, likheter med den medeltida skolastiken, bade i sin ensidigt deduktiva metod
men ocksa i sin blinda tro pa ett antal fastslagna dogmer. Efter 1850 vaxte en hel rad
nya ekonomiska skolor fram ur kritiken och vederlaggningen av den klassiska
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ekonomin. Fahlbeck namngav den historiska, den socialistiska och den sa kallade
osterrikiska skolan. Forhoppningen infor ekonomins framtid var enligt Fahlbeck att

genom en "historisk-analytisk och induktiv vetenskap finna lagarna for det
ekonomiska lifvet'V60 Fahlbeck var positivt installd till Gides verk och menade att det

gick en rimlig eklektisk vag mellan de olika ekonomiska skolorna. Han avslutade
recensionen med att fordjupa sig i fragan om protektionism contra frihandel. Han
menade att de bada var historiska kategorier som var lika absurda i sina mest extrema

fall och att det var lika meningslost att diskutera den perfekta tullpolitiken som att

diskutera den perfekta forfattningen. Fragan om den basta tullpolitiken var ett tids-
bundet och praktiskt problem. Samtidigt vidholl han att det var nodvandigt att

teoretisera kring det, om an pa ett helt annat satt an den klassiska nationalekonomin

gjort.161
Det gick, enligt Fahlbeck, att teoretiskt diskutera frihandel och protektionism

genom att se de bakomliggande grundlaggande varderingarna som var utgangs-

punkterna for de bada inriktningarna. Frihandeln grundade sig pa kosmopolitismen
medan protektionismen istallet grundade sig i nationalismen. De bada ar varandras

motpoler. Kosmopolitismen bortser fran nationerna och ser endast individerna som

ekonomiska subjekt. Hela varlden ses som en marknad och hela manskligheten bor
utsattas for en arbetsfordelning som medfor att alia nationer eller storre regioner endast
borde agna sig at den verksamhet som de var mest lampade for. Bakom kosmo-

politismen star ocksa starka handelsintressen, men dess teoretiska grund fanns enligt
Fahlbeck i 1700-talets naturrattsliga ideer. Mot detta star nationalismen som ser

nationerna som de naturliga ekonomiska subjekten med till och med storre existens-

berattigande an individerna. Nationalismen ser nationen som ett sjalvandamal och
stravar efter att utveckla och starka den inhemska kulturen och gora den egna staten till
en sjalvforsorjande autonom sfar. Bakom detta ligger den naturliga stravan att inte
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bara bevara utan dessutom forstora den egna nationen och framforallt dess kultur.

Teoretiskt grundas nationalismen i synen pa folken som organiska helheter.162
Genom att stalla dessa tva bakomliggande varden, kosmopolitism och

nationalism, mot varandra blev fragan om protektionism eller frihandel enligt
Fahlbeck enkel att avgora. Nationalismen vill gora "hvarje folk till kulturens centrum

pa varjord - en chauvinism otvifvelaktigt, men hvars verkningar dock aro gynnsamma

icke blott for nationen som den galler utan afven for manskligheten", for den ledde till
att den manskliga kulturen overallt spirade och vaxte. Nationalismens ide var enligt
Fahlbeck "varldshistoriens starkaste kraft".153

Tullfragan var som bekant en oerhort viktig politisk stridsfraga under 1880- och
90-talen och Fahlbeck intog som konservativ med sjalvklarhet en protektionistisk

standpunkt. Det vasentliga i sammanhanget ar inte Fahlbecks installning i tullfragan
utan hur han i artikeln forsokte angripa fragan genom ett vetenskapligt forhallnings-
satt. Han inledde med att saga att tullfragan var ett praktiskt problem som inte hade
nagon universell losning, men han tog sig sedan an fragan genom att utifran ett

teoretiskt betraktande av de bakomliggande varderingarna ange en grundlaggande
slutsats. Han anvande salunda vad han beskrev som ett vetenskapligt angreppssatt for
att visa att stridsfragans bakomliggande varderingar kunde analyseras pa ett rationellt
satt. Han anvande dessutom ett for honom, och som senare skall visas aven for

Kjellen, vanligt grepp och beskrev kosmopolitismens, eller i andra fall liberalismens
ideer som alderstigna och forlegade. Pa samma satt beskrev han i artikeln ocksa den
klassiska liberala ekonomiska doktrinen. Han framhavde att en ny tid och nya veten-

skapliga insikter satte sin dom over kosmopolitism och ekonomisk liberalism. En
modern vetenskap kunde visa att dessa ideer var forlegade.

Jag menar att det i artikeln framkommer pa vilka satt Fahlbeck ansag national-
ekonomin vara som mest betydelsefull. Genom att empiriskt och analytiskt studera
samhallens ekonomi kunde man finna dess lagbundenhet. Man borde studera
historiska skeenden, men i syfte att forsta den egna nationens sarart och framforallt for
att upptacka de underliggande lagarna. Genom dessa kunskaper kunde sedan nationens

162
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resurser kraftsamlas for att na basta resultat i den eviga ekonomiska striden mellan
nationerna. Fahlbeck tankte sig alltsa en samhallsekonomi dar politiken reglerade
ekonomin utifran hela nationens intresse. For att kunna fatta dessa politiska beslut
behovdes nationalekonomins kunskaper och vagledning. Pa tva satt blir darmed
nationalekonomin vasentlig som en av statsvetenskaperna. For det forsta kan den bli

praktiskt nyttig genom att losa exempelvis det tidsbundna och praktiska problemet att

utforma en fungerande tullpolitik i en specifik situation. For det andra blir den ocksa

nyttig genom att teoretiskt analysera fragan och visa pa att valet mellan kosmpolitism
och nationalism ar avgorande for hela kulturens utveckling. Aterigen kan vi konstatera
att de tva sidorna av nyttostrategin ar narvarande.

Under 1899 och 1900 borjade Fahlbeck publicera allt fler artiklar i national-
ekonomiska amnen. Detta sammanfoll med att han overtagit redaktorskapet for

Statsvetenskaplig tidskrift. Under de forsta tva aren da Reuterskiold var redaktor var

det inte manga artiklar som berorde nationalekonomi i tidskriften, men Fahlbecks
artiklar bildade i det narmaste en sammanhangande serie och analyserade den samtida
ekonomiska utvecklingen i Sverige. De belyste ett flertal problemomraden, som

Fahlbeck ansag att den svenska ekonomin stod infor.164 Artiklarna var inte lika

principiellt hallna som recensionen av Gides verk men ar anda intressanta som

exempel pa Fahlbecks intressen. Aterkommande var att Fahlbeck efterlyste en mycket

noggrannare och bredare statistik over en mangd ekonomiska forhallanden i landet.
Behovet av statistik var utomordentligt stort om korrekta analyser av problemen skulle
kunna goras, framholl Fahlbeck. Serien av artiklar kan ocksa ses som nagot av en

programforklaring da han genom att skriva sa mycket om ekonomi ville betona dess

betydelse inom tidskriftens sfar.
Efter nagra ar minskade dock artiklarna med nationalekonomiska amnen. Istallet

okade antalet dagsaktuella artiklar Fahlbeck skrev. En del av forklaringen till detta
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antyds i den artikel som Fahlbeck skrev som avslutning pa sin tid som redaktor 1918.
Han konstaterade att ett flertal publikationer hade startats under de ar han varit

redaktor och att dessa i manga fall hade haft en inriktning som atminstone delvis
sammanfoll med Statsvetenskaplig tidskrifts, aven om ingen haft samma ambitiosa

program. Den forsta han namnde var Ekonomisk tidskrift och det ar ju mycket troligt
att dess verksamhet kan ha inverkat pa intresset for eller behovet av att publicera
ekonomiska artiklar i Statsvetenskaplig tidskrift.165

Fahlbeck var intresserad av att fa statsvetenskapen att vanda sig mot andra
amnen an de tidigare dominerande amnena juridik och historia och fa impulser fran
t.ex. nationalekonomin. Nar Ekonomisk tidskrift utvecklades och an mer nar samhalls-
vetare av Cassels och Wicksells typ, det vill saga inte jurister i forsta hand, borjade
besatta nationalekonomiska professurer tycks Fahlbeck ha ansett behovet av att direkt

agna sig at nationalekonomiska studier minskade. Istallet uppstod mojligheten att de

statsvetenskapliga disciplinerna kunde tillfora varandra fruktbara resultat och
impulser. 1 detta ljus bor man ocksa se Fahlbecks engagemang for att ge Gustaf Cassel
en professur. Aven det faktum att Fahlbeck trots oerhorda asiktsskillnader stodde Knut

Wicksells ansokan om att accepteras inom filosofisk fakultet, som konstaterades i
kapitel 2, vittnar om Fahlbecks ambition att skapa utrymme for nationalekonomi. Han
agerade pa flera satt for att skapa en samhallsvetenskaplig sfar dar nationalekonomin
skulle ha en betydelsefull roll.

Statistiska intressen

Statistik var ett av de viktigare amnena inom den statsvetenskapliga sfaren, for
Fahlbeck. Aven om det i hans egen professur ingick statistik och aven om han lade ner

mycket tid pa detta amne inom undervisningen, sa stravade han hela tiden efter att

skapa en egen professur i statistik vid Lunds universitet. Han ansag det orimligt att en

person skulle kunna utfora de uppgifter som kravdes av en professor i bade stats-
kunskap och statistik.166 Inte minst samarbetade han med den radikale astronomen
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C.V.L. Charlier (1862-1934) for att skapa en professur i statistik, men de kom senare

att inta olika positioner om vad disciplinen borde innehalla.157
Det fanns enligt Fahlbeck tva delar av det som kom att kallas statistik. Han

menade att statistiken vuxit fram dels vid de tyska universiteten, dels som engelsk

politisk aritmetik. Den forsta delen var ett universitetsamne som agnade sig at att

beskriva stater och samhallen, men i ord snarare an siffror, medan den senare delen

just var administrationens siffersammanstallningar over diverse samhalleliga fore-
teelser. Sammanblandningen av de bada delarna horde samman med att namnet

statistik anvandes om bada och att bada var ett forsok att forsta samhallen och stater.

Universitetsamnet utvecklades enligt Fahlbeck till att bli "ett slags encyklopedi ofver
allt hvad stat och samhalle ror'V68 Detta var en typ av kritik som Fahlbeck tycks ha
riktat mot stora delar av tidigare statskunskap och det var just till statskunskap denna
sida av statistiken skulle utvecklas. Fahlbeck menade att den tyske statistikern Karl
Knies 1850 klargjort forhallandet mellan de tva grenarna av statistiken nar denne
menade att man skulle skilja pa statskunskap och statistik. Definitionen av statistik,

enligt Fahlbeck, var att "siffermassigt framstalla alia manskliga forhallanden, som lata

sig i tal uttryckas, samt att dari konstatera lagbundenhet, nar sadan finnes". Han
hanvisade ocksa till Knies nar denne stallde kravet att statistiken borde vara samhallets

fysiologi.169
Utifran denna definition betonade Fahlbeck att den administrativa och statliga

statistikinsamlingen var en viktig forutsattning for vetenskapen och till viss del maste

raknas till vetenskapen. Han jamforde med biologin och andra naturvetenskaper dar
faktainsamlandet ingick som en vasentlig del av det vetenskapliga arbetet. Fahlbeck
hade ocksa genom att delta i kommitteer och liknande arbetat for att utveckla denna
administrativa sida av statistiken. Samtidigt fick inte denna sida av statistiken ta over-

hand sa att de statistiska data som samlades in endast sags i relation till de
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administrativa omraden dar de hade insamlats. Pa detta satt skulle man inte fa en

enhetlig vetenskaplig statistik utan flera oberoende och vetenskapligt ointressanta
former av statistik, menade Fahlbeck. Botemedlet mot ett sadant hot var de statistiska

centralbyraer som de fiesta stater byggt upp. Risken att statistiken enbart skulle bli "ett

socialt bokhalleri och en tjanarinna till det praktiska lifvet" ansag Fahlbeck inte vara

overhangande.170 Statistiken som vetenskap hade ett storre kunskapsomrade, och det
var att forsoka mata och rakna alia manskliga foreteelser men ocksa att forska "efter
den organiska enhet, som forbinder alia samhallsforeteelser till ett lefvande helt, och
som kan och bor studeras lika val som de enskilda delar, hvaraf de bestar.'"71

Det ar uppenbart att Fahlbecks intresse for statistiken har tva olika men

kompletterande grunder. For det forsta sag han behovet av en statistik som grundval
for att forsta och overblicka samhallet sa att de riktiga politiska besluten kunde tas. For
det andra och kanske an viktigare gav statistiken mojlighet att se och studera det

organiska elementet hos samhallet.

Organismtanken var som bekant en viktig del det konservativa tankegodset och
redan i Fahlbecks tankar om nationalism och kosmopolitism framtradde denna ide.

Enligt Fahlbeck var ett folk eller en nation en organisk helhet och en levande

personlighet och ingen del kunde forstas utanfor helheten. Delarna bestod av sadana
bestandsdelar som befolkningslager, sociala klasser och medlemskap i samfund och
foreningar, men ocksa manniskornas handlingar och ekonomiska tillhorighet borde

enligt Fahlbeck ses som beroende av samhallets organiska liv. Han stravade efter att

genom statistiken na bortom delarna till helheten och genom att se lagbundenheten
komma at det tidlosa i organismen samhallet. Den statistiska typen blev en form for att

fanga det saregna och unika i nationen som skilde den fran andra nationer. I detta

sammanhang ar forbindelsen med Knies begrepp samhallets fysiologi ocksa vasentlig.
Genom att studera det organiska eller fysiologiska i samhallet som lag bortom de
enskilda delarna kom statistiken narmast att upptacka och ge losningar pa fragor om

samhallets sjukdomar. Statistiken maste forsta de lagar och sammanhang som band
samman delarna och dar hade den brustit. Atomistisk var det begrepp Fahlbeck
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anvande for att beskriva den felaktiga inriktningen pa statistiken. Problemet hade

uppstatt genom att den administrativa statistiken hade koncentrerat sig pa enskilda
delar av samhallet och da bortsett fran de organiska sambanden. Manniskan hade
studerats utan att sattas i relation till viktiga samhalleliga enheter som familj, slakt,

klass, kyrka, foretag och fackforeningar och utan dessa blev manniskan enligt
Fahlbeck endast en abstraktion. Speciellt de sociala klasserna hade forsummats och i
detta sammanhang tycks han ha sett en mojlighet att statistiken och sociologin kunde

ge varandra goda forutsattningar for kommande forskning. Manga av Fahlbecks egna

studier berorde just dessa omraden.172

Statistiken ar en vetenskap om samhallet

Det starkaste hotet mot statistiken som vetenskap kom enligt Fahlbeck fran en

sammanblandning av a ena sidan vetenskapen statistik och a andra sidan den metod
som denna vetenskap anvande sig av. Den korrekta definitionen av statistik var enligt
Fahlbeck en vetenskap som behandlade de manskliga samhallena och sociala fragorna.
Denna vetenskap anvande en numerisk kunskapsmetod. Denna metod kallades ibland

felaktigt statistik och kunde anvandas ocksa inom andra vetenskaper, inte minst

naturvetenskapen. Metoden maste dock skiljas fran vetenskapen. Man kunde alltsa inte
ha en astronomisk statistik, daremot kunde man anvanda en numerisk kunskapsmetod
inom astronomin. Det var enligt Fahlbeck "en besynnerlighet utan like i veten-

skapernas historia, att i detta fall metoden kommit att forblandas med en utaf de

vetenskaper, som begagna sig daraf."173 Faran med att sammanblanda vetenskapen och
metoden lag dels i att statistiken som vetenskap om samhallet inte kom att betraktas
som en vetenskaplig disciplin med egen identitet, dels i att den numeriska kunskaps-
metoden kom att utvecklas till hogre matematik inom naturvetenskapen, nagot som

absolut inte var nodvandigt, menade Fahlbeck. Han tog i detta sammanhang

uttryckligen avstand fran Charlier, Sven Wicksell (1890-1939) och naturveten-

skapsman som ansag att den samhallsvetenskapliga statistiken borde slas samman med

171 Ibid., 5.
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matematiken for att utveckla de statistiska metoder som naturvetenskapen anvant.

Dessutom tog Fahlbeck strid med Eli Heckscher (1879-1952) nar denne foreslog att

professuren i statistik i Lund aven borde vara en professur i nationalekonomi.174
Heckscher diskuterade 1914 statistikens roll inom samhallsvetenskaperna och olika
delar av statistiken. Han menade att lika litet kunde fragan om statistikens examens-

foreskrifter "som fragan om de statsvetenskapliga studiernas ratta ordning ofver
hufVud enligt mitt formenande losas utan inrattande af en statsvetenskaplig examen".

Slutligen foreslog nationalekonomen Heckscher, trots att han erkande Fahlbecks

betydelse for statistikens utveckling, att disciplinen knots till nationalekonomin som

samtidigt overfordes till filosofisk fakultet. Heckscher hanvisade ocksa till Gustaf
Steffens motion om nationalekonomins forflyttning till filosofisk fakultet.175 Det var

alltsa for samhallsvetare som Heckscher, Steffen och Fahlbeck viktigt att dra granserna

mellan discipliner och starka sina egna discipliner och fakulteten. Jag skall aterkomma
till fragan om en statsvetenskaplig examen och striderna mellan den filosofiska och
juridiska fakulteten i kapitel 6.

Statistikens stallning var alltsa ett viktigt gransdragningsproblem for Fahlbeck
och andra samhallsvetare. Genom att per definition knyta amnet till den samhalls-

vetenskapliga sfaren kunde denna sfars existens och berattigande starkas. Samtidigt
visade striden om vilket amne statistiken eventuellt skulle knytas till att det aven inom
den samhallsvetenskapliga sfaren pagick strider om vetenskapliga granser. National-
ekonomen Heckschers forsok att knyta statistiken till sitt amne och samtidigt fbra over

det fran den juridiska fakulteten till den filosofiska och de ovriga samhalls-
vetenskaperna kunde fa som resultat att nationalekonomin fick en starkare stallning.
De olika amnenas inbordes positioner och relationer var inte klargjorda. Fahlbecks
forsok att ge amnet en fristaende och samtidigt sammanbindande roll inom den
samhallsvetenskapliga sfaren kan tolkas som ett forsok att starka omradet som helhet.

Det ar nu tydligt vad Fahlbeck betraktade som statistikens styrka. Han menade att
den per definition skulle agna sig &t samhallet och den manskliga sfaren. Samtidigt
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borde den utvecklas till att behandla samhallet som en helhet dar delarna alltid ses i

relation till den organiska enheten. Statistiken kunde da pavisa de reella samhalls-
forh&llandena och darmed ge mojlighet att overblicka de politiska losningarna.
Dessutom kunde den, i samarbete med andra discipliner, belysa de organiska sidorna
av samhallskroppen och skapa en storre forstaelse for hur de olika delarna av folket
och nationen som livsform hangde ihop. Disciplinen kunde pa detta satt bade losa

praktiska politiska problem och samtidigt analysera och uttolka de organiska

aspekterna av staten.

Fahlbeck menade att statistiken vunnit ofantliga vetenskapliga framgangar och

tagit sig an allt vidare omraden under de senaste decennierna, men att den fortfarande
inte hade gripit sig an den kanske viktigaste fragan i samtiden, namligen de sociala
atskillnaderna och klassamhallet. Det hade visserligen gjorts statistiska undersokningar

kring strejker och arbetarnas loner men "dessa undersokningar aro framkallade av

dagens strider utan tanke pa den har bakomliggande stora foreteelsen, klassvasendet,
hvari de djupast hafva sin rot" och de tog inte fasta pa de verkligt viktiga fragorna om

klassamhallets framvaxt och utveckling.176 De fragorna hade enligt Fahlbeck studerats
av historiker men dessa hade bara studerat den inbordes kampen mellan klasserna och
inte deras ursprung. Sociologerna hade angripit problemet men de hade generaliserat
alltfor mycket och gjort fria konstruktioner utan att grunda dessa i fakta. Ekonomerna
hade ocksa studerat klassvasendets historia och Marx hade varit den mest inflytelse-
rika. Dennes slutsatser kring klassamhallet grundade sig dock snarare pa praktiskt

politiska intressen an pa en korrekt analys av problematiken, enligt Fahlbeck. I Marx

efterfoljd hade ekonomer fortsatt att studera klassvasendet och de fiesta hade endast

upprepat dennes asikter aven om det forekommit andra analyser.177
Fahlbeck menade alltsa att ingen av de enskilda disciplinerna som tagit sig an de

sociala klassernas framvaxt och orsaker lyckats till fullo. Istallet tycks Fahlbeck

propagera for gemensamma insatser dar inte minst statistiken kunde ge helt nya

175 Eli Heckscher, "Statistikens stallning vid vara universitet", sartryck ur Ekonomisk tidskrift,
1914, 1-11 citat s.8.
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insikter om klassvasendets - eller klassamhallets med en modernare term - grund-

laggande struktur. Dessutom menade han uppenbarligen att fragan om de sociala
klasserna inte fick behandlas statistiskt endast for att losa de dagspolitiska fragorna.
Fragan hade en storre och djupare betydelse for hela kulturen.

Men anda aterkom Fahlbeck till den praktiska betydelsen av statistik om

klasserna, klassvasendet och de sociala skillnaderna. Han uppmanade de kolleger som

hade hand om den officiella statistiken att beakta behovet av undersokningar om de
sociala klasserna:

statistiken ofver klasserna har ett enormt intresse, icke blott vetenskapligt -

sasom mangen kunde tro - utan framfor allt praktiskt. Manga af tidens mest
omdebatterade strafvanden och stromningar ha sin grund i klassvasendet och
dess inre motsattningar.178

Aterigen ser vi hur den direkta praktiska nyttan och behovet av att losa de djupaste
kulturella problemen sammanstralar i Fahlbecks vision av vetenskaperna om

samhallet. Dessa skulle kunna vara direkt praktiskt nyttiga, men de skulle samtidigt
kunna vara nyttiga i de for kulturen och nationen avgorande fragorna. 1 den sociala
fragan sammanstralade nyttostrategins tva sidor pa ett utomordentligt tydligt satt, tycks
Fahlbeck mena.

Vetenskaperna om samhallet och den socialafragan
Den sociala fragans, eller arbetarfragans, karna var den sociala situation som

arbetarklassen levde under och den faktor som gjorde striden allt hetare var sjalvfallet
framvaxten av den politiska arbetarrorelsen. Det ar ingen tvekan om att det fran en

konservativ standpunkt fanns oerhort hotfulla sidor i den sociala fragan och dess
konsekvenser, som en starkt socialdemokrati och ett hardnande politiskt klimat mellan
arbetarrorelsen och hogern.179 Enligt en konservativ modernists standpunkt, som jag
menar att Fahlbeck omfattade, mSste en modern vetenskap ta sig an denna
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problematik. Bade genom att soka praktiska direkta losningar pa akuta sociala

problem, och ocksa genom en genomgripande analys av vad de sociala skillnaderna
hade for ursprung och varfor de var nodvandiga for samhallets bestand.

Statistiken kunde dock inte ensamt behandla denna viktiga fraga. Alia stats-

vetenskapliga discipliner var tvungna att gripa sig an de problem och fragor som enligt
Fahlbeck restes kring klassvasendet. Det var har han sag statsvetenskapernas viktigaste

uppgift. De sociala skillnaderna och deras samband med kulturutvecklingen var under
hela hans verksamma tid en fraga som aterkom i en mangd olika sammanhang. Denna

tematik grundlades redan i den 1892 publicerade Stand och klasser: En socialpolitisk

dfverblick och det var ocksa det grundlaggande temat i hans sista stora verk Klasserna
och samhallet: En historisk-sociologisk studie over klassvasendets uppkomst,

utveckling och betydelse fran 1920. 1 behandlingen av sa vitt skilda amnen som

arbetarfragan, nymalthusianismen och det antika samhallets politiska utveckling var

det viktigaste angreppssattet for Fahlbeck att utfora analysen utifran en diskussion

kring de sociala skillnadernas ursprung och kulturella betydelse. Han anvande

vanligen termen sociologi for att beskriva denna typ av analyser.180
Klasserna och samhallet var tankt som en slutgiltig, framforallt typologisk analys

av klassvasendets hela utveckling men, Fahlbeck hann bara slutfora den forsta delen
om antiken. Han menade att kulturen och klasskillnaderna var avhangiga varandra och
att det darmed var nodvandigt med sociala skillnader. Detta lag till grund for hela hans
samhalls- och historiesyn.181 Genom att forsta denna tematik kunde manniskan se

igenom de dagspolitiska villoma och skada de verkliga samhallsproblemen. I en skrifit
om arbetarfragan fran 1910 - dar undertiteln var just Villa och verklighet - skriver
Fahlbeck att:

180 Se t.ex. Pontus Fahlbeck, Stand och klasser; idem, "Arbetarfragan sarskildt i Sverige", 1—III,
Statsvetenskaplig tidskrift, 1905; idem, "Nymalthusianism", Statsvetenskaplig tidskrift, 1902;
idem,"Nymalthusianismen fran rasbiologisk och rashygienisk synpunkt", Statsvetenskaplig tidskrift,
1911; idem, "Det antika klassamhallet", 1 och II, Statsvetenskaplig tidskrift, 1914 resp. 1915; idem,
Klasserna och samhallet. Fahlbecks definition av sociologi ar inte entydig. Ibland anvander han
begreppet om samhallsforskning i vid mening, men oftast anvander han begreppet sociologi om den
inriktning av samhallsforskningen som tog sin borjan med Rousseaus text om ojamlikheten och som
darefter agnat sig at de sociala fragorna i meningen sociala skillnader och ojamlikheter. Det ar denna
senare definition jag har anvander. Se t.ex fbretalet i Pontus Fahlbeck, Klasserna och samhallet.

181 Jfr Carlson, Ouvertyr till folkhemmet, 84.
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[sjtandsbildningen ar alia samhallsvetenskapers utgangspunkt, statslarans,
nationalekonomiens och forst och sist sociologiens. Men ingen af dessa
vetenskaper lika litet som historien har darat agnat tillborlig
uppmarksamhet.182

Fahlbeck var en aktiv debattor i den sociala fragan.183 Han beskrev sig sjalv som

konservativ i konstitutionella sporsmal men radikal i sociala fragor.184 Stand och
klasser fran 1892 ronte uppskattning fran vansterhall. Sten O. Karlsson har visat att en

ledande socialdemokrat som Axel Danielsson (1863-1899) tog intryck av verket.185

Utgangspunkten for Fahlbecks stallningstaganden i den sociala fragan var dock
konservativ. Han tog sig an amnet med en undersokning av hur det moderna
klassamhallet vuxit fram ur standssamhallet. Fahlbeck menade att tva stora tendenser

styrde kulturutvecklingen. Han kallade dem perioder eller riktningar. Den forsta var

den aristokratiska tendensen som innebar standsorganisation da kulturens utveckling
efiterstravades for sin egen skull. Kulturen vaxte sa att saga pa hojden. Denna tendens
motsvarade kunskapsdriften i manniskans vasen. Den andra tendensen var den
demokratiska som innebar standsnivellering da man efterstravade att sprida kulturen
till storre grupper av manskligheten. Kulturen spred sig da pa bredden och denna
tendens motsvarade medkanslan. Dessa tva tendenser existerade samtidigt, men de var

dominerande vid skilda tidpunkter och det var dessa tva som drev kulturutvecklingen
framat. Jag skall aterkomma till dem senare i avhandlingen. Fahlbeck menade att

sociala skillnader var en forutsattning for alia former av kultur. Kulturen kravde
namligen en arbetsfordelning och den i sin tur ledde till sociala skillnader.
Skillnaderna i materiella tillgangar var alltsa en foljd av arbetsfordelningen i kultur-
arbetet, men i klassamhallet uppstod problemet att pengar och egendom, snarare an

uppgiften i kulturarbetet, avgjorde den sociala positionen.186

182
Fahlbeck, Arbetarfragan: Villa och verklighet (Stockholm, 1910), 16.

183 Ar 1894 hade Fahlbeck blivit tillfragad om att delta i en svensk motsvarighet till Verein fur
Sozialpolitik. Han svarade att han sjalv funderat pa saken, men avbojde da han ansag att de som
agnade sig at socialpolitik i landet var For fa om man undantog socialisterna, Ragnar Andersson,
Svenska Dagbladet och det politiska livet 1897-1918 (Uppsala & Stockholm, 1952), 32.

184
Fahlbeck, "Till Statsvetenskaplig tidskrifts lasare. Ett avskedsord", 260.

185
Karlsson, Det intelligenta samhdllet, 278.

186
Fahlbeck, Stand och klasser, 37ff.
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De radande sociala problemen maste losas for att inte alienera arbetarna fran den
nationella gemenskapen. Fahlbeck utgick alltsa i sin analys av den sociala fragan fran
att den nationella gemenskapen var nodvandig och att splittring i klassmotsattningar
och partistrider skadade samhallets grundvalar.187 Detta var som jag tidigare
konstaterat en av konservatismens viktigaste satser. Den sociala fragan var ett hot mot

samhallskroppen och en losning var nodvandig for att halla ihop samhallet.
Denna standpunkt kombinerade han med iden om den aktiva staten i samhalls-

livet. Staten och kommunerna borde overta stora delar av produktionen. Redan tidigare
hade staten skott inte bara forsvaret och rattsvasendet utan aven undervisning,

forskning och sjukvard. Under den senaste tiden hade staten ocksa skapat en

ekonomisk produktion nar det gallde kommunikationer som post, telegrafi, telefoni
och jarnvagar, och inom omraden som kreditvasendet. Kommunerna agnade sig at

ekonomisk produktion av vatten, belysning och varme.188 Trots en tid dominerad av

den liberala iden om en statsmakt som endast reglerade ekonomin och lat privata
intressenter skota produktionen hade statens aktivitet pa det ekonomiska omradet okat,
menade Fahlbeck. Det var enligt honom nodvandigt att denna statliga aktivitet fortsatte
att oka for att lindra den sociala noden och styra utvecklingen i nya riktningar. Genom
nationalekonomiska analyser ansag han sig kunna visa att statligt agande och statlig
aktivitet pa en rad omraden var nodvandigt. Det kravdes att nationalinkomsten okade
for att resurser skulle kunna skapas som mojliggjorde en fordelning som gynnade de

fattigaste i samhallet.189 Nationalekonomin visade ocksa att statlig stordrift och

planering var det mest kostnadseffektiva, enligt Fahlbeck. Inte minst for fattigare
lander som Sverige var det en absolut nodvandighet att staten ledde det ekonomiska
arbetet.190 Staten borde ocksa forbattra den ekonomiska situationen i landet genom

inforandet av yrkesskolor, stodjandet av arbetarforeningar och kooperationer samt

genom en utokad arbetarskyddslagstiftning och arbetarforsakringar.191 Fahlbeck

187 Se t.ex ibid., 4f; [Osign.], "Strodda meddelanden", 235f.
188

Fahlbeck, Stand och klasser, 173f.
189

Ibid., 181.
190

Ibid., 187.
191

Ibid., 200f.
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menade ocksi att den forsta forutsattningen for losningen av den sociala Mgan var

mera och battre statistik om ekonomi i allmanhet och arbetarnas situation i synnerhet:

Vi trefva nu omkring i morkret betraffande de fiesta arbetareforhallanden. Har
fordras ljus for att ratt se, hvad som behofver goras, och hvad som kan goras.
En fullstandigare statistik ofver hela det ekonomiska omradet och sarskildt
betraffande arbetarne ar en af de forsta och vigtigaste atgarder, som bora
vidtagas. Att kanna de sociala sporsmalen i deras sanna verklighet ar halfvags
att hafva funnit deras losning.192

Under det forsta deeenniet av 1900-talet kom Fahlbeck att forandra sin installning.1931
Arbetarefragan: Villa och verklighet fran 1910 betonade han arbetsgivarnas roll och

skyldighet for den sociala fragan och han lade mindre vikt vid statens direkta agande.
Han hade rort sig i en mer liberal riktning. Fortfarande stallde han, forutom till

arbetsgivarna, sina forhoppningar till vetenskaplig forskning som t.ex. utforts av

Verein fur Sozialpolitik, upplysningsarbete genom t.ex. Social tidskrift eller Central-

forbundet for socialt arbete, statliga statistiska undersokningar och den skydds-

lagstiftning som inforts. Han kom att fa hard kritik fran vanstern for sin nya

uppfattning. Hjalmar Branting gick 1913 till angrepp pa Fahlbecks nya installning och
menade att det var sorgligt att en "sa kunskapsrik och begavad man, som en gang

skrev 'Stand och klasser' med for den tiden djarva erkannanden at arbetarrorelsen"
forandrat sin syn pa socialpolitiken.194 Aven Erik Heden (1875-1925) gick till hard
kritik mot Fahlbeck for de ideer han framforde i Arbetarefragan. Heden gjorde just
den, i hans mening formenta, vetenskapliga utgangspunkten for Fahlbecks politik till
grunden for sin kritik. Heden menade att Fahlbeck och andra, sasom Harald Hjarne,
Vitalis Norstrom, Rudolf Kjellen och Eli Heckscher, upptradde:

Ibid., 204.
193

Se t.ex. Carlson, Ouvertyr till folkhemmet, 8If, 87, 89; Vallinder kallar det ett halvt steg
tillbaka, Vallinder, "Pontus Fahlbeck-en statsvetenskaplig klassiker?", 61; Karlsson, Det intelligenta
samhallet, 673 not 134.

194
Hjalmar Branting, Tal och skrifter VII: ekonomisk och socialarbetarpolitik (Stockholm,

1928), 28If; artikeln forst publicerad i Socialdemokraten 18 dec. 1913.
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med mycken vardighet som vetenskapsmannen, den larde, logiske, objektive
forskaren. Det ar, forsakrar han, en Strang och forutsattningslos forskning, som
drivit honom till den politiska unghogeraskadning han alltid intager.195

Heden riktade sin skarpaste kritik mot Fahlbecks syn pa fackforeningarna. I fraga om

dessa:

har den Fahlbeckska vetenskapen en svar uppgift. A ena sidan foretrada ju
dessa klart och tydligt sjalvhjalpens princip, vilken eljes i sa hoga toner
berommes, och dessutom organisationens grundsats gentemot den sa skarpt
klandrade lat-ga-principen. Men a andra sidan tycka icke arbetsgivarna om
dem, och foljaktligen maste de vara ovetenskapliga.196

Heden menade alltsa att den position av objektivitet och status som Fahlbeck som

"samhallsvetenskaplig professor'"97 forsokte inta maste kritiseras. Den var i Hedens

ogon ett forsok att dolja de politiska preferenserna bakom vetenskaplig auktoritet. Han
kritiserade det jag har kallat objektivitetsstrategin.

Den harda kritiken fran vanstern minskade inte av att Fahlbeck i Arbetarefragan
och i den 1911 utkomna Socialismen i teori och praxis hade dodforklarat socialismen
som vetenskaplig doktrin. Fahlbeck attackerade alltsa socialismen med vetenskapen
som vapen, pa samma satt som jag tidigare visat att han gjort med liberalismen och

kosmopolitismen.198
Aven om Fahlbeck delvis andrade uppfattning i den sociala fragan kombinerade

han den konservativa iden om den nationella gemenskapen med den nya tanken om en

aktiv stat for att formulera en losning pa de sociala problemen. Losningen tog sin

utgangspunkt i en historisk bedomning av klassamhallet men framforallt i Fahlbecks
nationalekonomiska analyser av den nya statens mojligheter. Den aktiva staten skulle i
sin tur stalla nya krav pa den statliga forvaltningen och dess ambetsman. Initiativ-

formaga och forutseende blev viktigare egenskaper for det nya samhallets ambetsman,
an enbart juridiska kunskaper. Dessutom kravde statens aktiva engagemang helt nya

resurser for att fa en statistisk oversikt over samhallet. En forutseende och initiativ

195 Erik Heden, "Hogerpolitik eiler vetenskap?", Tiden, 1911, 53.
196

Ibid., 57.
197

Ibid., 58.
198

Fahlbeck, Arbetarfragan: Villa och verklighet, 6f. Se idem, Socialismen i teori och praxis
(Goteborg, 1911), 7, 17. Jfr Carlson, Ouvertyr tillfolkhemmet, 83.
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kraftig politisk ledning kravde kunskaper och fakta om de reella forhallandena i

samhallet och da var en grundlig och noggrann statlig statistik det enda verksamma
medlet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sagas att Fahlbeck forsokte forandra statsvetenskapen genom

att ge den nya impulser fran framvaxande narliggande samhallsvetenskaper. Fahlbeck

deltog i den process dar vetenskaperna om samhallet sa smaningom kom att fa en

fristaende och stark stallning genom att driva statsvetenskapens utveckling bort fran
dess aldre inriktning, da den endast var en del av amnena historia och juridik.
Statistiska och nationalekonomiska studier kunde ge statsvetarna en bredare och battre
insikt om vad staten verkligen var. Statistiska fakta var nodvandiga for att se de
faktiska forhallandena i samhallet, men statistiken var ocksa vagen att askadliggora
och analysera statens organiska karaktar. Genom att ta till sig av nationalekonomiska
insikter kunde man leda den statliga utvecklingen och expansionen pa det ekonomiska
omradet. Detta var det fait som statsvetenskapen forsummat, enligt Fahlbeck. Det

vasentliga var att skapa en bred stats- och samhallsvetenskaplig sfar dar flera amnen

kunde influera varandra.

Birgitta Oden menar att Fahlbecks intresse for statistik och nationalekonomi
ledde till en differentiering och motverkade en amnesspecialisering inom statskun-
skapen.199 Det ar riktigt, och enligt min mening var det just ett forsok fran Fahlbecks
sida att undvika den amnesspecialisering som statsvetenskapen borjat g& mot under
den alinska skolans juridiskt och historiskt inspirerade verksamhet. Genom att istallet
knyta statsvetenskapen narmare andra samhallsvetenskapliga discipliner och amnes-

omraden skapades forutsattningarna for att dessa skulle kunna bli moderna och
samhallsnyttiga vetenskaper.

Fahlbeck betonade att vetenskapsmannen skulle vara objektiv till skillnad fran de
politiska partierna och pressen. Men han menade darmed inte att vetenskapen skulle

199
Oden, Forskarutbildningens forandringar, 104.
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vara varderingsfri. Vetenskapen var tvungen att vardera samhallet och kulturen for att

verkligen kunna finna boten for deras sjukdomar.

Vetenskapen skulle vara samhallsnyttig pa tv& plan, dels genom att losa praktiska

politiska problem, dels genom att vetenskapligt analysera och vardera stora kulturella
tendenser.

Kjellen och en modern statsvetenskap

Ar 1916 havdade Rudolf Kjellen att statskunskapen stod infor ett avgorande moment.

Han menade att den framforallt i Sverige inte kommit att fa den inriktning och

stallning den borde ha. Han gav tre forklaringar till statskunskapens svaga position.
For det forsta den svenska folkpsykologin. Svenskarna hade namligen inte beg&vats
med politiska dygder och hade darfor heller aldrig haft nagra stora statsman utan

istallet stora krigare. For det andra sag han en forklaring i tidsandan. I en demokratisk
tidsalder ar viljan storre att tanka fritt an att tanka ratt och vetenskapen kommer da att

misstankas for att ha "ansprak pa att tanka ratt i amnen, dar tiden framfbr allt vill tanka
och handla fritt".200

Kjellens andra forklaring ar i sammanhanget intressant. Den visar att han sag en

konflikt mellan vetenskapen och en demokratisk syn p& politiken. Pa ena sidan av

konflikten en vetenskap med uppgiften att tanka ratt, d.v.s. med ansprak p& att politik
kan utvarderas med vetenskapliga metoder for att visa vad som ar en riktig eller en

felaktig politik, och pa andra sidan en demokratisk syn pa politik, dar friheten att valja
dominerar och tillhor alia.

Den tredje och viktigaste forklaringen sag Kjellen i vetenskapens objekt. Genom
historien hade statsvetenskapens objekt antingen varit staten som rattssubjekt, d.v.s.

forfattningen hade varit det enda av intresse, eller sa hade fokus legat pa statens

historiska utveckling och staten som metafysiskt begrepp. Dessa tva vetenskapliga

inriktningar hade dock varit foretradda av juridik respektive historia eller filosofi och

2<KI
Kjellen, Politiska handbocker III: Staten som lifsform (Stockholm, 1916), 1-3, citat s 3.

Kjellens installationsforelasning fran 1916 som trycktes som "Statskunskapens objekt",
Statsvetenskaplig tidskrift, 1916 ingar som inledningskapitel och forsta kapitel i verket.
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detta hade tvingat statsvetenskapen att leva en tynande tillvaro mellan dessa

discipliner, menade Kjellen.201
Under 1800-talet, havdade Kjellen, hade manchesterliberalismens statssyn

kommit att forstarka forestallningen om staten som endast en rattsordnande kraft.

Staten hade under denna tid utvecklats till att endast bli "ett juridiskt-administrativt
faktum"202 och darmed hade statsvetenskapen ocksa utvecklats till att bli endast en

rattsvetenskap. Denna alltfor snava inriktning pa statsvetenskapen maste, enligt
Kjellen, forandras och vidgas. Anledningarna till detta behov var tva. For det forsta
maste forandringen ske for vetenskapens egen skull da de teorier som utvecklats under
den rattsligt intresserade statsvetenskapen inte pa ett riktigt eller fullstandigt satt kunde
beskriva den komplexa och levande staten. For det andra maste vetenskapen forandras
for folkets skull da folket behovde en storre politisk bildning och uppfostran i den
allmanna rostrattens tidevarv.203

I detta resonemang syns alltsa tva tydliga uppgifter for vetenskapen som var

politiskt betydelsefulla. For det forsta skulle statsvetenskapen utforska och formulera
teser kring staten sadan den verkligen var och inte lata sig begransas till den
traditionella statsratten. Politiskt gav detta statsvetenskapsmannen mojlighet att

formulera inte bara vad staten var utan ocksa hur staten, enligt sin sanna natur, borde
utvecklas pa ett sunt satt. Den utveckling som statsvetenskapsmannen foresprakade
skulle vara i linje med statens sanna vasen, inte nagon utopisk drom eller forhoppning.
Denna uppgift overensstammer val med vad jag kallat nyttostrategin.

Den andra, uppfostrande uppgiften var sjalvfallet ocksa av politisk betydelse
eftersom vetenskapsmannen flck uppdraget att formedla de tankar och uppfattningar
om vad staten verkligen var, eller vad dess sanna vasen var, till befolkningen i ovrigt.
Har ser man en antydan om hur konflikten mellan vetenskapen med ansprak pa att
kunna ange den riktiga politiken och demokratin som fritt ville valja politisk vag
skulle kunna losas: folket i demokratin skulle upplysas av vetenskapsmannen sa att de
insag vad staten var och vad den kravde. Aven denna uppgift kan betraktas som en del

201
Kjellen, Staten som lifsform, 3.

202
Ibid., 6.
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av nyttostrategin. Till de tvi tidigare uppgifterna, den praktiska nyttan och den
teoretiska bedomningen av samhallets utveckling, tillkommer en tredje uppgift:

bildningen och uppfostran av medborgarna.
Hur menade da Kjellen att den upplysande vetenskapen om politik skulle se ut

och organiseras?

Politikens system - vetenskapernas grdnsdragningar

Utifran beskrivningen av behovet av en ny statsvetenskap fragade Kjellen vilken

inriktning den borde ha och svaret blev att "[d]et ar klarhet ofver verkligheten, och

inga logiska konstruktioner, som tiden begar af var vetenskap."204 Kjellen menade att

staten maste studeras ur alia dess aspekter och att en ny politisk vetenskap maste

betrakta den som den i realiteten fungerar. Den borde studeras som ett levande vasen

med livskrafter och drifter som formades olika inom dess olika sfarer. For att studera

staten pa detta satt kravdes en organisering av det vetenskapliga arbetet, menade

Kjellen, och kallade denna vetenskapliga organisering och den statssyn som fbljde
darav for politikens system. Med politikens system avsag Kjellen en teoretisk

uppdelning som skulle organisera hela det fait av vetenskapliga discipliner som

behandlade, inte bara staten, utan "staten sadan den ar".205 I uttrycket ligger som vi
skall se en implicit kritik av ett tidigare rattsligt satt att betrakta staten som nagot

abstrakt eller teoretiskt.

Forsoket att skapa ett politikens system sag han som sin "lifsuppgift". Kjellen
beskrev hur han de tva forsta decennierna pa 1900-talet kommit att allt narmare och

noggrannare utveckla sitt politiska system och utvecklingen gick fran empiriska till
mer teoretiska och syntetiska arbeten.206

205 Kjellen, "Undersokningar till politikens system. I. Ofverindelning och terminologi",
Statsvetenskaplig tidskrift, 1918, 98-101, citatet p& 101. Jfr idem, Staten som lifsform, 1-36. Det bor
papekas att begreppen politisk vetenskap, statsvetenskap och statskunskap tycks anvandas i stort sett
synonymt av Kjellen i dessa skrifter. Crister Skoglund har papekat att uttrycket "Staten sadan den ar"
troligen ar en parafrasering av Richard Sandlers statistiska verk Samhallet sadan det ar fran 1911.

206
Kjellen, Staten som lifsform, v-vi och 184-188 som ar ett utdrag ur Goteborgs Aftonblad, 22

och 26 mars 1893, med titeln "Politiken som vetenskap". Idem, "Undersokningar till politikens
system. I. Ofverindelning och terminologi", 100. Jfr Elvander, Harald Hjarne och konservatismen,
270f.
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Fredrika Lagergren beskriver Kjellens arbete med att forandra statsvetenskapen
som ett forsok att studera staten pa ett nytt satt.207 Detta ar sjalvfallet riktigt, men jag
menar att det ocksa maste betraktas som en metod att forandra organisationen av de

samhallsvetenskapliga disciplinerna. Inte minst var Kjellens arbete en ansats att

strukturera det samhallsvetenskapliga faltet pa ett nydanande vis med nya grans-

dragningar mellan disciplinerna. Dessutom var det ett satt att bekrafta de yttre

granserna for denna samhallsvetenskapliga sfar. Arbetet var alltsa vad vi tidigare kallat
ett gransdragningsarbete.

Kjellen menade att uppgiften att bygga ett politikens system utgick ifran tre

huvudfragor: vilket var den politiska vetenskapens foremal, vilka var vetenskapens

yttre granser och slutligen vilket var dess inre sammanhang och organiska indelning?208
Som vi sett var Kjellens utgangspunkt alltsa att staten maste studeras utifran vad

den verkligen var, och inte utifran vad man onskade eller ville att den skulle vara. Det
var i synnerhet en juridisk uppfattning han vande sig emot, dar den beskrevs som ett

rattssubjekt. Han menade att detta synsatt varit dominerande under 1800-talets andra
halft och att det berodde pa att den liberala individualismens ide om staten varit den
forharskande under denna period. Enligt denna ide var statens enda uppgift att forsvara
individernas ratt och Kjellen menade att denna liberala eller rattsliga forestallning
ocksa styrde vad statsvetenskapen agnade sig at.209 Den gamla liberalismens ide om

staten var foraldrad, menade Kjellen, och maste bytas ut. Staten var enligt Kjellen sa

mycket mer an bara ett rattssubjekt, den var s&val en makt som en organism och maste
betraktas som sadan av forskningen. Kjellen havdade att den pa senare tid agnat sig at
bade "ekonomisk expansion och 'soziale Fursorge'"210 pa ett satt som gjorde tydligt att
den var mer an bara en neutral forsvarare av ratten. Att endast betrakta staten utifran

rattens sida var en fordom som var:

ett arf fran naturrattens tidehvarf, som ofvergatt i gammalliberalismens och nu
med detsamma fbrlorat sitt existensberattigande; beskaftiga tungor syssla

"07

Lagergren, Pa andra sidan valfardsstaten, 95ff. Jfr Brusewitz,' Fran Svedelius till Kjellen",
18-25; Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 268-274; Oden, 103.

208
Kjellen, "Undersokningar till politikens system. I. Ofverindelning och terminologi", 101.

209
Kjellen, Staten som lifsform, 3-8.

210
Kjellen, "Undersokningar till politikens system. I. Ofverindelning och terminologi , 113.
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alltjamt med densamma i agitationen for praktiska och sjalfviska andamal,
men vetenskapen har endast att lysa den - som andra valnader - till grafvens
ro.211

Det ar intressant att konstatera att Kjellen anvande samma typ av argumentation som

Fahlbeck gjorde i samband med diskussionen kring kosmopolitism och nationalism.
Bada menade att motstandarnas ide var ett foraldrat arv fran liberalismens tid och att

liberalismen nu var motbevisad av vetenskapen. Jag menar att bakom detta satt att

resonera lag en uppfattning om vad vetenskapen kunde och borde gora. Vetenskapen

forpassade foraldrade ideer till historiens skraphog. De som forsvarade dessa ideer

representerade ett sarintresse eller hade helt enkelt inte foljt med den moderna

vetenskapen. Vetenskapsmannen daremot kunde inta en objektiv position utifran
vilken han kunde avgora vad som var framtidens ideer.

Den forsta uppgiften i Kjellens systembygge var alltsa att definiera statsveten-

skapens foremal. Kjellen menade att vetenskapens foremal var staten som organism.
Den andra uppgiften var att dra upp de yttre granserna for statsvetenskapen. De

forsta yttre granserna, enligt Kjellen, var de mot filosofi, historia och juridik. Dessa
amnen hade varit dominerande och den politiska vetenskapen hade inte funnit nagon

sjalvstandig stallning i forhallande till dem. Gransen till historia var latt att se da
historien sag till statens utveckling och framvaxt, vilket endast var ett forarbete till

statsvetenskapen, vars framsta intresse var den nu levande staten. I forhallande till

juridiken var det statsvetenskapens uppgift att se till hela staten, inte endast dess

rattsliga aspekter. Kjellen betonade att det rattsliga studiet gatt langst i Tyskland och

lyfte da fram detta lands overgang fran en mangd smariken till ett enat land och det
intresse for forfattningar som detta medfort.

Darefter maste statsvetenskapen ta i beaktande de sociala och ekonomiska

aspekterna och deras betydelse for det politiska livet. Kjellen menade att en sadan

utveckling skett i Tyskland med inte minst Jellinek, och han namner Pontus Fahlbeck
som foregangsmannen i Sverige. Fahlbecks betydelse var enligt Kjellen dock mer pa

det empiriska planet an pa det metodologiska. Detta var den forsta nya inriktningen

statsvetenskapen maste ta. Genom att inse betydelsen av de sociala sammanhangen

211
Ibid., 114.
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och de ekonomiska forhallandena i och mellan stater kunde nya kunskaper om det

politiska livet vinnas och leda vetenskapen till mycket storre insikter an om bara de
historiska forandringarna eller de rattsliga sidorna togs i beaktande. Kjellen drog har

upp de yttre granserna for sin vetenskap men pavisade samtidigt genom dessa granser

den nara relationen till sociologi och nationalekonomi. Det ar tydligt att Kjellen ansag

att sociologin och nationalekonomin var minst lika viktiga grannar pa det veten-

skapliga omradet som historia och juridik. Faran for statsvetenskapen var dock att nar

den befriat sig fran historien och juridiken skulle den erovras av de mer naturliga

grannarna sociologi, nationalekonomi, geografi och etnologi. De tva sistnamnda
amnena representerade de ytterligare inriktningar som vetenskapen om politiken maste

ta till sig. De sociala och nationalekonomiska aspekterna av samhallet vidgade
forstaelsen av staten sadan den var inat, vand mot medborgarna, sa att den inte bara

upplevdes eller beskrevs som nagot rattsligt. De geografiska och etnografiska
influenserna medforde att den forstods pa ett nytt satt utat, vand mot andra stater. Nar
staten forstods som ett rike och som ett folk blev det mojligt att forsta de sidor av den
som l&g narmast naturen, dar den var ett liv i kamp med andra liv.212

Det politikens vetenskapliga system som Kjellen utvecklade och de gransdrag-
ningar han gjorde mot andra amnen fick honom ocksa att formulera den nya stats-

vetenskapens olika inriktningar inom politikens system.213 Syftet var ju att se staten ur

alia dess aspekter och Kjellen menade att statsvetenskapen borde best& av fern delar:
geopolitiken som betraktade staten som rike, etnopolitiken som studerade den som

folk, ekonomipolitik eller staten som hushall, sociopolitik eller da den betraktades som

samhalle och slutligen regementspolitik eller staten som regemente.214 Geopolitiken
och etnopolitiken motsvarade statens natursida och var de mest biologiska sidorna av

den. De var ocks& de sidor av statslivet dar staten var mest bunden i sina

312
Ibid., 107-122; Kjellen, Staten som lifsform, 14-25.
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Lagergren har valt att kalla detta biopolitik. Sa gjorde aven Kjellen 1916 nagon gang. Se t.ex.
Kjellen, Staten som lifsform., 33, dar han anvander formen "biopolitiskt studium". Detta kan dock leda
till oklarheter da Kjellen 1919 anvande begreppet biopolitik om en underavdelning till sociopolitiken.
Lagergren, 95ff; Kjellen, "Undersokningar till politikens system. II. Underindelningen
Statsvetenskaplig tidskrift, 1919, 272.
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handlingsalternativ. De tre senare kategorierna motsvarade statens kultursida och dar
var dess handlingsfrihet storre och mer skapande. Genom dessa delar av politikens

system skulle lagarna for staternas utveckling kunna undersokas och faststallas.215

Kjellen anforde i resonemangen om de vetenskapliga gransdragningarna en

mangd metaforer kring krig och erovringar. Han talade om statsvetenskapens "eman-

cipiering" fran juridiken, om "gransregleringar" och om faran for ett nytt "vasall-
forhallande" till nationalekonomin som en ny "pretendent" eller om hur sociologin
forsoker hemfora statsbegreppet som ett "lattfanget byte".216 I en anmalan av en av

Fahlbecks bocker hade Kjellen anvant ett liknande sprakbruk nar han beskrev
Fahlbecks insatser for statskunskapen. Fahlbeck:

ar inom den svenska statskunskapen framfor allt vagrodjaren, som skapar nya
forbindelser, och erovraren, som i metodiskt avseende utvidgar rikets granser.
Men darmed ar hans betydelse for var vetenskap annu icke uttomd. Han ar
tillika pa en avgorande punkt befriaren, som utstallt rikets sjalvstandighets-
forklaring och formatt havda densamma mot en forut overmaktig granne. Han
har skiftat byte mellan statskunskapen och statsratten. Han ar den moderna
forfattningspolitikens grundlaggare - ej mindre an den moderna statistikens.217

Kopplingen till det jag kallat gransdragningsarbete ar oerhort pataglig.218
Det ar uppenbart att Kjellen sag arbetet med politikens system som ett grundande

av en ny vetenskaplig sfar. Han ville skapa en helt ny form av vetenskap om samhallet
i allmanhet och staten i synnerhet. Gransdragningarna mot andra discipliner var inte

214
Ordet regemente bor i detta sammanhang jamforas med engelskans government snarare an

ett militart regemente. I nagot sammanhang diskuterade Kjellen termen fovaltningspolitik men
forkastade den da den gav for begransade associationer.
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Kjellen, Staten som lifsform, 30-38; idem, "Undersokningar till politikens system. I.

Ofverindelning och terminologi"; Kjellen, "Undersokningar till politikens system. II.
Underindelningen", Statsvetenskaplig tidskrift, 1919. Jamfor Fredrika Lagergren, Pa andra sidan
valfardsstaten: En studie i politiska ideers betydelse (Stockholm, 1999), 94—99. Lagergren tycks tolka
suffixet politik i en modern mening som politisk praktik, 96f. Men det ar uppenbart att Kjellen menar
politik i en klassisk mening. Han sager t.ex. "Jag tager ordet i dess generella mening som laran om
staten", Kjellen, "Undersokningar till politikens system. I. Ofverindelning och terminologi", citat 122
not 2. Jfr aven 106.
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Kjellen, "Undersokningar till politikens system. I. Ofverindelning och terminologi", 103,

107-122; Kjellen, Staten som lifsform, 14—25.
217

Kjellen, "Anmalan av Pontus Fahlbecks Engelsk parlamentarism contra svensk",
Statsvetenskaplig tidskrift, 1918, 302.
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Intressanta och slaende likheter kan ocks& dras till Gieryn som diskuterar vetenskapens

kartografi och landskap. Kjellen gick nastan ett steg langre och diskuterade de militara rorelserna i
detta vetenskapens landskap. Jfr Gieryn, "Boundaries of Science", 415-420.
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endast en fraga om vetenskaplig definition av forskningsomraden utan ett forsok att

visa att statsvetenskapen och endast statsvetenskapen kunde fylla ett tomrum. Synen
pa stater som organismer, makter och personligheter, som var karnan i hans politikens

system, var nodvandig for att dessa skulle kunna studeras objektivt och for att lagarna
for deras utveckling och inbordes kamp skulle kunna utronas. Andra amnen betraktade

staterna endast ur ett ensidigt eller partiellt perspektiv, och for att forsta staten var det

nodvandigt att nagon vetenskap studerade den sadan den verkligen var, i dess helhet.

Statsvetenskapen skulle darfor sta i centrum av den sfar av samhallsvetenskapliga
amnen som Kjellen stravade efter.

De krigiska metaforerna ger ocksa bilden av hur livsavgorande arbetet var. Det
fanns risk att statsvetenskapen kunde erovras och forloras om den inte leddes i ratt

riktning. Pa samma satt som staternas inbordes kamp for overlevnad var grund-
stommen i Kjellens tankar om staten, sa tycks hans syn pa vetenskapernas forhallande
till varandra i nagon man praglas av kampen for overlevnad. For Kjellen gallde det att

statsvetenskaperna utvecklades sa att de kunde overleva.
Trots de krigiska metaforerna ar det viktigt att komma ihag att vad Kjellen

beskrev var lika mycket en relation till och inflytande fran andra amnen. En fristaende

statsvetenskap var bara mojlig om Kjellen kunde fa den att framsta som nyttig i
samhallelig mening. For att skapa denna statsvetenskap var det nodvandigt att ta

intryck fran andra discipliner som kunde tillfora nagot mer an juridiken och historie-
amnet. Kjellen skot visserligen behovet att skapa ett eget revir for statsvetenskapen i
forgrunden men han ansag ocksa att nya relationer och nya inflytanden fran andra
discipliner var nodvandiga. Gransdragningsarbetet skapade autonomi, men struktu-
rerade samtidigt en samhallsvetenskaplig sfar i och med relationerna till andra
discipliner. Det var kontakter och inflytande fran samhallsvetenskaper som sociologi,
nationalekonomi, etnologi, och en naturvetenskap som geografi, som skapade en

modern statsvetenskap.
Om detta lyckades medforde det:

pa en gang fyllandet af en stor vakans i var bildningsorganisation och sjalfva
statsvetenskapens sjalfstandighetsanammelse. [—] I denna mening skall var
vetenskap sakerligen kunna gora sig mera rakning pa allmanhetens
uppmarksamhet, an da den endast holl juridik och historia i kjolarna, och
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salunda vara battre i stand att befrukta den allmanna meningen med sitt stora
bildningsvarde, till mera omedelbar tjanst afven at den praktiska politiken.219

Har syns hur Kjellen betonade att statsvetenskapen skulle bli praktiskt nyttig genom att

bilda och upplysa allmanheten. Jag har tidigare visat pa tva sidor av nyttostrategin hos

Fahlbeck, den praktiska och direkt instrumentella nyttan och den teoretiska att finna
boten pa samhallets stora sjukdomar. Forutom dessa tva former kan vi konstatera att

Kjellen betonade en tredje: behovet att upplysa och bilda allmanheten.

Kjellen aterkom till forslaget om en statsvetenskaplig sfar. Han skrev 1921 en

artikel med titeln En statsvetenskaplig fakultet: Ett utkast till dess organisation. I
artikeln forkastade han de utlandska forebilderna och hogskolornas typ av statsveten-

skapliga fakulteter dar statsvetenskaperna i det narmaste ingick i juridisk fakultet.
Denna organisation byggde pa ett "antikveradt och utlefvadt statsbegrepp fran den
aldre liberalismens dagar" och:

endast en sadan stat kan noja sig med att 'kinesa' inom juristernas fakultet.
Nutidens lefvande och handlande statliga maktvasen krafver forst och framst
en bostad hos de narmare anhoriga och darnast ett eget hem.220

De fern specialvetenskaper Kjellen onskade se i den statsvetenskapliga fakulteten 1921
var statsratt med forvaltningsratt, folkkunskap med politisk antropologi och folk-

psykologi, kulturgeografi, sociologi samt nationalekonomi. Dartill borde tre

"generella" statsvetenskaper tillkomma, namligen historia, "statskunskap i inskrankt

mening eller politik" och statistik.221 Man kan alltsa se viss modifikation av politikens

system dar bade statsratt och historia ingar i den statsvetenskapliga fakulteten. Kjellen
forsokte i detta fall inkorporera historia och statsratt inom statsvetenskapernas fakultet.

Statslivets lagbundenhet

I sin beskrivning av vad den nya statsvetenskapen skulle gora aterkom Kjellen standigt
till att malet var att finna lagarna for staternas utveckling och for samhallslivet.

219
Kjellen, Staten som lifsform, 34f.

220
Kjellen, "En statsvetenskaplig fakultet: Ett utkast till dess organisation", Nya dagligt

allehanda, 19/3 1921.
221 Ibid.
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Inom den internationella politiken med stormakterna i centrum fanns storst

utrymme for de tva sidor av politiken som han ansag motsvara staternas natursida, de
mest lagbundna sidorna hos staterna: geopolitiken och etnopolitiken. Inom detta fait
var det mest naturligt for Kjellen att forsoka sig pa politiska forutsagelser. Genom,

framforallt, studiet av geopolitiken kunde staternas positionering internationellt
bestammas. Studiet av den internationella storpolitiken och de forutsagelser Kjellen
dar gjorde har varit de sidor av hans vetenskapliga arbeten som uppmarksammats
mest.222

I Stormakterna: konturer kring samtidens storpolitik beskrev Kjellen de stora

staterna. Verket var ett forsok att beskriva stormakterna som livsformer, och inte som

statistiska enheter, vilket han menade att den tidigare statskunskapen beskrivit dem
som. Han kom ocksa i detta arbete att gora ett flertal forutsagelser om den framtida

utvecklingen for de olika stormakterna.223
Han forde aven ett principiellt resonemang om hur vetenskapliga forutsagelser

kunde goras och vilken nytta de kunde tankas ha. Kjellen vande sig mot asikten att

dagspolitiken inte gick att studera vetenskapligt eftersom den var att likna vid ett

222
Rudolf Kjellen framstalls ofta, tillsammans med Friedrich Ratzel, som han tog intryck av,

som geopolitikens fader och grundare. Se t.ex. Edward Thermaenius, "Geopolitik och politisk
geografi", Statsvetenskaplig tidskrift, 1937, 212ff, 28Iff; Falkemark "Rudolf Kjellen - vetenskapsman
eller humbug?" Statsvetarpostratt: svenska statsvetare under 350 ar, ed. Gunnar Falkemark, 89—91,
95-106; Thomas Lunden, Makten over marken: En politisk geografi (Lund, 1997), 119, 153; Claes-
Goran Alvstam, "Geopolitik - vad ar det?", Geopolitik: En antologi, ed. Alvstam & Falkemark
(Goteborg, 1991); Gunnar Falkemark, "Rudolf Kjellen - den svenska geopolitikens fader", Geopolitik:
En antologi, ed. Alvstam & Falkemark (Goteborg, 1991); Martin Ira Glassner, Political Geography
(New York, 1995, 2 uppl. 1996), 322-327. Det ar otvetydigt att Kjellen var den forste att anvanda
begreppet och var delaktig i att utveckla och sprida intresset for det, inte minst i Tyskland. Samtidigt
ar det lika tydligt att for Kjellen ingick geopolitiken bara som en bland flera lika viktiga delar i
politikens system. Kjellen kommenterade sjalv uppfattningen, som han bl.a. tillskrev Boethius, att
geopolitiken skulle vara systemets hjarta. Detta berodde pa att geopolitiken var ny och darmed foil
mer i ogonen an andra delar av systemet, menade Kjellen. Han betonade dock att han i verket om
stormakterna inte lagt ner mer tid pa geopolitiken an nagon annan del. Dock erkande han att hans
bakgrund som larare i geografi gett honom en viss forkarlek for denna del av politikens system.
Kjellen, "Undersokningar till politikens system. I. Ofverindelning och terminologi", 121. Jfr Sven
Holdar, "Political geographers of the past, IX. The ideal state and the power of geography: The life-
work of Rudolf Kjellen", Political Geography, 11:3, 1992, 318. Holdar menar att Kjellen uppfattade
geopolitken som endast en del av systemet men det faktum att han utvecklade geopolitiken
noggrannast ledde till missuppfattningen att den var viktigast i systemet.
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omarbetad uppl 1911). I det fbljande citerad ur 1911 ars upplaga. For en utvardering av Kjellens
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schackspel dar varje pjas hade en egen vilja. Istallet menade han att ett flertal viktiga
fakta i sjalva verket kraftigt begransade staternas mojlighet handla fritt. Dessa

objektiva forhallanden var for det forsta av statistisk natur, det vill saga att varje stat

hade en viss folkmangd och en viss yta och sa vidare, som begransade dess handlings-

utrymme. For det andra begransades staterna av geografiska fakta i sa mening att de
hade ett speciellt geografiskt lage, granser mot andra lander och bestamda natur-

tillgangar och kommunikationer. For det tredje och sista var ocksa staterna bundna av

sin bestamda historia i form av en viss utveckling och speciella traditioner. Bortom
dessa objektiva fakta fanns enligt Kjellen andra subjektiva faktorer som var langt
svarare for vetenskapsmannen att studera. Han asyftade folkens uppfattningar om sig

sjalva och sin politiska situation, hur kanslorna inom en nation var eller vilka

bedomningar och beslut som de agerande personerna inom en stat kunde tankas gora

och ta. Fragor av denna art var statsmannens, inte vetenskapsmannens, och dar gick

granslinjen mellan teoretisk och praktisk politik havdade Kjellen. Helt omojligt var det
dock inte att tanka sig att vetenskapen skulle kunna finna mojligheter att studera aven

dessa subjektiva sidor av politiken. Kjellen ansag inte att historien var styrd av

naturlagar, men han menade att det vetenskapligt visats att historien styrdes av vissa
social-ekonomiska och geografiska lagar och det var inte otankbart att ocksa vissa

psykologiska regelbundenheter i historien var atkomliga for vetenskapen.224
Atminstone borde varldspolitiken inte endast ses som ett kaos eller ett tillfallig-

heternas spel utan vetenskapen borde hela tiden ha ambitionen att soka de bakom-

liggande "betingelserna - eller, om man sa vill, lagarne - for uppkomsten och

blomstringen af stora statbildningar ofverhufvud."225 Staterna foddes och vaxte fram i

standig konkurrens med varandra och uppstod och utvecklades genom ett naturligt
urval i kampen for tillvaron. Darfbr var ett forhallningssatt som liknade naturveten-

skapens, och som sokte lagarna bakom staternas utveckling, statsvetenskapens framtid.

utrikespolitiska fwutsagelser se Gunnar Falkemark, "Rudolf Kjellen - vetenskapsman eller humbug",
106f.

224
Kjellen, Stormakterna: Konturer till samtidens storpolitik Del 1, 23. Kjellen hanvisar den

orimliga asikten att historien helt styrdes av naturlagar till Buckle. De "vetenskapligt auktoritativa"
representanterna for den social-ekonomiska och geografiska lagbundenheten i historien var Lamprecht
respektive Ratzel.

225 Ibid., 24.
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Statsvetenskapen skulle da kunna gora forutsagelser om staternas framtida utveckling.
Kjellen menade att da statsvetenskapsmannen gjorde sadana forutsagelser agnade han

sig inte mer at svaga profetior an vad lakaren gjorde nar han utifran sin diagnos stallde

patientens prognos. Detta var statsvetenskapens sjalvklara utveckling fran "ett blott
bokhalleri med fakta till utrannsakning af de krafter som skapat och skapa fakta."

Kjellen avslutade dock resonemanget med att konstatera att statsvetenskapsmannen
stod infor en mycket storre osakerhet i sina prognoser an lakaren, da statskroppen var

mycket mer komplicerad och svartolkad och utsatt for fler osakra variabler an

manniskokroppen.226
I forordet till sista delen av Stormakterna fann Kjellen anledning att ga i svaro-

mal mot den kritik som dittills riktats mot verket. Han menade att det var viktigast att

bemota kritiken mot hans politiska forutsagelser. Det verk han skrivit gick langre an

att bara medicinskt besiktiga statsorganismerna. Han hade istallet gjort undersokningar
for staternas "lifforsakringar" och da blev det ocksa nodvandigt att gora forutsagelser
om stormakternas enskilda livsduglighet.227 Kjellen havdade att i en mangd andra fall
var den humanistiska vetenskapen betrodd att gora uttalanden om livsdugligheten, t.ex.
i fraga om nybildningar i spraket eller om konststilar eller om ekonomiska foreteelser i
samhallet. Varfor skulle det da vara orimligt att gora detsamma i fragan om staternas
liv? Han fortsatte med att havda att det var en i grunden liberal historieuppfattning som

lag bakom motstandet mot forutsagelser i storpolitiken. Denna liberala historieupp-
fattning hade en alltfor stor tro pa "det personligas makt i historien gent emot

nodvandigheten". Kjellen menade att det var hog tid att lamna denna individualistiska
varlds- och historieuppfattning och att hans verk skulle ses som ett forsok att genom-
fora en sadan forandring. Han menade att statsvetenskapens uppgift var att finna de
nodvandighetens ramar som satte granser och angav forutsattningarna for den fria
viljans mojligheter inom politiken.228

Det ar tydligt att Kjellen i detta fall anvande begreppet lagbundenhet for att
angripa den liberala varlds- och historiesynen. Den, enligt Kjellen, liberala upp

226
Ibid., 25.
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Kjellen, Stormakterna: Konturer till samtidens storpolitik, Del 4, (Stockholm, andra

omarbetade uppl., 1913), vii.
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fattningen att den fria viljan kunde forma politiken helt och hallet skulle kunna
motbevisas genom en modern statsvetenskap, som visade vilka lagar som satte

granserna for det politiskt mojliga. Kjellen kan i detta fall beskrivas som en

konservativ modernist. Genom att anvanda en modern vetenskap som sokte de lagar
som styr politikens varld ville han avvisa ett liberalt samhallsideal. Den moderna

vetenskapen visade, tycks Kjellen mena, ett samhalle som var bundet av vissa givna

politiska lagar. En foljd av detta var att samhallsforandring inte kunde utga ifran en

onskan om hur samhallet borde vara. Detta var farliga utopiska experiment. Kjellen

gick inte direkt in pa fragan i detta sammanhang, men jag menar att det ligger implicit
i resonemanget. Lagbundenheten inom statslivet omojliggjorde alltsa utopiska ideer
och orealistiska forhoppningar, men den gav samtidigt mojlighet att forutse och

planera det politiska handlandet inom de lagar som styrde statslivet. Den riktiga

politiken borde sokas i enlighet med dessa lagar.

Kjellen befaste vad han ansag vara ett modernt vetenskapsideal och darmed

legitimerade han ocksa den nya statsvetenskapen. Han kom att driva jamforelserna
med naturvetenskapen och dess lagbundenhet och arbetssatt an langre p& andra
omraden. Som vi skall se i det foljande ocksa med mojligheten att dra viktiga politiska
konsekvenser ur lagbundenheten. Staters liv styrdes av lagar, men ocksa deras former
eller konstitutioner forandrades lagenligt.

Statsformernas lagbundna utveckling

I en festskrift till Pontus Fahlbeck 1915 utvecklade Kjellen sina tankar om hur staters

konstitutionella utveckling borde studeras.229 Titeln pa uppsatsen ar Forsok till ett

statsformernas naturliga system och just likheterna med naturen och vetenskapens
sokande efter dess lagar utgor ett genomgaende tema i uppsatsen. Han utgick ifran att

vetenskapen i ett forsta skede satte upp artificiella system for att forsoka skapa enhet i

empirins mangfald. Detta hade ocksa skett inom statsvetenskapen dar en mangd
artificiella klassifikationer av olika statsformer hade uppstallts, fran Aristoteles

228
Ibid., vii-ix, citat p& vii.

229 Jfr Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 283-288; Lagergren, 99-102.
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tredelning i monarki, aristokrati och demokrati till Machiavellis tudelning i monarki
och republik. Scheman av dessa typer var dock meningslosa i fraga om staters verkliga
vasen menade Kjellen. Tiden hade kommit for att soka statsformernas naturliga

system. Kjellen forklarade att naturliga, eller som han ocksa kallade dem, genetiska

system hade kommit senare:

till en humanistisk vetenskap an till naturvetenskaperna; alldenstund dess
forutsattning, uppfattningen af tingens lagbundenhet, haft svarare att tranga in
i de forra. Eller ar det ieke sa, att dar den fria manskliga viljan gar in, dar gar
lagbundenheten ut?230

Tron att politiken var utelamnad at den privata viljan hos furstar, eller att furstarna och
folken sjalva skapade sina konstitutioner var orimlig, och istallet horde den djupa

lagbundenhet som enskildas handlande endast kunde moderera sokas och studeras.
Detta skulle inte forneka den enskilda viljan utan endast reducera den till sin ratta plats
som en kraft som kunde paverka men inte styra utvecklingen. Statsvetenskapen var nu

mogen att ta detta steg, menade Kjellen, och tog sin utgangspunkt i den konstitu-
tionella utvecklingen fran envalde till republik via konstitutionellt och parlamentariskt
kungadome, som han menade var uppenbar under de senaste arhundradena.231

Kjellen havdade att 1600-talets envalde i land efter land kom att forandras till en

konstitutionell monarki. Varje land trodde sig handla efter egen vilja men i historiens
ljus syntes det tydligt hur det var en ide som erovrade varlden. Det var en "organisk
och nodvandig utveckling" fran en odelad harskarmakt till tva bredvid varandra
staende makter, folk och furste, och utvecklingen foljde en "allman lag".232 Kjellen
havdade att denna utveckling fran ett odelat styre hos en person, fursten, till ett delat
maktinnehav mellan fursten och folket nu gatt vidare mot ett nytt odelat styre: hos
enbart folket genom parlamentet i form av forst parlamentarism och sedan i ren

republik. Detta styrelseskick var pa manga satt en direkt motsvarighet till det kungliga
envaldet eftersom styret inte var delat utan samlat hos en makt, folket. Han kallade
dessa tre former monokrati, konstitutionalism och demokrati. Det vasentliga for
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Kjellen var att de var tre overgangsformer. Darmed var systemet ett utvecklingssystem
och inte artificiellt system. Dessutom var det viktiga med de tre formerna inte vem

som styrde utan om makten var delad eller inte. Monokratin och demokratin hade
alltsa det gemensamt att makten var samlad och inte delad.233

Efter att ha foljt utvecklingen fran 1600-talet till den moderna demokratin,
fortsatte Kjellen sin analys av tiden fran tidig medeltid till 1600-talet, for att forsoka
utrona hur den absoluta monarkin, monokratin, uppstatt. Han menade att han anvande
samma jamforande metod som Carl Ritter anvant for att upptacka geografins system,

fast tillampningen har var i tiden snarare an i rummet.234 Den absoluta monarkin hade
vuxit fram ur vad han kallade standermonarkin och den i sin tur hade vuxit fram ur

lansstaterna. Kjellen menade att utvecklingen fran tidig medeltid fram till det absoluta
envaldet uppvisade en intressant motsvarighet till det tidsmassigt senare systemet med
monokrati, konstitutionalism och demokrati, men i motsatt riktning. Lansstaten beteck-
nades namligen av en for sin tid demokratisk styrelseform med makten samlad i en

hand, herremotena. Den utvecklades till standermonarkin dar styret delades mellan
furstemakt och standermakt. Enligt Kjellen fanns det alltsa en direkt motsvarighet till
den senare utvecklingen, men i omvand riktning. I den tidigare utvecklingen minskade
den folkliga makten till 1600-talets envalde. I den senare utvecklingen okade den

folkliga makten till den moderna demokratiska republiken.235
Det var alltsa mojligt for Kjellen att visa att statsformernas utveckling inte

innebar en rak linjar utveckling mot demokratins hagrande slutmal. Utvecklingen

foljde istallet en cirkelrorelse. Kjellen fortsatte med en jamforelse med det antika Rom,
som utgjorde en avslutad kultur. Cirkelrorelsen framstod da tydligt: Rom utvecklades
ur det mytiska kungadomet over en demokratisk republik med en suveran folk-

forsamling, for att sedan aterigen overga i all makt samlad hos en envaldig kejsare.
Mellan dessa former dar makten var samlad i en hand fanns mellanformer da makten

delades mellan fursten och folken. Det nya i Rom var overgangsformen fran republik
till monokrati: det augustinska principatet.
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Efter att ha sett samma evolution bade i antiken och i det moderna Europa
menade Kjellen att en allman lag om konstitutionernas naturliga utveckling kunde
formuleras. Fran en monokrati ledde frihetsstravanden till att makten delades mellan

fursten och folket och detta stadium kallade Kjellen konstitutionalism. Det okande

folkliga behovet av frihet drev konstitutionalismen over i demokrati forst i en mildare

parlamentarism och sedan i republik. I denna fas hade frihetsstravandena gatt sa langt
att behovet av ordning och stabilitet vaxte starkare an behovet av frihet. Stravandet
efter ordning blev den kraft som vande utvecklingen och demokratin overgick i vad

Kjellen valde att kalla principatet. Denna form fann han inte bara i det gamla Rom
utan ocksa tydligt hos t.ex. Machiavelli i Fursten och overhuvudtaget under

renassansen, bl.a. i Sveriges riksforestandare. Principatet kom sedan att ater overga i
monokratin med underavdelningarna casarism och autokrati och dar var cirkelrorelsen
fullbordad och den skapade ordningen kom ater att vacka behovet av frihet. De tva

tendenser som styrde denna utveckling var alltsa behovet av frihet och behovet av

ordning. Behovet av frihet motsvarades av geografms nivellerande kraft som stravade
att utjamna alia skillnader och denna kraft motsvarades i politiken av massan. Behovet
av ordning motsvarade geografins kuperande kraft som stravade mot att skapa
nivaskillnader och i politiken motsvarades av personligheten. De sociala skillnaderna i
samhallet var alltsa analoga med geografins nivaskillnader. Enbart ordning styrde
under monokratin och enbart frihet radde under demokratin medan de bada

mellanformerna gav utrymme at bada behoven.236
Fran detta naturliga lagbundna system maste dock ocksa reservationer goras:

Pa ett naturligt system for en samhallsvetenskap far man darfor ieke stalla
allmangiltighetens ansprak i den utstrackning, att det alltid och allestades skall
kunna dissekeras upp fullstandigt ur handelseforloppet. Detta vore en blind
determinism, som ville pa kulturvetenskaperna ofVerfora naturvetenskapernas
forutsattningar; hvilket fbrbjuder sig sjalft ur den grundlaggande synpunkten,
att naturlagarna i fbrra fallet icke harska allena utan under brytning med den
fria manskliga viljan. Denna fria vilja modererar utvecklingen, [...] Hon
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aftrubbar lagen till en tendens, som mangen gang af 'irrationella' och
'imponderabla' [...] faktorer hindras att gora sig gallande.237

De irrationella faktorerna i statsformernas system var framfbrallt statskupper och
revolutioner som tenderade att skynda pa utvecklingen eller t.o.m. fa cirkelrorelsen att

hoppa over ett eller flera stadier. De var dessa anomalier som:

hindrat vetenskapen att ens rakna med mojligheten af en lagbundenhet bakom
den laglosa ytan; de ha uppfattats som afgorande bevis pa den fria viljans
allmakt. Ofverhufvud ar det endast pa afstand och med blicken spand ofver
vida tidrymder, som man kan se det stora hjulet rulla; liksom det endast ar pa
langt afstand man ser jordens rundning igenom ytans alia ojamnheter.238

Kjellen gor i detta citat, som i hela uppsatsen igenom, liknelser och jamforelser mellan

samhallsvetenskaperna och naturvetenskaper som geografi eller astronomi i fraga om

metoder och ambitionen att soka det lagbundna.239 Hela systemets styrka byggde just

pa att det anvande metoder som liknade naturvetenskapens och att systemet var

naturligt och lagbundet.

Sjalvfallet aterstod mycken forskning innan teorin verkligen kunde sagas vara

fardigformulerad, men en slutsats som direkt kunde dras av statsformernas naturliga

system var att den frihetsstravan, eller vanstervind, som ratt under de senaste tva

arhundraden inte var en slutgiltig rorelse. Istallet sag Kjellen snarast denna utvecklings

vandpunkt och stravan mot ordning och stabilitet som den troligaste kommande

utvecklingen. Han exemplifierade med USAs president som han menade i framtiden
skulle komma att utvecklas fran den storsta demokratins ledare till fursten i ett

principat. Det var tveklost sa att den amerikanske presidenten rorde sig i monarkisk
riktning, menade Kjellen, och detta var nodvandigt for att halla bade truster och
delstater i schack.240

Fredrika Lagergren har havdat att Kjellens syfte med att utarbeta ett
statsformernas naturliga system endast var att skapa ett vetenskapligt analysinstrument
och att han inte forsokte uppstalla nagra normativa teser. Hans eventuella kritik mot
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demokratin skall istallet forstas som en kritik av att splittring uppstar nar massans

nivellerande kraft far for stort inflytande pa personlighetens kuperande kraft, menar

Lagergren.241 Jag havdar att Kjellens anvandning av statsformernas naturliga system ar

mer komplex an sa. Detta kan visas genom ett citat. I en artikel av betydligt mer

polemisk och dagspolitisk karaktar nagra ar tidigare diskuterade Kjellen tanken om en

statsformernas forvandling. Han havdade aven dar att demokratin inte var det

slutgiltiga m&let i historien. Denna artikel avslutades med pastaendet att en sa bred
historisk blick kanske inte var sarskilt anvandbar, men att:

[sjadana utsikter tjana dock att harda motstandskraften hos dem, som se det
narvarandes farliga ensidighet. Afven demokratien ar en genomgangsform och
ingen andstation. OfVer det fatum, som bar dit, star ett storre fatum, som bar
darifran - ingen vet om i en narmare eller fjarmare framtid.242

Kjellen anvande tanken om statsformernas forvandling for att gjuta mod i de som var

skeptiker eller motstandare till demokratin. Pendeln skulle komma att svanga; i fram-
tiden skulle utvecklingen ga emot demokratin.

Dessutom blev teorin om statsformernas utveckling en styrka i den samtida
konstitutionella debatten da den kunde anvandas for att tillbakavisa demokratifbre-

sprakarnas argument att demokratin var det moderna och det styrelseskick som hade
framtiden for sig. 1 ett langre perspektiv var demokratin bara en overgaende fas. Ett
liknande argument hade anvants av bade Kjellen och Fahlbeck mot liberalismen och
kosmopolitismen. I det fallet havdade man att liberalismen eller kosmopolitismen
endast var en kort parentes i en mycket langre utveckling. I teorin om statsformernas
utveckling riktas ett liknande argument mot demokratin.

Teorin kunde ocksa anvandas for att havda tva andra konservativa principer. For
det fbrsta visade teorin att staten och dess utveckling maste studeras utifran ett mycket

l&ngsiktigt perspektiv. Statens utveckling lag inte enbart i det nu levande folkets
hander, utan staten tillhorde och formades aven av gangna och kommande genera
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tioners viljor och handlande. En sund nation maste darfor alltid vara beredd att besinna

sig och inte ge efter alltfbr snabbt for tillfalliga opinioner eller asiktsforskjutningar.
For det andra lag det tydligt implicit i teorin att det sunda tillstandet for en stat

var de tva lagen da tendenserna frihet och ordning bada hade ett inflytande i konstitu-
tionen. Nar den ena eller den andra tendensen blev allenaradande var staten ilia ute.

Bakom denna uppfattning kan man ana bade ett klassiskt politiskt ideal om bland-
konstitutionen som den basta styrelseformen och en klassisk ide om att jamvikten och
harmonin ar avgorande positiva kvaliteter. Kjellen hanvisade ocksci till den klassiska
teorin om den blandade konstitutionen.243 De basta formerna av styrelse var med en

sadan tanke den konstitutionella monarkin eller principatet, d.v.s. antingen det

styrelseskick som de konservativa i samtiden stred for eller den konstitution som holl

pa att utvecklas i den storsta och viktigaste demokratiska republiken, USA. Detta var

den kommande statsformen nar den nu dominerande frihetsstravan hade gatt for langt
och ersatts av en modererande langtan efter ordning.

Detta senare argument lyftes inte fram direkt av Kjellen men ligger enligt min

mening underforstatt bakom teorin. Flera av de formuleringar Kjellen valde att

anvanda visar pa de varderande inslagen. Kjellen sade att monokratin och demokratin
"offrade" frihet respektive ordning medan de blandade konstitutionerna "tillgodosag"
tendenserna. Darmed var det "teoretiskt" latt att se att de konstitutioner dar bada ten-

denserna var narvarande hade "foretrade". Men den manskliga "ensidigheten" med-
forde att cirkelrorelsen inte stannade upp i dessa lagen. Istallet var risken for att cirkel-
rorelsen stannade i "extremerna" demokrati och monokrati och detta var enligt Kjellen
"ett alderdoms- och dodstecken".244

Kjellen skulle vidareutveckla tankarna om statsformernas system i slutet av sitt
liv och Nils Elvander menar att i dessa manuskript fanns en implicit vardering av

principatet som battre an demokratin. Elvander menar att Kjellens vetenskapliga

analys "sammanfaller med vad han anser vara riktigt och onskvart".245

243
Kjellen, "Forsok till ett statsformernas naturliga system", 149.

244
Ibid., 144 samt not 2 samma sida.

245
Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 285-288, citat 288.

114



Statsvetenskapen hade hela tiden tydliga politiska konsekvenser hos Kjellen. Att
vissa varden eller varderingar kunde dras av det statsformernas system som Kjellen
utvecklade hindrade inte att han skulle ha betecknat teorin som fri fran ideologiska
bindningar. Vad teorin visade var att statsformerna lagbundet utvecklades efter ett

visst monster. Att det inom detta monster fanns konstitutioner som tillgodosag bade
ordningen och friheten, och darmed var mer livsdugliga, var inte ett objektivitets-

problem. Min tolkning ar att Kjellen betraktade vetenskapsmannen som skyldig att
vardera de politiska losningarna. Om staten var en organism fanns det ett overgripande
mal med politiken: statens kamp for overlevnad bland de andra staterna. En stat maste

alltid studeras och bedomas som en livsform. Dess sjukdomar och sunda sidor skulle
sta i centrum och politiken likval som vetenskapsmannen maste hela tiden ha som

forsta premiss att soka den sunda utvecklingen for staten. Att bedoma om en stat var

sund och livsduglig var inte mer varderande an nar lakaren diagnostiserade en patient.
Att anse livet vara battre an doden var en sjalvklarhet. Staten kunde genom veten-

skapen ocksa bedomas utifran ett annat och mer langsiktigt perspektiv an vad som

skedde i de dagspolitiska striderna. Politikern kunde inte efterstrava utopiska ideal och
onskemal for hur staten borde utvecklas, utan var tvungen att halla sig inom de ramar

som utgjordes av den lagbundenhet som statsvetenskapen kunde pavisa.
De vetenskapliga teorierna hos Kjellen var varderande och de skulle vara

varderande. Min tolkning av Kjellen ar att han ansag de vara varderande fran en

objektiv standpunkt. Att utga fran statslivets lagar och att foredra det friska fore det
sjuka eller det livskraftiga fore det doende var nodvandiga varderingar, som kunde
goras fran en objektiv vetenskaplig standpunkt. Ett av de viktigaste vardena var en

stark nationalkansla. Jag menar att for Kjellen var nationalismen en sjalvklar utgangs-
punkt for vetenskapen om politik. En politisk vetenskap som inte utgick ifran
nationella varden var meningslos, da det enligt Kjellen var ett allvarligt sjukdoms-
tecken for en nation att sakna nationalkansla. Utan en sund nationalkansla var staten

domd att do och det var darmed omojligt att studera en stat vetenskapligt om man inte
utgick ifran att en frisk nationalkansla var ett positivt varde. Nationalismen blev darfor
en fbrutsattning for statens overlevnad och darmed ocksa for vetenskapen om staten.
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Kjellens vetenskapliga texter hade en nara koppling till de politiska handelserna i
samtiden. Statsformernas naturliga system utovade ett direkt inflytande pa den i sam-

tiden brannande konstitutionella fragan. Det var for honom en sjalvklarhet att

vetenskapsmannen maste forsoka visa pa de politiska implikationer som vetenskapen
kunde ge. Jag har visat att Kjellen ansag att en av de viktiga uppgifter statsvetenskapen
hade var upplysningen och bildningen av medborgarna, sarskilt i ett demokratiskt tide-
varv nar folket fick allt storre politiskt inflytande. En del av det upplysningsarbetet var

att pavisa att den demokratiska utvecklingen inte var en enkelriktad utveckling utan

snarare en tillfallig pendelrorelse som skulle komma att sla over i sin motsats.

Kjellen forsokte anpassa statsvetenskapen till ett modernare och naturveten-

skapligt influerat vetenskapsideal. Att soka lagbundenheter som naturvetenskapen

gjorde och att jamfora med geografins och astronomins arbetssatt var viktigt for

Kjellen. Genom att soka sig bort fran det tillfalliga och soka lagarna bakom for-

andringen kunde vetenskapen om samhallet na liknande framsteg som inom de natur-

vetenskapliga omradena. Endast sa kunde den bli en modern vetenskap. Endast sa

kunde man skapa en verklig legitimitet for vetenskapen och dess foretradare.

Statslivets Iagar eller individens historiska roll: kritik mot Kjellen

For att fa perspektiv pa Kjellens syn pa lagbundenheten kan en jamforelse goras med
hans foretradare pa den skytteanska professuren, S. J. Boethius. Denne hade redan i sin

installationsforelasning 1901 diskuterat forhallandet mellan det lagbundna i historien
och individernas betydelse. Han aterkom till amnet i sitt stora verk Om statslivet, som

han utgav efter sin pensionering fran den skytteanska professuren 1916. Boethius
kritiserade vad han ansag vara overdrivna forsok att imitera naturvetenskaperna och
forsok att bevisa lagenlighet pa motsvarande satt i samhallen och stater som i naturen.

Istallet betonade han att man maste inse de ledande personligheternas och individernas

betydelse for den historiska utvecklingen. "Det personliga ar och blir det vasentligaste
i historien, och just miljons oformaga att ge forklaringen till dess egendomlighet
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lamnar det basta beviset for, att folkens oden aro beroende av aven andra krafter an en

mekanisk orsaksnodvandighet", fastslog Boethius.246
Boethius kritik mot en overdriven tro pa att statslivet styrdes av lagar riktades

mot flera olika typer av lagbundenhet. Han namnde lagen for typbildning, miljons lag,
ekonomiska lagar, statistiska lagar, geopolitiska lagar och organisk lagbundenhet.247
Birgitta Oden menar att Boethius implicit kritiserade "tre statsvetenskapliga riktningar,
som borjade ta form aven i Sverige: Fahlbecks intresse for statistiska regelbunden-
heter, Kjellens geopolitik och Steffens forsok att se ekonomiska och sociala tillstand
som bestammande for manskligt agerande".248 Slutsatsen ar rimlig och visar att det
fanns ett motstand fran en historiskt inriktad statskunskap mot de vetenskapsideal som

Kjellen, Fahlbeck och Steffen pa olika satt representerade. Att statsvetenskapen skulle
inriktas mot att soka lagbundenheter var pa intet satt en sjalvklarhet. Boethius var inte
en konservativ modernist som Fahlbeck och Kjellen, istallet ser man inflytandet fran

Hjarne och svensk personlighetsfilosofi.
Konflikten mellan Kjellens och Boethius syn pa statsvetenskapens uppgifter

skulle ocksa visa sig vid tjanstetillsattningen av professuren i statskunskap med
statistik efter Kjellen i Goteborg. Boethius hade initierat en idehistorisk inriktning i
statsvetenskapen och hans larjungar Axel Brusewitz och Gunnar Rexius kom att
kritiseras av Kjellen i sakkunnigutlatandet till tjansten. Kjellen menade att de tva

agnade sig at forskning som inte lag i centrum av statsvetenskapen. Forfattnings-
historia hade forlorat sin betydelse och disciplinens moderna inriktning gallde istallet
den levande staten med geografiska, demografiska, ekonomiska och sociologiska
aspekter. Idehistoriska studier betraktade Kjellen som fbrstudier och inskolning till den
verkliga statsvetenskapen.249

246 S. J. Boethius, "Om ideologisk och empirisk forskning inom statsvetenskapen", Nordisk
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Konflikten om statsvetenskapens inriktning mellan Boethius elev Brusewitz och

Kjellen ar valdokumenterad. Den hade inte enbart en vetenskaplig sida utan ocksa en

ideologisk. Herbert Tingsten har menat att det vetenskapliga diskrediterandet av

samhallsvetare som Fahlbeck och Kjellen var en del av kampen for demokrati och

parlamentarism. Tingsten angav internationella samhallsvetenskapliga trender, auktori-
tara regimers fall och mojligen inhemska filosofer som Axel Hagerstrom och Hans
Larsson som inspiration och forklaringar till en ny kritisk syn pa den statsvetenskap
som Fahlbeck och Kjellen representerade.250

Brusewitz kritiserade Kjellen skarpt i sin historik over sina foregangare och
menade att han var ett hot mot statsvetenskapens stallning som vetenskap. Brusewitz
havdade att Kjellens breddning av disciplinen mot geografi, statistik och samhalls-
ekonomi egentligen bara var en tillbakagang till Svedelius encyklopediska stats-

kunskap. Genom att havda att Kjellens inriktning i sjalva verket var 1800-talsmassig
anvande Brusewitz samma retorik som vi sett att Fahlbeck och Kjellen anvant mot

t.ex. liberalismen: den var foraldrad och passe. Att forsoka avgora om Kjellen var

inspirerad av Svedelius eller inte ar knappast mojligt. Det vasentliga for den har

avhandlingen ar att Kjellen sjalv med emfas havdade att han representerade en modem
och livskraftig syn pa staten och hur den skulle studeras.251

Den moderna staten och Idsningen pa den sociala fragan

Kjellen var liksom Fahlbeck aktiv i den sociala fragan. Precis som Fahlbeck havdade
han behovet av ett statligt engagemang som den viktigaste komponenten i losningen av

problemet. 1908 betonade han att den ekonomiska politiken skulle ge resurserna for
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nationens utveckling och att socialpolitiken skulle vara det kitt vilket enade en nation

som riskerade att sondras av sociala problem och konflikter.252
Inom den ekonomiska politiken var de viktigaste uppgifterna for staten att

utnyttja de naturresurser som fanns inom landet. Vattenkraften, jarnmalmen och

skogarna var de tillgangar som Sverige maste utnyttja och Kjellen anade en forandring
at det battre men ansag att mycket fortfarande aterstod att gora:

Hvad [...] betraffar kraftproblemen, torffragan och vattenfragan, ar det en
tillfredsstallelse att se det intresse som numera besjalar statsmakterna i dessa
stycken. Hvad som har aterstar - speciellt i fraga om att utestanga den
allestades som lufiten i detta land narvarande och intrangande byrakratien -

tillhor den tekniska sakkunskapen att utreda.253

Kjellen beskrev hur staten langsamt kommit att spela en aktivare roll i dessa fragor
men menade att det fortfarande kravdes reformer i fraga om hur forvaltningen skotte
sina uppgifter. Kritiken mot byrakratismen var ett aterkommande tema i skriften Ett

program och Kjellen onskade en mindre formalistisk ambetsmannakar som istallet
borde agera kraftfullt och snabbt. Man kan ocksa konstatera att han betonade att

manga fragor var av teknisk natur och darfor i hog grad behovde sakkunniga experters

behandling, snarare an politikers.
Den statliga aktiviteten och expansionen stallde ocksa krav pa nya statliga organ

och framforallt betonades behovet av nya departement. Ett sjalvstandigt handels- och

sjofartsdepartement och ett departement for kommunikationer var nodvandiga menade
Kjellen.254 Kommunikationernas betydelse hade belysts av det svenska teknologmotet
1908 som kravde "ett snart och planmassigt ordnande af vara inre vattenvagar"2" och i
fraga om jarnvagarna maste ett foraldrat ekonomiskt synsatt som endast sokte en

kortsiktig statlig vinst ge "vika for det rent nationalekonomiska" synsattet som sag till

252
Kjellen, Ett program: nationella samlingslinjer (Stockholm, 1908), 47. Jamfor Kilander, Den

nya staten och den gamla, 94f samt Kilander, "Staten byter ansikte - om statsuppfattning och
samhallssyn i sekelskiftets Sverige", 182-184.

"" 3
Kjellen, Ett program: nationella samlingslinjer, 41.

254
Ibid., 42-46. Ocksa en centralbyra for norrlandska arenden kravdes. Den borde reglera och

styra de speciella ekonomiska och sociala fbrhallanden som radde i det annu daligt utnyttjade omr&den
i norr, som var en Sveriges stora utveckiingsmojligheter enligt Kjellen. Jamfbr Sverker Sorlin,
Framtidslandet, 196-200.

"55

Kjellen, Ett program: nationella samlingslinjer, 45.
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hela nationens forbattrade ekonomi. I hela firagan om den statliga ekonomiska

politiken "behofes blott en ny och modern blick pa ekonomiska ting."256
Genom den nya expansiva ekonomiska politiken skapades arbetstillfallen for de

fattigare i samhallet och samtidigt skapades ett ekonomiskt utrymme for en expansiv

socialpolitik. Kjellen menade att alia politiska partier var eniga om denna utveckling
och att mycket redan hade gjorts. Det aterstod en alderdoms- och invaliditetsforsakring
for kroppsarbetarna. Ett annat viktigt inslag i det sociala arbetet var egnahemsrorelsen
och andra initiativ for att rada bot pa det nationella problemet med emigrationen.257

Man kan alltsa konstatera att den nya ekonomiska blick, som Kjellen menade

kravdes, bestod i statens aktiva och kraftfulla expansion och engagemang i ekonomin
och i att experter pa tekniska och ekonomiska fragor fick ett direkt inflytande over hur
dessa fragor behandlades. Statens ekonomiska aktivitet stallde krav pa en national-
ekonomisk insikt som skulle mojliggora att hela samhallsekonomin styrdes av veten-

skapliga analyser. Statens ingripanden i ekonomin maste vara forutseende och
framtidsinriktade.

Detta skulle i sin tur leda till den nodvandiga ekonomiska utveckling som

kravdes for att Sverige skulle kunna konkurrera med andra europeiska nationer.
Konkurrensen mellan staterna var som vi sett en av de viktigaste teoretiska

premisserna for Kjellens vetenskapliga arbeten, men for att lyckas i denna konkurrens
kravdes en enad nation med stark nationalkansla. For att uppna detta maste till den nya

ekonomiska politiken laggas en aktiv socialpolitik som hade som mal att lyfta de lagre
klasserna till en niva dar de kande sig delaktiga i nationen och inte utstotta fran en

nationell gemenskap. Dessa politiska mal kunde tillgodoses endast om experter pa sina

respektive omraden fick styra de politiska besluten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan for det forsta konstateras att bade Kjellen och Fahlbeck
forsokte forandra statsvetenskapen fran vad den varit under Oscar Alins period.

256
Ibid., 46.

257 Ibid., 47-51.
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Kjellen hade, som vi sett i ett tidigare kapitel varit aktiv inom vad som kom att kallas

alinska skolan men utvecklade efterhand helt andra statsvetenskapliga intressen.
Fahlbeck hade annu tidigare visat att hans forskningsintressen gick i en annan riktning
an den aldre statsvetenskapen. Bada efterstravade en modernare statsvetenskap som pa

ett battre satt skulle kunna angripa de verkliga samhallsproblem de sag i samtiden.
For det andra menade de att det var nodvandigt for statsvetenskapen att narma sig

andra discipliner an endast historia och juridik. I granslandet till dessa andra amnes-

omraden, men med ett annat fokus, kunde statsvetenskapen utvecklas till en modern

disciplin som kunde definiera de verkliga samhallsproblemen. Bade Fahlbeck och

Kjellen stravade alltsa efter att fora statsvetenskapen i riktning mot en sjalvstandig
stats- och samhallsvetenskaplig sfar. Jag menar att detta var ett tidigt forsok att
etablera och institutionalisera samhallsvetenskaperna vid universiteten. Grans-

dragningen gentemot andra discipliner fyllde tva syften. Det ena var att skapa
autonomi for samhallsvetenskaperna. Det andra var att ruta in och strukturera denna
sfar genom att visa pa att den bestod av ett flertal discipliner med relationer till
varandra. Fahlbeck var ocksa aktiv for att skapa tjanster inom andra amnen i sfaren,
bade vid det egna universitetet och vid nya hogskolor.

Om samhallsvetenskaperna som helhet blev starkare kunde de, enligt Fahlbeck
och Kjellen, utova ett starkare inflytande pa samhallet och politiken. Fahlbeck och
Kjellen ingick i en bred samhallsvetenskaplig offensiv.

For det tredje har jag visat att samhallsnyttan och vetenskapens objektiva
position blev tv& viktiga inslag i statsvetenskapens modernisering. Jag har konstaterat
tre sidor av det jag kallat nyttostrategin: den direkt praktiska och instruments la nyttan,
den teoretiska som skulle avhjalpa de stora samhalls- och kultursjukdomarna, samt
slutligen upplysnings- och bildningsarbetet som inte minst var nodvandigt i en
demokratisk tidsalder.

Ett viktigt krav pa vetenskapen var att den skulle vara objektiv. Jag har visat att
detta inte medforde att vetenskapen skulle avsta fran att vardera. Tvartom var

utvarderingen av samhallet och politiken en av de viktigaste uppgifterna for statsveten-
skapen. Det objektiva i vetenskapen representerades istallet av att sta fri fran parti-
bindningar och intressen.
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For det ijarde har jag visat hur Fahlbeck och Kjellen anvande vetenskapen for att

angripa saval liberalism, socialism som kosmopolitism. Deras satt att bedriva veten-

skap fick i dessa fall en tydlig politisk udd mot en radikal samhallsvision som vaxte

sig allt starkare. Jag har konstaterat att deras argument mot radikalismen framforallt
var att den var vetenskapligt overbevisad och dessutom foraldrad. Det modema

representerades av vetenskapen och denna domde ut ett flertal av vansterns ideer. De
radikala ideerna var alltsa inte alls moderna, trots att de framstalldes sa.

Jag har anvant begreppet konservativa modernister for att beskriva Fahlbecks och

Kjellens position. Trots de stora och dominerande likheterna kan vissa skillnader
mellan de badas uppfattning om statsvetenskapen konstateras. For det forsta stod
staten i centrum for Kjellen medan Fahlbeck mer intresserade sig for samhallet som

helhet. Detta medfbrde en viss skillnad i hur de sag pa den samhallsvetenskapliga
sfaren. Kjellen placerade studiet av staten i centrum och delade darfor upp stats-

vetenskapen i fern olika delomraden. Fahlbeck sag istallet behovet av ett flertal

discipliner som pa olika satt angrep skilda aspekter av samhallet.
For det andra var Kjellens intresse for att soka de politiska lagarna inte lika

tydligt hos Fahlbeck, som mer betonade ett flertal olika vetenskapliga metoder, inte
minst den typologiska som vi skall se i kapitel 5.

Kjellen betonade for det tredje undervisnings- och upplysningsbehovet kraft-
fullare an Fahlbeck.

1 nasta kapitel skall Fahlbecks agerande som redaktor for Statsvetenskaplig

tidskrift och hur han med vetenskapen som verktyg tog sig an den aktuella rostratts-

fragan studeras.
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4 Statsvetenskaplig tidskrift och rostrattsfragan

I en artikel om S. J. Boethius beskriver Elias Berg den position som de ledande stats-

vetarna intog i den konstitutionella stridsfragan under 1900-talets forsta decennier:

De ledande statsvetarna blev en sorts politiska experter. De spelade en roll
som i viss man liknar de ledande ekonomernas i dagens politiska debatt, och
liksom de senare oftast gor nu, tog de forra oftast da stallning for de etablerade
institutionerna och de forharskande ideerna. De tog politisk stallning sasom
statsvetare; de tog ocksa statsvetenskaplig stallning delvis med utgangspunkt
fran sin politiska uppfattning. Detta betyder inte nodvandigtvis att deras
arbeten blev pa ett ovetenskapligt satt politiskt 'fargade'; sambandet mellan
vetenskap och politik ar mera komplicerat an sa. 2"x

c

Ocksa for Pontus Fahlbeck var sambandet mellan politik och vetenskap komplext.
Detta stalls pa sin spets i hans roll som redaktor for Statsvetenskaplig tidskrift.159

Hosten 1914 behandlade Fahlbeck det utrikespolitiska laget under varldskrigets

inledningsfas i tidskriften. Han tog tydlig stallning till saval krigets kommande utgang
som till vem som hade ratten pa sin sida. I bada fallen utfoll hans dom till Tysklands
och dess allierades favor. Fahlbecks text, framforallt hans behandling av England, fick
Karl Staaff att inleda en riksdagsdebatt om det lampliga i att uttrycka sig pa ett sadant
satt i en statsunderstodd tidskrift. Kritik riktades mot Fahlbeck aven fran utrikes-

ministern och fran hogerman. Efter denna incident, som av Torbjorn Vallinder bedoms
som "enastaende i de vetenskapliga tidskrifternas historia i vart land", tog Stats-
vetenskaplig tidskrift inte emot nagot statsunderstod.260

Det ar uppenbart att Statsvetenskaplig tidskrift i detta fall ansags ha en speciell
offentlig funktion pa grund av sitt statsunderstod. Men ocksa som en vetenskaplig
tidskrift maste vissa begransningar ha varit aktuella i fraga om vad som ansags

lampligt att trycka i den. Var gar gransen mellan vetenskap och politik och hur
varderande kan vetenskapen vara? 1 detta kapitel skall vi undersoka narmare hur

258
Elias Berg, "Simon Johannes Boethius - en bortglomd statsteoretiker", 80.

25)
For statistik om tidskriftens medarbetare och kort om Fahlbecks redaktorskap, se Leif

Johansson, "Medarbetare i Statsvetenskaplig Tidskrift under 80 ar", Statsvetenskaplig tidskrift, 1979,
137-144.
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Fahlbeck under nagra ar behandlade rostrattsfragan i tidskriften och hur hans politiska

stallningstagande kunde gestaltas i tidskriften. Kapitlet inleds med en kort diskussion
om Fahlbeck och Statsvetenskaplig tidskrift samt en bakgrund till de politiska

forandringarna kring de konstitutionella fragorna under decennierna kring sekelskiftet.
Darefter foljer en kortfattad sammanfattning av rostrattsrorelsens argument som ett

underlag for en analys av hur dessa argument bemottes av Fahlbeck. Sedan kommer

jag att visa hur Fahlbeck behandlade den hogaktuella fragan om rostratten i fem
artiklar i Statsvetenskaplig tidskrift 1902-1906. Den storsta uppmarksamheten riktas
mot den forsta artikeln da de ovriga sedan kan jamfdras med denna. En kortare exkurs

kring konkurrerande inneborder av demokrati gors ocksa.

Bakgrund

Statsvetenskaplig Tidskrift grundades 1897 med Pontus Fahlbeck som en av

initiativtagarna. Redan 1899 flyttades redaktionen fran Uppsala till Lund och Fahlbeck
blev ensam huvudredaktor och denna position beholl han i 20 ar fram till 1918.

Statsvetenskaplig Tidskrift var det forsta gemensamma organ som fanns att tillga for
att forma och gestalta innehallet i disciplinen statsvetenskap. Kring sekelskiftet stod
statsvetenskapen som jag konstaterat infor stora forandringar. Tidskriften gav

Fahlbeck en inflytelserik position bade bland amnets utovare och bland en storre krets
intresserade. Den blev ett verktyg i statsvetenskapens etablering som akademisk

disciplin och i statsvetarnas professionalisering.
Tidskriften gav honom ocks& mojligheten att paverka de politiska stromningarna

i landet overhuvudtaget. Den var tankt att diskutera saval teoretiska som aktuella

politiska fragor. Intentionen var att ha en sa vid lasekrets som mojligt, namligen "den
bildade allmanheten".261 Men med ganska stor sakerhet bestod lasekretsen framforallt
av manniskor som stod hogern narmast. S& gott som alia ledande statsvetare var

hogerman och flera av dem var ocks& riksdagsman inom de konservativa eller
moderata leden. Manga andra ledande hogerman raknades sakert till tidskriftens

260
Vallinder, "Pontus Fahlbeck - en statsvetenskaplig klassiker?", 53f, citat s.54. Jfr Fahlbeck,

"Varldskriget och Vi", Statsvetenskaplig tidskrift, 1914.
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lasare.262 Som redaktor kunde Fahlbeck allts& p&verka den politiska debatten i
allmanhet och inte minst hogerns hallning.

Det ar viktigt att komma ihag att Fahlbeck 1903 invaldes i forsta kammaren och

dar tog aktiv del i rostrattsdebatterna. Han var allts& samtidigt chefredaktor for en

vetenskaplig tidskrift, i vilken han behandlade rostratten, och engagerad riksdagsman i
samma fraga.

Staffan Runestam har ocksa visat att Fahlbeck under 1906 bevakade

tidningsforhallandena i sodra Sverige for Allmanna valmansfdrbundets rakning. Han

kopte i konkurrens med liberala intressenter aktiemajoriteten i Skanska aftonbladet,
som var forbundets enda tidning i regionen, for 16 000 kr. En mindre del av aktierna

overtogs senare av forbundet. Ocksa internt inom hogern agerade Fahlbeck for att

kontrollera opinionsbildningen. Han ville att Fosterlandska forbundet i Goteborg
skulle propagera for det proportionella valsattet och paverka hogern i Goteborg i den

riktningen. Inte minst var detta viktigt for att motverka Kjellens och Reuterskiolds
motstand mot proportionalismen i Goteborgs aftonblad.263 Fahlbeck arbetade allts&
med att finna fora for hogerns opinionsbildning, saval externt som internt.

Hur sag da det politiska landskapet i rostrattsfragan ut, decennierna kring 1900?
Det sena 1800-talet och de tva forsta decennierna pa 1900-talet praglades av en

stegrande konflikt och ett allt hogre tonlage i den politiska debatten.264 Inte minst
rostrattsfragan och de konstitutionella fragorna kom att bidra till det hardnande
politiska klimatet. Arbetarrorelsens framvaxt och rostrattsrorelsen som utvecklades
starkt under 1890-talet skapade en stark ny front inom det svenska politiska

261
Fahlbeck, "Anmalan", Statsvetenskaplig tidskrift, 1899.

262
Som exempel kan namnas en brevvaxling mellan Fahlbeck och Hjalmar Haralds dar man

diskuterade i vilken man Haralds projekt att starta en konservativ tidskrift kunde utgora en konkurrens
till Statsvetenskaplig tidskrift. Brev fran Hjalmar Haralds till Pontus Fahlbeck 31/1 1915, Pontus
Fahlbecks brevsamling, LUB.

263
Runestam, Forstakammarhogern och rostrattsfragan 1900 - 1907 (Uppsala, 1966), 276-

278. Jfr brev fr August Bellinder till Fahlbeck 23/4 och 29/4 1906, Pontus Fahlbecks brevsamling,
LUB; och Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 288f.

264
For det foljande, se t.ex. Ivar Andersson, Arvid Lindman och hans tid (Stockholm, 1956),

62-255; Leif Lewin, Ideologi och strategi: svensk politik under 100 ar (Stockholm, 1984, tredje uppl.
1989), 73-158, Axel Brusewitz, Kungamakt, herremakt, folkmakt: Forfattningskampen i Sverige
1906-1918 (Stockholm, 1951). Aven Kjellen har gjort en redogorelse over rostrattsrorelsen fram till
1909, Kjellen, Politiska handbocker. Del 2. Rostrattsfragan 1869-1909: Ett bidrag till den svenska
stutsfdrfattningens historia. (Stockholm, 1915).
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3

landskapet. Aven de politiska partiernas bildande under aren fore och efter sekelskiftet
kom att forhoja kanslan av okad konfrontation och mobilisering pa hela den politiska
arenan. Rostrattsstrejken 1902 gjorde att rostrattsfragan kom an mer i centrum och allt
mer uppfattades som den kanske storsta politiska skiljefragan mellan hoger och
vanster. Under aren kring unionsupplosningen 1905 forandrades debatten nagot.

Hogern kom att verka for nationell forsoning och okat politiskt samforstand efter den
nationella fornedring och kris som man upplevde i och med forlusten av Norge. Dess

installning till demokratin blev under nagra ar mindre negativ.
Rostratten och de konstitutionella fragorna var hela tiden narvarande i den

politiska debatten. Regeringen Staaff lade ett forslag om rostrattsreform 1906 och fran
1907 hade liberalerna dessutom parlamentarismen pa sitt partiprogram. Hoger-

regeringen Lindman lyckades 1907 att fa en rostrattsreform, som slutligen antogs

1909, genom riksdagen. Hogern ansag att denna reform innebar stora politiska efter-

gifter, och man forvantade sig att kraven pa demokratisering skulle minska eller
avforas fran den politiska dagordningen. Istallet okade de politiska konflikterna.
Allman och lika rostratt och parlamentarism fortsatte att vara starka krav fran vanstern

och avgorande politiska stridsfragor. Storstrejken 1909 och den konfrontationsrika och

konfliktfyllda valrorelsen infor valet 1911 stegrade ytterligare de politiska

spanningarna och hogerns attityd till demokratin kom att hardna.
Aret 1914 innebar konfrontationens hojdpunkt da bondetaget med borggardstalet

och den foljande motdemonstrationen fran arbetarrorelsens sida mobiliserade stora

skaror. Dessutom innebar borggardstalet i sig en inledning till en konstitutionell strid
och en kris som medforde regeringens avgang. Borggardstalet kan betraktas som ett

nytt forsok fran hogerns sida att aterta initiativet i den konstitutionella fragan.

Varldskriget kom att medfora s& kallad borgfred, och den Hammarskjoldska

regeringen betraktades av hogern inte som en hogerregering utan som en partilos

ambetsmannaregering och ett avsteg fran de allt starkare pariamentariska tendenserna
man sett tidigare. Vid tiden for borggardstalet och under varldskriget var hogerns
motstand mot demokratin som hardast.

Fran 1917, under upplevda eller reella hot om revolution eller inbordeskrig,

accepterade hogern parlamentarismen; 1919 antogs den allmanna och lika rostratten
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for man och tva ar senare ocksa for kvinnor. Efter varldskriget kom alltsS. hogerns
kritik mot demokratin att mjukna och motstandet mot de slutgiltiga demokratiska
reformerna var inte s& hardnackat, aven om en tydlig oro for konsekvenserna fordes
fram.

Rostrattsrorelsens argument

Torbjorn Vallinder sammanfattar rostrattsrorelsens argument i tolv olika punkter
fordelade pa tva grupper.265 For det forsta sju stycken ideologiska argument.

1 Kristna argument. Den kristna tron med tanken om alias likhet infor Gud kan

uppenbarligen anvandas for demokratiska politiska syften. Grunden i argumentet ar att

den kristna karleken omfattar alia oavsett social stallning eller ekonomi och att alia
manniskor ar likvardiga infor Gud och darmed borde vara det ocksa infor samhallet.

2 Naturrattsliga argument. Dessa gick tillbaka pa en lang liberal tradition om

manniskans medfodda rattigheter. Mest pregnant har den kanske uttryckts i rattighets-

forklaringarna i Amerika och Frankrike fran slutet pa 1700-talet. Man havdade att

rostratten var en naturlig, mansklig eller medborgerlig rattighet. Sprakbruket kunde
varieras men skillnaderna lag mer i betoningen an i verkliga ideologiska skiljaktig-
heter.

3 Utilitaristiska argument. De utilitaristiska argumenten tog sin utgangspunkt i att
var och en bast kan tillgodose sina egna intressen. Darfor kravs det att alia far delta i
styret for att alias intressen skall kunna tillvaratas.

4 Uppfostringsargument. Med detta skall forstas den rostrattberattigades formaga
att bilda sig och adla sig till att ta fullt ansvar for hela samhallet. Genom att vara

delaktig i det politiska livet skolas och foradlas manniskan till att se bortom sina egna
intressen och istallet se till helheten.

5 Samhallsfredsargument. Detta innebar att rostratten kan ses som en sakerhets-
ventil, vilken kan kanalisera de missnojdas ilska. Genom att vidga rostratten minskar

265
Torbjorn Vallinder, I kamp for demokratin: Rostrdttsrorelsen i Sverige 1886-1900

(Stockholm, 1962), 251-274. For liknande men nagot annorlunda oversikter, se Leif Lewin, Ideologi
och strategi, 86-92 och Bjorck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, 223f.
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man risken for valdsamma upplopp och revolutioner. I argumentet kan val ocksa ett

fortackt hot ligga, men Vallinder havdar att detta var ovanligt inom rostrattsrorelsen.
6 Nationalanda-argument. Nationalandan byggs upp genom att folket far delta i

det nationella arbete som politiken ar. Argumentet grundas egentligen pa de tva

tidigare argumenten om uppfostring och samhallsfred men utvecklas an langre till att

de som fatt rostratt kommer att fyllas av en sund nationalanda genom att de kanner

stolthet, tacksamhet och delaktighet gentemot den nation som givit dem rostratt.

7 Rattighet-skyldighetsargument. Argumentet bygger pa att det bor finnas en

rimlig korrelation mellan rattigheter och skyldigheter. I en mer liberal variant skulle
man havda att det kravs vissa rattigheter for att kunna uppfylla sina skyldigheter mot

det allmanna, medan en mer konservativ variant skulle havda att nar man har uppfyllt
sina skyldigheter mot staten kan man ocksa fa rattigheter av densamma. Sjalvfallet
kom det liberala sattet att argumentera att dominera inom rostrattsrorelsen.

For det andra fanns det enligt Vallinder fern stycken dagspolitiskt-praktiska

argument:

8 Penningstreckets godtycklighet. Otaliga var de rakneexempel agnade att

illustrera hur godtyckligt de ekonomiska censusreglerna slog. Penningstrecket var ett

forsok att garantera en viss bildning och en viss stabilitet hos de rostande men kunde

sjalvfallet leda till en mangd mer eller mindre groteska forhallanden i verkligheten. Att
detta var ett av rostrattsrorelsens starkaste och mest aterkommande argument forvanar

knappast.
9 Skatterna. Genom indirekta skatter och tullar pa alltifran livsmedel till alkohol

och tobak kom inte sallan den fattige att betala en mycket storre andel av sin inkomst i
skatt an den fbrmogne. Harmed kunde dels argumentet for att betalning av skatt var en

forutsattning for rostratt tillbakavisas, dels kunde det radande systemet kritiseras just
for att det tillvaratog de rikastes intressen men bortsag fran de samre stalldas behov
och situation.

10 Forsvaret. Varnplikten fungerade som en utmarkt illustration till rattighets-

skyldighetsargumentet men kom ocksa att direkt berora nationalanda-argumentet. Den
som var skyldig att vara beredd att do for sitt land borde ocksa ha rostratt och det var
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omojligt att krava nagon forsvarsvilja av den som inte betraktades som berattigad att
delta i det politiska livet.

11 Utlandska exempel. Frankrike och USA anvandes oftast som exempel p&
lander med demokratisk styrelse. Problemet for rostrattsrorelsen var att motst&ndarna

till rostratten lyfte fram dessa lander som varnande exempel. Inte minst var det

korruptionen i USA och Frankrike som lyftes fram som hotfulla bilder av demokra-
tiska stater. USA anvandes dock i Sverige aven som en forebild for rostrattsrorelsen.
Aven andra lander med allman eller sa gott som allman rostratt for man framhavdes
ocksa som inspirationskallor, sasom Tyskland, Schweiz, Danmark och England.

12 Framtiden. Forhoppningen att rostratten skulle medfora positiva samhalls-

forandringar var ett inte sallan anvant argument for allman rostratt. Inte minst
betonade man att den allmanna rostratten borde kunna skapa helt andra fbrutsattningar
for losningen av sociala problem och orattvisor. Vallinder havdar dock att de utopiska
sidorna av framtidsbilderna var mer dominerande inom socialdemokratin an inom

rostrattsrorelsen.

Fahlbeck och rostrattsfragan 1902

Utifran den ovan givna sammanfattningen av rostrattsrorelsens argument, foljer nu en

analys av nagra artiklar i rostrattsfragan som Fahlbeck publicerade i Statsvetenskaplig
tidskrift mellan 1902 och 1906. Analysen ar for det forsta en undersokning av hur
rostrattsfragan diskuterades av honom i den vetenskapliga tidskriften, och hur han tog
sig an fragan om rostratten med vetenskapen som verktyg. For det andra forsoker jag
belysa vilka argument for en utvidgad rostratt som Fahlbeck accepterade respektive
forkastade och visa hur han sokte ge en alternativ innebord at begreppet demokrati.

1902 tog Fahlbeck upp en diskussion om rostratt och politisk representation
skulle betraktas ur den enskilde medborgarens eller statens synvinkel. Han menade att
det korrekta sattet var att se dem fran statens, det allmannas standpunkt. Det var bade
det vetenskapliga och det moderna betraktelsesattet. Att se rostratten som en
individuell rattighet var for&ldrat och vulgart. Den mdste betraktas som en funktion i
staten. Iden att se rostratten som knuten till individen harstammade enligt Fahlbeck
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fran de forsta representativa institutionerna, standen. Dessa representerade sarintressen
och rattigheterna var alltsa inte knutna till det allmanna. Ett modernt och vetenskapligt

synsatt visade att nar nagon deltog i riksdagen eller valde representanter dit deltog
denne i statliga funktioner, menade Fahlbeck. Man utnyttjade inte sina rattigheter utan

man var delaktig i statens verksamhet.266
Nar Fahlbeck tydligt markerade sin uppfattning som den moderna och av

vetenskapen bevisade, medan den motsatta uppfattningen var foraldrad, medforde
detta att vetenskapen anvandes som domare mellan ideer och idesystem. Det har
samma funktion som nar jag tidigare visat att han anvande vetenskapen for att doma ut

liberalism, kosmopolitism och socialism.

Den, enligt Fahlbeck, felaktiga synen pa rostratten och representationen knasattes
under den franska revolutionen da det skrevs in tva principer i den franska for-

fattningen. For det forsta att alia representanter i nationalforsamlingen representerade
hela folket, och for det andra att rostratten var en mansklig rattighet. De tva

principerna var enligt Fahlbeck omojliga att sammanjamka. I det forsta fallet var det

fragan om statsfunktioner eftersom hela det franska folket representerades, och det
franska folket och darmed varje representant och den medborgare som valt honom,

uppbar en funktion i staten genom nationalforsamlingen. I det andra fallet var det

fragan om individuella rattigheter. Att havda att rostratten var en allman mansklig

rattighet var samma typ av resonemang som att binda rostratten till ett stand, menade
Fahlbeck. Enda skillnaden var att ratten i ena fallet gallde alia och i andra fallet endast
en grupp privilegierade. Nar de allmanna manskliga rattigheterna skrevs in i nya

forfattningar var det egentligen standstankandets foraldrade principer som ater-

infordes, med den moderna varianten att de gallde alia manniskor. "Den grundsats,
man med spott och spe kastat ut genom fonstret, fordes salunda med stat och under

djupa bugningar ater in genom dorren", havdade Fahlbeck.267
Fahlbeck menade att iden om rostratten som en rattighet hade vuxit sig stark

genom att teoretiskt fa sin grund i naturrattsfilosofin och praktiskt genom att

proklameras i de amerikanska och franska revolutionerna. Den har sedan delats i
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principen om manskliga rattigheter och medborgerliga rattigheter. Den senare tanken

bygger pa iden att den som uppfyller sina plikter gentemot staten ocks& skall fa

rattigheter att styra staten. Fahlbeck exemplifierade plikterna med att betala skatt och
utfora varnplikt. Han sammanfattade tankegangen med orden "[f]or hvad jag betalar
och ger det allmanna, har jag ratt att fordra full valuta. Rostratten ar min rattighet, pa

grund af hvad jag i utbyte ger stat och samhalle." Det var "ekonomisterna" och

"frihandelsskolans man" som hade fort fram dessa tankar om staten som en

bytesaffar.268
Det ar den liberala statsuppfattningen Fahlbeck kritiserar pa detta satt. Att se

staten som ett avtal mellan individer eller mellan individer och de som har makten var

for Fahlbeck en absurditet och en styggelse. Hans syn pa staten var nagot annat. Staten
var nagot storre och mer an individerna. Staten var istallet ett liv eller en organism dar
individen endast var delaktig som en del av helheten.

Synen pa rostratten som en given rattighet var inte den enda politiska missupp-
fattningen i samtiden, fortsatte han. Aven det imperativa mandatet var ett problem.

Representanter i riksdagen ansags alltfor ofta vara bundna att rosta som deras valjare
onskade och inte efter deras egna standpunkter. Det var till och med en styrka om de
inte hade en egen asikt, havdade Fahlbeck. Darfor tillsattes ofta obetydliga istallet for
framstaende personer med egna asikter. Detta menade Fahlbeck var ett bevis pa att:

ehuru standssamhallet ar dodt, dess anda dock lefver. Man kunde likval tycka
att vi, som i forfattningsvag redan undangjort sa mycket, af hvad ofriga folk
med konstitutioner sedan i gar maste i vara dagar genomlefva, borde kunna
halla oss battre fria fran dessa och andra skenbart nya, men i grunden gamla
ideer. Men tankar och forestallningar smitta lika val som koppor och difteri,
nar ej kunskapen om deras ratta halt och i detta fall var egen forfattning
skydda oss. Och sadan kunskap felas dessvarre blott allt for mycket, medan
ogon och oron fylias af syner och roster utifran.269

Kritiken av partivasendet och vad det ledde till i politiskt hanseende, inte minst nar det
gallde kvaliten pa de aktiva politikerna i riksdagen, var som vi skall se ett ater-
kommande konservativt tema. I Fahlbecks fall beskrevs de ideer som lett till denna
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utveckling annu en gang som kvarlevor av ett aldre, ovetenskapligt forhallningssatt,
aven om de lyfts fram i samtiden som moderna. Fahlbeck for inte tanken vidare men

man kan se framfor sig vilken viktig roll vetenskapen kunde fa genom aft upplysa
allmanheten. Vetenskapen skulle kunna formedla kunskap om utgangspunkterna for
dessa forment nya ideer. Dessutom skulle den kunna upplysa om den verkliga grunden
for den svenska forfattningen. Da skulle vetenskapen kunna fungera som ett vaccin
mot de smittor som utlandska ideer forde med sig.

Fahlbeck utvecklade darefter tanken om rostratten och representantskapet som en

statsfunktion vilken endast bor betraktas med statens intresse i fokus. Principiellt var

denna standpunkt inte omojlig att forena med allman rostratt. Om det skulle ligga i
statens intresse och det allmannas basta att infora allman rostratt maste det oundvik-

ligen ske. Det avgorande var vad som lag i statens intresse, inte individens. Denna

uppfattning grundade sig pa en vetenskaplig doktrin och var forbunden med det nya

begreppet rattsstat, som var en beskrivning av den moderna staten till skillnad fran
aldre statsformer. Begreppet hade anvants pa manga satt, men Fahlbeck menade att

grundlaggande var att det sag representationen som ett statsorgan och rostratten som

en offentlig funktion. Representationen och de enskilda representanterna skulle "fora
det allmannas talan, icke sarintressenas annorlunda an, i den man dessa aro moment uti

det helas lif." Tanken att statens intresse skulle vara vagledande for representanterna

och deras handlande hade alltsa formats av den moderna statens framvaxt. Denna

fbrstaelse av representationens funktion var en vetenskaplig doktrin till skillnad fran
iden om de manskliga rattigheterna som var en allman forestallning. Denna

vetenskapliga doktrin var dessutom "tamligen enradande inom den politiska veten-

skapen" och efter hand hade "alia statsvetenskapsman af nagon betydenhet antagit
densamma." Det var nar detta sagts inte svart att avgora vilken standpunkt som var den

riktiga, menade Fahlbeck.270 Han anvande den vetenskapliga auktoriteten for att sla fast
hur fragan om rostratt och representation skulle betraktas.

Tron pa de manskliga rattigheterna var nog ocksa overgiven av de fiesta, den

tycktes endast vara spridd bland arbetarna, fortsatte han. Daremot var iden om de

270 Ibid., 72.
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medborgerliga rattigheterna en mycket spridd uppfattning, tyvarr aven bland de
bildade klasserna. Fahlbeck forklarade denna uppfattnings popularitet med att den
undvek de absurda konsekvenserna att kvinnor och barn ocksa skulle ha rostratt. Da

dessa inte utfor varnplikt kunde de inte ha rostratt, och da ter sig resonemanget

rimligare aven for de hogre klasserna. Forklaringen till att ideerna om de

medborgerliga och manskliga rattigheterna var sa spridda, framforallt i de lagre
klasserna, var att dessa klassers uppfattningar enligt Fahlbeck lag ett till tva

arhundraden efter vetenskapen.271 Aterigen visas hur viktig vetenskapens roll som

upplysare och folkbildare var. Om de lagre klasserna stod sa langt efter de veten-

skapliga doktrinerna var det en oerhort viktig uppgift att formedla och sprida

vetenskapens kunskaper. Inte minst i politiska sammanhang blev detta en pressande

nodvandighet.
Darefter diskuterade Fahlbeck penningen som matare av medborgarvardet och

villkor for rostratten. 1 samtiden radde, enligt Fahlbeck, uppfattningen att det var lagt
och foraktligt att vardera manniskor efter pengar. Denna uppfattning hade tre grunder,
menade han. Den forsta kom just fran den individualistiska, men enligt Fahlbeck

felaktiga, synen pa rostratten som en rattighet. Med en sadan syn pa rostratten kunde ju
inte inkomsten fa styra rostratten. Den andra grunden var den religiosa eller
idealistiska som havdade att manniskan maste varderas lika som personlighet. Det var

en bade god och human installing havdade Fahlbeck, men all erfarenhet visade att
den inte dog som politiskt rattesnore. Slutligen grundade man uppfattningen att pengar
inte kan avgora rostratten pa att inkomsten endast ar en tillfallighet och inte paverkar
manniskans inre vasen. Detta var ocksa felaktigt, enligt Fahlbeck, ty "[pjenningen och
inkomsten ehuru nagot yttre aro for den skull ett allt annat an tillfalligt attribut till
kulturmanniskan; de aro tvartom en for henne nodvandig existensform." Penningen
var en utmarkt mattstock pa egenskaper som forstand, ordning och samvetsgrannhet.272

Man kan konstatera att Fahlbeck i detta sammanhang forkastade det kristna argumentet.
Detta hade enligt Fahlbeck inget med politik eller statsintresset att gora. Dessutom
tillbakavisade han det praktiska argumentet om penningstreckets godtycklighet. Den
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manniska som inte uppnadde ett existensminimum genom sitt arbete var socialt undermalig,
menade Fahlbeck. Dit raknade han dock inte alltfor unga eller gamla eller de sjuka eller
invalidiserade. Medellonen for varje yrkesgrupp blev alltsa ett matt pa individernas duglighet
och det absoluta existensminimum blir det yttersta mattet for vilka som ar odugliga. Som alia
massmatt var detta inte utan undantag men det var det praktiskt rimliga mattet:

En hvar, som icke kan uppna medellonen eller medelinkomsten inom sin
grupp eller sitt yrke, anse vi redan som en klen karl; och den som balanserar
jamt och natt med existensminimum for att ej tala om den, som sjunker
darunder, betrakta vi som en stackare eller odaga.273

Med dessa harda ord slog Fahlbeck fast att en begransning av antalet rostberattigade
var nodvandig; vissa manniskor var helt enkelt inte kapabla att delta i den viktiga

uppgiften att styra staten. Med dagens definition av demokrati ar detta ett uppenbart
antidemokratiskt standpunktstagande. Som vi skall se hade Fahlbeck emellertid en helt
annan definition av begreppet demokrati.

Fahlbeck fortsatte sin diskussion med att fraga: Ar en utvidgning av rostratten

rimlig? och besvarade fragan med ett ja. Han avvisade dock alia som kravde detta pa

grund av att det skulle vara rattvist. Det var endast med statens basta for ogonen som

svaret kunde ges. Om tidpunkten just nu var lamplig for en utvidgad rostratt var en

politisk bedomning dar den verklige statsmannens intuition skulle falla avgorandet,
men vagledning kunde dock ges. Fahlbeck paminde om den nedatgaende, utjamnande
tendensen i kulturutvecklingen som han beskrivit i Stand och klasser. Han undvek
dock i detta fall att kalla den demokratisk som han gjort i Stand och klasser. Utifran
det faktum att denna tendens varit den radande i den senare kulturutvecklingen,

menade Fahlbeck att det var naturligt att ocksa rostratten spreds utat och nedat och
fordelades till allt fler medborgare. Dessutom var tidpunkten for en rostrattsutvidgning

lamplig da arbetarna blev allt fler och allt tydligare ville ta del i statens styrelse.
Dessutom borjade Sverige bli ett industriland och da blev industriarbetarna en allt

viktigare och storre del av befolkningen. Det blev da ett statsintresse att ta tillvara

273
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deras stravan att deltaga, eftersom det var viktigt for staten "att alia stora berattigade
intressen blifva foretradda jamval uti det politiska lifvet".274

Det ar, enligt min mening, tydligt att Fahlbeck utgick ifran att det var stats-

makternas uppgift att utifran en neutral och objektiv position betrakta de olika
sarintressena och de problem som uppstod i samhallet och handla utifran en helhets-

bedomning av dessa faktorer. Staten borde vara en ovaldig domare som skulle avgora

vilka sarintressen som kunde anses vara i linje med det allmannas basta. Fahlbeck
menade att vetenskapen kunde ge vagledning i denna fraga. Han ansag att en allt
vidare fordelning av rostratten var rimlig. I detta fall gav vetenskapen vagledning
genom en langsiktig analys av kulturutvecklingen. Fahlbeck analyserade ocksa
utvecklingen i landet med starkare krav fran arbetarna pa deltagande i besluts-
processerna och en storre andel industriarbetare overhuvudtaget. Aven denna analys
gav vid handen att tiden var lamplig for en utvidgad rostratt.

Fahlbeck framforde ytterligare tva argument for en utvidgad rostratt utifran
vikten av att arbetarna fick en storre delaktighet i det politiska livet. Det var "ett
statsintresse med hansyn till en lugn och harmonisk inre utveckling", men det var
ocksa ett statsintresse i yttre mening da freden inte kunde vara evigt for Sverige.
Darmed blev det ett statsintresse "att inre klassmotsatser, sa vidt mojligt ar, mildras, pa

det att alia med enade sinnen ma villigt arbeta pa att bereda det gemensamma

fosterlandet full varnkraft".275 Samhallsfredsargumentet kopplades till nationalanda-
argumentet. Samhallsfreden var, enligt Fahlbeck, nodvandig for att alia skulle kanna
sig delaktiga och darmed vara villiga att offra sig for rikets forsvar.

Fahlbeck gav dem ratt som var skeptiska till en rostrattsutvidgning pa grund av
arbetarnas "efter utlandskt monster uppagiterade klasskansla".276 Faran lag i att
representationen skulle utvecklas till en intresserepresentation om arbetarna endast
rostade efter sina klassintressen. Fahlbeck poangterade dock att faran for skarpta klass-
motsattningar skulle oka om reformen drojde. Han kunde dock lugna de skeptiska med
att makten i Sverige var delad och Forsta kammaren hade en oerhort viktig roll i det
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politiska systemet. Den var en garant for en fortsatt trygg politisk utveckling.

Maktdelningen var skyddet for friheten och Fahlbeck hoppades att ocksa "arbetarne
skola val en gang komma ut ur de utlandska ideernas trollkrets och vaxa in uti dessa
nationala askadningar, som uti den omsesidiga respekten for samtliga berattigade
intressen ser alias och det helas valgang".277

Efter fragan om rostratten kunde utvidgas, foljde fragan hur langt den kunde

utvidgas. Att den inte kunde utstrackas till allman rostratt var for Fahlbeck sjalvklart.
Statsintresset stallde absolut inga sadana krav, istallet kravde det att de undermaliga

medborgarna stalldes utanfor rostratten. Fahlbeck tillbakavisade dessutom tva andra

argument mot allman rostratt:

Harvid far icke den omstandigheten, att den allmanna rostratten inforts i andra
lander och ofver hufvud ar 'modem', lika litet som att den ar en vidt utbredd
politisk dogm, tillerkannas nagon vikt. Den dogmatiska grunden till den
allmanna rostratten ar [—] mer an lofligt klen och allt annat an modem -

tvartom en kvarlefva fran forgangna samhallsskick och rattsuppfattningar. Och
man bor ju kunna hoppas, att dessa gengangarlaror en gang skola vika afven
fran den stora massan af folket, dar de annu ha rotfaste.278

Det ar tydligt att vetenskapen under sadana forutsattningar far en viktig uppgift att

fbrsoka forvisa dessa gengangarlaror fran massans sinne. Vetenskapens nytta var i det
har fallet framfbrallt ett upplysningsarbete. Fahlbeck hyste forhoppningen att veten-

skapen i framtiden skulle kunna skapa forutsattningar for goda politiska uppfattningar

grundade pa vetenskapliga sanningar.
Den praktiska fragan om hur mycket rostratten skulle utvidgas forsokte Fahlbeck

besvara genom att ange medellonen i arbetarklassen som ett rimligt matt for census.

Det var ett rimligt praktiskt matt som inte var for komplicerat att rakna ut. Det skulle
inte faststallas direkt genom lonen eller den inbetalda skatten utan ett battre matt enligt
Fahlbeck var den engelska varianten dar bostaden gav census:

Att hafva egen bostad, vare sig hyrd eller i eget hus, ar ett ytterligare bevis
utom medellonen, att man ar ordentlig karl med hyggliga vanor. Alia de, som
kunna noja sig med det vanligen mycket usla och ofta demoraliserande
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inneboendesystemet, na i sjalfVa verket icke det behofliga medborgerliga
mattet, afven om deras inkomster ofverstiga medellonen.279

Fahlbeck faststallde en rimlig census till en egen bostad till ett varde av 500 kronor

eller en hyra pa landsbygden av 50 kronor arligen eller i staderna mellan 75 och 125

kronor beroende pa stadernas storlek. For att komma fram till dessa siffror jamforde
Fahlbeck saval med England som med kommunal statistik over bostadskostnaderna i

Stockholm.280 Att dessa praktiska fragor var mojliga att losa genom statistiska studier
och analyser framgar ocksa av Fahlbecks omfattande redogorelse och kritik av

Statistiska centralbyrans utredning som lag till grund for det liggande regerings-

forslaget. Han menade att denna utredning pa manga punkter var undermalig och
underskattade storleken pa utvidgningen av rostratten i regeringsforslaget:

Dessa statistiska utredningar aro fortraffliga produkter af administrativ
statistik; men med den byrakratiska fullandningen sakna de dock ett for
modern statistik lika nodvandigt moment - den vetenskapliga kritiken.2*'

Fahlbeck sade sig inse att hans standpunkter om den allmanna rostratten bar stora

grupper emot och att den som uttalade dem skulle komma att kallas saval "reaktionar"
som "folkfiende". Han menade dock att detta inte tick hindra den "ratte framstegs-
mannen och folkvannen" att forsoka motsta den farliga utveckling som de samtida
samhallena var pa vag mot. Att tro att alia kunde delta i det politiska styret var

namligen demokratins svaga punkt genom alia tider. Alia de svagheter som

demokratin visade upp genom historien och i samtiden hade sitt ursprung i den
allmanna rostratten, eftersom den abstrakta politiska jamlikheten inte var rimlig.
Manniskor var namligen inte lika utan det fanns de hogt begavade, genomsnitts-
manniskorna och "en ej ringa rest undermaliga inom alia omraden och betraffande alia
egenskaper". Det var de basta eller mojligen de genomsnittliga som skulle styra over

helheten. De undermaliga skulle uppfostras och fick rada over sig sjalva i den man de
klarade detta men de fick absolut inte styra over andra eller helheten for da skulle
helheten bli just undermalig. Fahlbeck fortsatte med att konstatera att:
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Demokratien behofVer mer an nagon annan statsform ett filtrum for att
utestanga, hvad som kan orena densamma. Den stora mangden af undermalige
blifva eljest latt en 'valboskap' i sarintressenas tjanst vare sig kapitalismens
eller lefvebrodspolitikens till stor fara for staten och det allmanna. En census,
som afskiljer alia tydligen undermaliga folkelement, ar denna forfattnings
basta skydd. Det ar for den skull icke den allmanna rostrattens foresprakare,
utan fastmer de, som fordra en dylik gallring, som aro denna statsforms
verkliga vanner. Endast om demokratien forstar att begransa sig, blir den
bestandande och kan hoppas att na det ideal, som foresvafvar den, att bereda
alia storsta mojliga fbrmaner.282

Fahlbeck havdade alltsa att den som begransade rostratten var demokratins verklige
van och beskyddare.

Resonemanget visar, vill jag havda, att Fahlbeck sag den allmanna rostratten och
alia medborgares politiska deltagande som en tankbar, men inte nodvandig utan

skadlig, aspekt av demokratin. Allman rostratt medforde att demokratin utvecklades
till ett hot. Resonemanget om att den allmanna rostratten alltid varit demokratins

svagaste punkt visar att Fahlbeck inte ansag ratten att rosta vara huvudsaken i den
demokratiska statsformen, utan ett extremt inslag i densamma. Han intog snarare

positionen att demokratin var en stats sjal eller karaktar. Tankegangen liknar darvid
den klassiska antika synen pa konstitutioner och samhallstyper. Genom att forknippa
demokratin med idealet i sista meningen i citatet ovan, att bereda alia storsta mojliga

formaner, visade Fahlbeck var han sag dess karna. Man kan jamfora med den i Stand
och klasser beskrivna demokratiska tendensen som diskuterades i forra kapitlet. Denna

gick ut pa att sprida kulturen till sa manga som mojligt och minska de sociala
skillnaderna. Darmed blev det inte orimligt att se den som motsatte sig den allmanna
rostratten som demokratins framste van. Den som forsvarade inskrankningar i den
allmanna rostratten sag till att demokratin skulle kunna vara stark och effektiv.

Exkurs om innebdrden av demokrati

Jag menar att demokrati kunde innebara minst tv& skilda saker, beroende pa vem som

anvande ordet. For det forsta var demokrati ett satt att valja politiska ledare. Det var ett
enkelt konstitutionellt begrepp som skulle kunna sammanfattas med orden en man - en
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rost. For det andra anvandes demokrati som hos Fahlbeck, som en beskrivning av ett
samhalles sociala och kulturella inriktning eller karaktar. Den var da alltsa inte

konstitutionell. Jag kallar demokrati i denna betydelse for samhallskaraktar. I denna

mening kunde Sverige beskrivas som ett demokratiskt samhalle. Man kunde peka pa

att adeln inte hade nagot stort inflytande, man hanvisade till gamla svenska traditioner
som de sjalvstandiga bondernas roll genom historien, och riksdagens langa traditioner
av delaktighet i rikets styre. Man menade ocksa att det demokratiska draget lag i den
svenska nationalkaraktaren. Utifran en sadan anvandning av begreppet demokrati
havdades ocksa att det stora demokratiskt-parlamentariska idealet England inte alls var

nagon demokrati. England var langt mer an Sverige ett klassamhalle och detta

praglade hela den engelska kulturen i mycket hog grad. I sjalva verket fungerade det

engelska parlamentariska styret enligt denna uppfattning endast som ett satt att skifta
makten mellan olika grupperingar inom aristokratin som ansags dominera de bada
politiska partierna i England.

En jamforelse kan goras med Kjellen. Nils Elvander har havdat att Rudolf
Kjellen anvande sig av begreppet demokrati i tva former. For det forsta anvande
Kjellen i vetenskapliga sammanhang en snav och klar definition av begreppet
demokrati, vilket var "den fulla och hela folksuveranitetens form". For det andra
anvande Kjellen i politiska sammanhang begreppet demokrati i en form som inte
tvingade honom att precisera sin installing.283 Elvanders tolkning ar knappast tillfreds-
stallande. I den uppsats av Kjellen som Elvander bygger sin tolkning pa, beskrev
Kjellen den medeltida lansstaten som "en dominerande herremakt, som var sin tids
demokratiska (kollektiva) form" och den romerska republiken som en "demokratisk
republik med folkforsamlingen som suveran" och folkforsamlingens "klart demokra-
tiska monism".284 Det ar uppenbart att Kjellen aven i vetenskapliga sammanhang
kunde anvanda och definiera demokrati pa olika satt. Om Kjellen anvande sig av flera
definitioner av demokrati, sa ar den avgorande skillnaden inte om det var i politiska
eller vetenskapliga sammanhang, utan snarare vilka aspekter av demokratin som lag i
fokus for hans framstallning. Ibland kunde de rent konstitutionella aspekterna vara i

2X3
Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 283.
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fokus och ibland kunde de demokratiska samhallenas karaktar eller inriktning vara i
fokus.

En fraga som vidare forskning borde soka besvara ar i vilken man kampen om

demokratin kring sekelskiftet var en strid om vad begreppet demokrati verkligen
innebar. Hogerns allt mer kritiska installning till begreppet demokrati kan tolkas som

att vansterns definition av begreppet som konstitutionellt (i betydelsen en man - en

rost) blev det dominerande. Karaktarsdefinitionen forlorade i betydelse jamfort med
den konstitutionella betydelsen. En mojlig forklaring till att hogerns attityd till
demokratin forandrades skulle alltsa kunna vara att man tick overge sitt forsok att

definiera demokrati som ett samhalles allmanna karaktar och inriktning.285

Aterkoppling
Med utgangspunkt i Vallinders uppstallning over rostrattsrorelsens argument kan man

gora en sammanfattning av Fahlbecks behandling av dessa argument. De kristna

argumenten avfardade Fahlbeck med att erfarenhet och den politiska verkligheten

gjorde dem olampliga. De naturrattsliga argumenten fick ta emot den skarpaste
kritiken da Fahlbeck menade att dessa helt enkelt var foraldrade och av vetenskapen
overbevisade. Pa samma satt behandlade han rattighets-skyldighetsargumenten som

han menade emanerade ur de naturrattsliga. De utilitaristiska och uppfostrings-

argumenten tog Fahlbeck inte direkt upp till behandling i denna skrift. Daremot anslot
han sig till samhallsfredsargumentet och genom detta ocksa till nationalanda-

argumentet, och han accepterade fbrsvarsargumentet i samband med fragan om

behovet av en nationalanda. Med dessa argument kunde en viss utvidgning av

284
Kjellen, "Ett forsok till ett statsformernas naturliga system", 133 samt 134.
Oftast har hogerns installning till demokrati under de tva forsta decennierna av 1900-talet

beskrivits som rent taktisk och pragmatisk. Ett exempel pa detta ar Torbjorn Vallinders / kamp for
demokrati: Rostrdttsrorelsen i Sverige 1886-1900. Dar heter det bl.a. att "inom (nya) lantmannapartiet
dominerade med fa undantag - exempelvis S. J. Boethius - en oideologisk, utpraglat taktisk
konservatism. Makten skall ligga dar den ligger, de oupplysta, egoistiska arbetarna far inte berova
bonderna valdet i andra kammaren! - sa kan denna uppfattning med nagon overdrifit sammanfattas.", s
249. Vallinder menar att det dock fanns en av tysk statskunskap inspirerad konservatism som var mer
ideologisk, med bl.a. Oscar Alin och Rudolf Kjellen, men helhetsbilden han malar upp ar att det
konservativa motstandet var taktiskt, pragmatiskt och en politisk hallning styrd av enkla
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rostratten forsvaras. Fahlbeck tillbakavisade samtidigt argumentet om penningstreckets
godtycklighet.

Begreppet konservativ modernism fangar enligt min mening Fahlbecks position.
Han anvande vetenskapen for att losa den politiska fragan om rostratten, forsvara ett

traditionellt samhallssystem och minska hotet fran en utokad rostratt. De tva

strategierna for att framstalla vetenskapen som modern och anvandbar, nyttostrategin
och objektivitetsstrategin, kom bada till anvandning. Nyttostrategin anvandes pa de tre

satt vi konstaterat tidigare. For det forsta blev vetenskapen praktiskt nyttig pa ett

omedelbart satt. Genom statistiska studier och analyser borde den basta tankbara

censusgransen kunna anges. I detta fall fungerade vetenskapen instrumentellt och den
fick en i det narmaste teknologisk anvandning. For det andra kunde vetenskapen
teoretiskt analysera kulturens allmanna tillstand. Utifran en syn pa den overgripande
kulturella tendensen mot okad social utjamning kunde Fahlbeck forespraka en viss

utvidgning av rostratten. Genom att lyfta fram arbetarnas krav pa delaktighet i det
politiska arbetet och deras okade antal och betydelse i det allt mer industrialiserade

Sverige forstarktes analysen av denna tendens i samhallet. Den visade ocksa pa en

hotande samhallelig sjukdom med okande klassmotsattningar; motsattningar som

endast kunde botas genom att tillmotesga arbetarnas krav. Vetenskapen anvandes i
detta fall for att gora vad vi tidigare kallade teoretiska analyser av tendenser och
utvecklingar i kulturen och samhallet for att soka bota dess sjukdomar. For det tredje
var det i forhallande till demokratins framvaxt vetenskapens uppgift att upplysa och
bilda allmanheten. Vetenskapen skulle fungera som ett vaccin mot utlandska eller
felaktiga ideer och fa den allmanna opinionen att narma sig en modern uppfattning om

rostratten.

I enlighet med objektivitetsstrategin borde vetenskapsmannen inta en objektiv
position och vardera de bakomliggande argumenten for en utvidgad rostratt. Fahlbeck
analyserade argumenten om rattigheter utifran vad han menade var en modern
vetenskaplig standpunkt och kunde genom detta tillbakavisa de fiesta argumenten. Ett
aterkommande tema hos honom var tesen att den forment moderna uppfattningen om

maktintressen. Jfr aven Staffan Runestam, Forstakammarhogern och rostrattsfragan 1900 — 1907
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manskliga eller medborgerliga rattigheter i sjalva verket var en gammal och felaktig

uppfattning, som endast var gangbar i den allmanna opinionens ogon. Demokratins
mal var att sprida kulturen och minska de sociala skillnaderna. Genom att forsvara

inskrankningar i rostratten kunde demokratin starkas.

Rostra ttsfragan 1903-1906

Aret efter den ovan diskuterade artikeln, 1903, publicerade Fahlbeck ytterligare en

artikel om rostrattsfragan. Han utgick ifran en jamforelse med den komparativa
anatomin. Denna hade namligen visat att en liten forandring i en del av ett djur kom att

forandra helheten, sa att en ny djurtyp uppstod. Pa samma organiska satt fungerade

forfattningsreformer, enligt Fahlbeck. En liten forandring kunde leda till bade oanade
och oonskade forandringar av helheten.286

Fahlbeck aterkom till sin kritik av den statistiska utredningen kring reformen.
Den underskattade foljderna. De resultat som skulle folja av reformen var just en

oonskad effekt: att andra kammaren blev en homogen och vanstersinnad kraft som

representerade ett sarintresse i den svenska statsviljan. Men den svenska forfattningen

byggde pa maktdelningsprincipen, och ett viktigt inslag i denna var att de tva kamrarna
skulle vara jamnstarka. Problemet uppstod i samband med den gemensamma

voteringen, da det storre antalet ledamoter i andra kammaren medforde att den fick

overtaget. Detta ledde oundvikligt mot en regerande riksdag under ett i praktiken

genomfort enkammarsystem, vilket skulle utgora den storsta faran for landet, menade
Fahlbeck.287

Faran medforde att kravet pa garantier var nodvandiga och Fahlbeck delade upp

dessa i tre grupper: utgallring av undermaliga grupper, forstarkt rostratt for andra

grupper eller omgrupperingar av valjarkaren, och slutligen proportionella val. Darefter

analyserade Fahlbeck samtliga dessa typer av garantier och fann dem antingen
vardelosa, knappt verksamma eller olampliga. Dock menade han att bland de garantier
som dittills diskuterats var proportionalismen den kraftfullaste. Han var, utifran sin syn

samt Leif Lewin, Ideologi och strategi, 82.
286

Fahlbeck, "Rostrattsreformen", Statsvetenskaplig tidskrift, 1903, 139f.
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pa rostratten sasom statsfunktion, kritisk till den teoretiska grunden for
proportionalismen. Den konkreta fragan om hur effektiv den skulle vara kunde inte

avgoras an, enligt Fahlbeck, da dess effekter pa partierna inte hade studerats

vetenskapligt i Sverige eller utomlands i tillracklig man.288
Utifran sin analys av andra garantier och den redovisade uppfattningen att

kamrarnas jamlikhet var det viktigaste inslaget i den svenska forfattningen,
presenterade Fahlbeck fyra konkreta forslag: 1. Oka antalet medlemmar av forsta

kammaren sa att den motsvarade andra kammaren. 2. Minska andra kammarens

ledamoter pa motsvarande satt. 3. Upphav de gemensamma voteringarna helt eller
delvis. 4. Overlat de gemensamma voteringarna at en namnd med lika manga

ledamoter fran varje kammare. Alia forslagen syftade till att aterstalla jamlikheten
mellan kamrarna och om nagot av dem antogs kunde Fahlbeck acceptera en utvidgning
av rostratten. Han beklagade dock att arbetarna stravade efter allman rostratt som stred
bade mot representationens moderna ide och samhallets naturliga forhallanden. Han
kunde dock ytterst motvilligt acceptera den allmanna rostratten om de ratta garantierna
infordes, eftersom den skulle ena folket och eftersom deltagande i politiken kunde
verka uppfostrande och gynna ansvarskanslan hos arbetarna.289

Denna artikel fran 1903 kan ses som en fortsattning pa den som publicerats aret

innan. Ett forsok till samma objektiva analyserande ton ar narvarande i bada artiklarna,
men med ett undantag. Den senare artikeln avslutas med ett konkret och specificerat
forslag i rostrattsfragan.290 Det ar viktigt att paminna om att Fahlbeck 1903 invaldes i
riksdagen och att en blivande riksdagsman forvantades redovisa sin installing i
rostrattsfragan, inte minst for att klargora for sitt parti att han var en lamplig
kandidat.291 I artikeln framgar ocksa att uppfostringsargumentet for en utvidgad rostratt

287
Ibid., 140-146.

288
Ibid., 146-157.

289
Ibid., 157-165.

290 "Med garanti for bevarandet af kamrarnas likstallighet, pa satt som ofvan angifvits, och heist
i form af forslagen 3 eller 4 tilldelas rostratt at hvarje vafrajdad svensk man, som fylit 25 ar och icke
haftar for honom aliggande furfallna utskylder. Samtidigt upphafves den olika representationsratten
for land och stad.", ibid., 164.
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Forfragningar om Fahlbecks hallning i rostrattsfragan infor hans kandidaturer till riksdagen

kom upp vid ett flertal tillfallen. Se t.ex. utkast till brev fr Fahlbeck till O. Alin, 14/9 1896; till P.
Lithander 8/8 1902 da Fahlbeck hanvisar till sin artikel 1902 for sitt prinipiella stallningstagande. Jfr
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accepteras av Fahlbeck. Han ar dock fortfarande i princip stark motstandare till den
allmanna rostratten, men tvingas acceptera den for den nationella enighetens skull.
Den for honom viktigaste fragan var att maktdelningen mellan kamrarna vidmaktholls.

Fahlbeck aterkom 1906 till rostrattsfragan men i en mycket kortare artikel av

dagspolitisk art och i ett mer polemiskt tonlage. Artikeln ar ett angrepp inte bara pa

regeringen Staaffs rostrattsforslag, utan ocksa pa Kjellens forslag om en forandring av

indelningen av valkretsar, som kritiseras skarpt utan att Kjellen namns vid namn.

Denne hade lagt en motion om att landsbygds- och stadsvalkretsar skulle forandras och
att kopingar och municipalsamhallen skulle raknas till staderna, nagot som enligt

Kjellen skulle fungera som konservativ garanti mot en utvidgad rostratt.292 Fahlbecks

grundlaggande tes var att regeringens forslag var en dalig kompromiss, som visat att

den gick ett partis arenden och inte hela rikets; den var en partiregering och inte en

riksregering. Det storsta problemet med regeringens forslag var att det forordade

majoritetsval. Fahlbeck tog nu helt och fullt stallning for proportionalismen, som han
betraktade som det basta sattet, och den nyare tidens satt, att undga majoritetsvalens
brister. Han var overtygad om att detta valsatt skulle ga segrande fram over varlden.
Fahlbeck lyfte explicit fram Peterssons i Paboda m.fl. motion som det basta sattet att

genomfora rostrattsreformen och ta demokratin till en hogre utvecklingsform, som han

uttryckte det. Artikeln avslutas med en efterskrift som var ett direkt angrepp pa ett tal
som statsministern hade hallit i Goteborg sedan den ovriga artikeln skrivits. Fahlbeck
attackerar talet for att vara en uppvisning i taktik som tydligt bevisade tesen att

regeringen var en partiregering och ingen riksregering.293
Denna artikel har som sagt en uttalat dagspolitisk form. Den ar kort och den

behandlar de konkreta forslagen som diskuterades i riksdagen vid samma tid. Det ar

tydligt att Fahlbeck i detta fall anvande Statsvetenskaplig tidskrift som ett forum for

dagspolitisk debatt. Det var ocksa, som tidigare namnts, vid denna tid som han kopte
Skanska aftonbladet for att behalla en konservativ rost i Sydsverige. Att Kjellens
forslag kritiseras kan betraktas som ett utslag av en intern hogerdebatt i vilken

aven nagra brev fran P. Lithander under 1902 och fran E. Lindblad 20/4 och 25/5 1902, Pontus
Fahlbecks brevsamling, LUB

292
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Statsvetenskaplig tidskrift anvandes for att bemota Kjellens och Reuterskiolds

argumentation i Goteborgs aftonblad. Fahlbeck var nu uttalad proportionalist och
betonade att denna valmetod var den modernare och battre formen. Samtidigt ar

huvudresonemanget grundat pa samma principer som i de tidigare artiklarna.
I en senare, langre artikel fran samma ar behandlade Fahlbeck rostrattsfragan

aterigen fran en mer distanserad position. Han utgick fran att samhallets

demokratisering var malet for saval hoger som vanster, men att vansterns foretradare
misstar sig totalt:

nar de forestalla sig, att demokrati kan finnas blott i den form, som de svarma
for. Det gifves mer an en typ for folksuveranitetens forfattningar. Och den,
hvarat hogerns forslag leda - lat vara utan att alia nu se det klart - ar lika
fullblodig som vansterns egen.294

Fahlbeck havdade att hogerns forslag for forfattningens utveckling var nationell, till
skillnad fran vansterns. Han utgick fran den analys av forfattningars olika typer som

han presenterat 1904, dar han liknade den svenska forfattningen vid USAs och kallade
denna typ for en dualistisk parlamentarism. Fahlbecks diskussion om parlamenta-
rismen kommer att behandlas i nasta kapitel. Att han anknyter till de parlamentariska
typerna visar att han aterigen forsokte bedoma rostrattsfragan utifran en analys av den
svenska forfattningens hela vasen.295

Fahlbeck menade att en historisk analys av den svenska forfattningens utveckling
visade att riksdagen hela tiden utokat sin makt. Utvecklingen gick inte mot en styrande
regering, som vanstern hoppades, utan mot en allsmaktig regerande riksdag:

Vansterns ofvannamnda utvecklingslinje ar salunda lika omojlig, som den ar
onationell. Den kan icke genomforas, ty den gar stick i staf emot
forfattningens egen utvecklingslinje. Och denna utveckling lystrar ej till
manniskornas vare sig onskningar eller farhagor. Den lyder blott sina egna
lagar och de fora i detta fall till en icke blott allt beslutande utan ock sjalf
regerande riksdag. For de fleste torde detta framtidsperspektiv te sig sa
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294
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afskraekande, att de med ovilja vanda sig bort och ej vilja tro darpa. En kail
och ofbrvillad syn pa tingen visar likval, att det ar dit vi med snabbhet ga.296

Det hotande resultatet av en sadan utveckling hade man sett under frihetstiden, menade
Fahlbeck. Den stora faran i samtiden var att den allsmaktiga riksdagen, med den

utvidgade rostratten, skulle beharskas endast av en klass och ett intresse. Hade en

forandring av den gemensamma voteringen varit mojlig hade det kunnat vara en

losning, men ingen vagade nu hoppas pa detta. Det nodvandiga botemedlet var

proportionalismen, som gav alia klasser och intressen sate i riksdagen. Maktdelningen
och likstalligheten mellan kamrarna var fortfarande det som skulle radda den svenska

forfattningen for framtiden, enligt Fahlbeck.297
Han avslutade artikeln med att aterigen konstatera att en dalig forfattning

demoraliserar folket medan en god kunde uppfostra det till det battre. Darefter foljde
en efterskrift till artikeln i vilken det socialdemokratiska forslaget till rostrattsreform
kort bedomdes. Fahlbeck menade att socialdemokraternas uppgivande av enkammar-

systemet med proportionella val var bra. Det forslag de forordade innebar dock en

forsta kammare med mindre befogenheter, vilket stympade tvakammarsystemet. Han
kritiserade dem dartill for att de sag rostrattsfragan helt och hallet ur en social
synpunkt, med en okad valratt sasom huvudsak. Man borde istallet betrakta den ur

statsrattslig synpunkt och da var riksdagens organisering det avgorande.298
I artikeln var Fahlbeck mindre dagspolitisk, men den allmanna politiska

varderingen var anda sjalvklar och given for honom. Han anvande, som citatet ovan

visar, vetenskapen for att belysa den lagbundna utveckling forfattningen stod infor,
och han kunde efter denna analys framstalla proportional ismen som det enda mojliga
svaret. En valmetod utkristalliseras som det enda rimliga alternativet infor en

lagbunden utveckling bortom mansklig kontroll.

Sammanfattningsvis kan sagas att Fahlbecks grundposition om allman rostratt
och behovet av utvidgad rostratt var densamma under denna period. Rostratten
bedomdes utifran hela forfattningen; vad Fahlbeck skulle kalla det organiska

296
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sammanhanget. Statsvetenskaplig tidskrift var ett forum for en vetenskaplig behandling
av rostratten som samtidigt var tydligt varderande, men utifran vad Fahlbeck ansag

vara vetenskapligt objektiva fakta. Men under rostrattsstridens storre hetta, da

regeringen Staaff drev fragan, gav Fahlbeck en mer dagspolitisk kritik av bade

regeringens forslag och konkurrerande konservativa forslag. Tidskriften blev da ocksa
ett direkt dagspolitiskt forum.

Det kan tyckas paradoxalt att Fahlbeck anvande tidskriften i det dubbla syftet att

befasta statsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och ge dagspolitiska inlagg i en

aktuell stridsfraga. Men han ansag att hans inlagg i den dagspolitiska debatten stod pa

vetenskaplig grund och han behovde en plats att framfora sitt budskap pa. Tidskriften
kunde da fylla dessa tva syften samtidigt, utan att den komprometterades i Fahlbecks
ogon.
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5 Demokratin som hot

Detta kapitel har tva huvudsyften. For det forsta skall jag ge en bild av hur Fahlbeck
och Kjellen tog sig an demokrati, parlamentarism och andra aspekter av de konstitu-
tionella fragorna. Jag belyser olika betydelser dessa begrepp kunde fa. Det ar ocksa
min avsikt att antyda hur dessa begrepps inneborder samverkade och forandrade
varandra.

For det andra skall jag forsoka visa hur Kjellens och Fahlbecks anvandning av

vetenskapen och deras uppfattning om dess roll i samhallet samverkade med deras syn

pa demokrati och parlamentarism och deras satt att hantera dessa politiska fragor. Dels
skall jag undersoka hur de vetenskapligt angrep dessa konstitutionella fragor, dels skall

jag antyda vilken roll vetenskapen kunde fa som alternativ eller som motvikt till
demokratin och parlamentarismen.

Framstallningen koncentreras till vad konservativa uppfattade som tva konkreta
hot vid en demokratisk utveckling: demokratins utveckling till en oligarki samt

parlamentarismen.

Demokratin som hot: 1 Oligarkin

En inneboende tendens hos demokratin att forandras till en oligarki eller ett favalde
var ett av dess mer hotfulla drag, menade manga konservativa. Inte minst hamtade
denna typ av kritik sin inspiration fran kontinental forskning om massorna och det
demokratiska partivasendets struktur. Verk som Zur Soziologie des Parteiwesens in
der modernen Demokratie av den tysk-italienske sociologen Robert Michels och La
democratie et les partis politiques av den rysk-franske samhallsvetaren Moisey

Ostrogorski anvandes av konservativa samhallsvetare och historiker for att kritisera
tendenser till oligarki i det moderna demokratiska partivasendet. I dessa skrifter
havdades att de demokratiska partierna av nodvandighet utvecklades till elitstyrda
kamporganisationer. Partierna organiserades for att vinna strider i valrorelser och
maste da organiseras med en styrande elit i toppen som kunde beordra parti-

organisationen och leda den pa ett krafffullt satt. Denna organisation gjorde ocksa att
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partierna kom att se den vunna makten som ett krigsbyte att anvanda for sina egna

syfiten. Det demokratiska idealet var endast en maskering for en oligarki med parti-
ledningarna som den styrande eliten.2"

Aven studier av massans psykologi som Gustave Le Bons Psychologie desfoules
och Emile Faguets Le culte de I'incompetence anvandes for att underbygga teser om

den inneboende faran i det demokratiska partivasendet. Massan betraktades som styrd
av speciella drifter och behov i dessa texter. Den var inte mottaglig for sakliga skal
eller rationella argument utan leddes av enkla drifter och kanslomassiga skal. De stora

massorna kom ocksa att avsky de hogt staende och kunniga mannen och ville istallet
ha ledare de kunde identifiera sig med. Det var pa kanslomassiga grunder och inte
meriter som ledare i demokratier kom att utses. Darmed valdes medelmattor som var

av samma moraliska halt som den breda massan. Demokratin blev ett styre av

inkompetensen och medelmattan.300
Kombinationen av dessa sociologiska tankar om det demokratiska partivasendets

nodvandiga utveckling mot elitstyre och de socialpsykologiska ideerna om massans

oformaga till logiskt tankande och stravan efter medelmattiga ledare gav en

skrammande bild av ett demokratiskt styre. Vilka grepp anvande statsvetarna for att

analysera demokratin? Vilka forslag till losningar pa problemen formulerade man? For
att visa att Fahlbeck och Kjellen inte var unika i synen pa demokrati som en oligarki
kommer en jamforelse med en annan konservativ samhallsvetare att inleda.

Nationalekonomen och hogermannen Gosta Bagge (1882-1951) malade just en
sadan bild av demokratin i Svensk Tidskrift 1912.301 Bagge menade att demokratin

gick segrande fram over varlden men att aven demokrater borjat reagera pa problemen
med att realisera demokratin i praktiken. Bagge forde fram forskningen av Michels,
Ostrogorski och Le Bon men ocksa italienarna Moscas och Paretos forskning namns.
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studier i svensk konservatism 1916-1922, ed. Mats Kihlberg & Donald Soderlind (Stockholm, 1961),
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Alia dessa internationella forskare visade, enligt Bagge, att den liberala individua-
lismen, liksom den liberala ekonomiska teorin lidit bankrutt nar den kommit i kontakt

med verkligheten. Partierna forfoll snabbt till de ovan beskrivna kamporganisa-
tionerna:

Striden och organisationen blir sitt eget mal. Sa smaningom komma allt flera
af samhallets fragor att betraktas fran synpunkten, huru de bast skulle kunna
utnyttjas i partiets tjanst under dess strid om makten, och nar det segrande
partiet till sist vinner sitt mal och sitter vid kottgrytorna, ar det med samma
kansla som segraren i ett ofvervunnet land. Andra partier och andra
medborgargrupper aro fortfarande fiender, som nu underkufvats, och pa hvilka
det galler att hamnas, pa samma gang som alia chanser begagnas i det egna
partiets intresse, lat vara ofta under det nara till hands liggande fullt naturliga
sjalfbedrageriet, att detta sammanfaller med landets - ett sjalfbedrageri, som vi
ju kanna igen afven fran klasstridernas historia.302

Dessa inneboende problem i demokratin relaterade Bagge ocksa till problemen med

korruption och vantjanster som han ansag var tydligast i USA. Dar hade problemen
vuxit sig sa stora att en reaktion blivit nodvandig. Losningarna pa problemen i USA
blev minskat demokratiskt inflytande over tjansters tillsattande, storre makt- och
ansvarskoncentration hos de verkstallande myndigheterna samt forsok att avskilja

forvaltningen fran det politiska livet. Bagge menade att an var laget inte lika prekart i

Sverige men hanvisade med ett varningens ord likval till den svenska historien:

Men vi ma komma ihag, att vi haft en tid i var historia, icke sa aflagsen, nar
riksens maktagande stander voro en oppen marknad for de utlandska
diplomatema, och da forsaljning af statshemligheter kunde hora till de
ordinarie biinkomstema for en svensk ambetsman.303

Bagge fortsatte med att havda att den pagaende politiseringen av hela samhallslivet var

farlig och kunde anas aven i samtidens Sverige. Han exemplifierade bl.a. med
utredningsvasendet som han menade hade borjat stallas i partimaskineriets tjanst.

301
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Moraliskt var det nodvandigt att bekampa dessa faror annars skulle man forrada det

livsdugliga i demokratins ideer, som Bagge anda menade existerade.304

Hanvisningen till den svenska frihetstiden ar intressant. Allt som oftast aterkom

denna historiska period som ett varnande exempel pa hur demokratiska och framforallt

parlamentariska tendenser hade urartat i Sverige. Striden om demokratin blev med
tiden ocksa en strid om tolkningen av frihetstiden. Den gangse kritiska bilden av

frihetstiden hade utmanats av en demokratiskt inspirerad version med historikern och
statsvetaren Fredrik Lagerroth (1885-1974), och senare Kjellens eftertradare Axel
Brusewitz som anforare. Genom att likstalla problem i den moderna demokratin med
de problem som man ansag funnits i den svenska frihetstiden kunde den svenska
historien bli ett argument i den samtida politiska debatten.305

Det ar ocksa av intresse att konstatera att USA, den stora demokratin, lyftes fram
som ett varnande exempel pa korruption och ett politiskt system som byggde pa

personliga vantjanster, men ocksa som ett exempel pa hur politiken inriktades mot en

aktivare central styrning och mot en forvaltning med stor makt som skulle sta fri fran
politiskt inflytande. USA far bade representera en hotbild om hur demokratin kunde
komma att utvecklas aven i Sverige och samtidigt vara ett bevis pa att demokratiska
lander redan borjat reagera mot demokratins inneboende problemen. I det sistnamnda
fallet blir utvecklingen i USA ett exempel pa vilka matt och steg som maste tas for att
demokratins faror skall kunna motarbetas. En fristaende och stark forvaltning tycks

jamte en stark exekutiv makt vara de viktigaste inslagen enligt Bagge.
Rudolf Kjellen anvande sig ocksa av Le Bons och Faguets verk for att visa pa

inneboende problem i det demokratiska samhallssystemet. Demokratin var politiskt
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framgangsrik men pa det teoretiska planet menade Kjellen att den utsattes for hard

kritik, vars berattigande inte ens dess fbresprakare kunde forneka.306

Kjellen menade alltsa att samtidigt som den demokratiska styrelseformen gick

segerrik fram pa det praktiska planet sa kunde vetenskapen pa det teoretiska planet

undergrava demokratins stallning. Vi anar redan i detta resonemang en konflikt mellan

vetenskapen och demokratin. Det ar ocksa tydligt att forskarens roll som objektiv
betraktare och bedomare ar viktig. Demokratin ar framgangsrik, men vetenskapen ar

objektiv och bedomer den inte utifran dess framgangar utan utifran dess verkliga
innehall. Da maste till slut demokraterna sjalva lyssna.

Kjellen lyfte fram tva aspekter av det demokratiskt pariamentariska systemet som

med nodvandighet ledde till tendenser mot elitstyre och oligarki. For det forsta
definierade han, med direkt hanvisning till Faguet, inkompetenskulten eller

"premiering af 'sakokunnigheten'". Mot vad Kjellen kallade den politiska lagen att

majoriteten skall ha makten stallde han den andliga lagen att kunskap ar makt. Den
senare skulle komma att visa sig starkare och darfor "se vi ock i den utvecklade
demokratien en tendens till starkande af forvaltningen, sasom kompetensens

malsman, gent emot den parlamentariska pratkvarnen."307
Detta ar ett angrepp pa det argument for allman rostratt som jag, i forra kapitlet,

konstaterade att Vallinder kallade det utilitaristiska. For Kjellen gallde alltsa
motsatsen. Kompetensen maste skyddas i en demokrati och da var forvaltningen och
ambetsmannen den lampligaste utposten for detta forsvar. Detta kom, som vi skall se,

att innebara att de som skulle ge dessa ambetsman deras kompetens kunde fa ett stort

inflytande. Dessutom blev det en vasentlig fraga vilken typ av kompetens som

forvaltningen behovde.
For det andra definierade Kjellen "kamrateriet" sasom ett inneboende problem i

de parlamentariska demokratierna. Utifran den franske politikern Georges Leyguets

verk La republique des camerades menade Kjellen med begreppet kamrateri att

parlamentarikerna bildade ett kotteri som holl varandra om ryggen och som anvande

306 Rudolf Kjellen, "Parlamentsledan II", Nya Dagligt Allehanda, 30/7 1916. Jfr Elvander.
Harald Hjarne och konservatismen, 284.

307 Rudolf Kjellen, "Parlamentsledan II".
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makten till egen vinning i stallet for det allmanna basta. Man paraderade utat med

partiskillnader men stod egentligen enligt Kjellen mot bade landet och folket som en

egen harskande el it. For att beskriva det forakt som detta utvecklade hos medborgarna
anvande Kjellen begreppet parlamentsleda. I dag skulle vi val snarast saga politiker-
forakt, men Kjellens begrepp riktade sig mot en viss typ av politisk verksamhet och
inte generellt mot alia politiker.308

Aven om Kjellen, till skillnad fran Bagge, hanvisade till Leyguet ar resone-

mangen desamma. Demokratin utvecklas av nodvandighet till ett styre av en elit.
Denna elit var dock inte framstaende nar det gallde sakkunskap och den intog inte
heller en objektiv position for helhetens basta. Den var istallet per definition parti-

ansluten, aven om detta var ett sken for massorna. Kontrasten mot den bild Kjellen i
andra sammanhang gett av den vetenskapliga eliten blir slaende. Vetenskapsmannen
var genom sin sakkunskap samhallsnyttiga, de var objektiva och stod ovan ideologiska
bindningar.

Vad var da botemedlen mot parlamentsledan enligt Kjellen? Som citatet ovan

visat var en stark och sjalvstandig forvaltning den forsta och viktigaste forutsattningen
for att sakkunskapen skulle fa ett utrymme i politiken enligt Kjellen. I tva artiklar fran
1921 utvecklade Kjellen tankarna om hur statsvetenskapen var en viktig del av

utbildningen, inte minst i ett demokratiskt samhalle. Kjellen menade dar att en av de
viktigaste positiva effekterna av demokratin var det stora uppsvinget i intresse for
statsvetenskaperna:

Det ar demokratiens tribut at den allmanna bildningens utveckling, i eget
valfbrstadt intresse som alltid. Men mera an nagonsin forut ar denna
konjunktur forbunden ocksa med den allmanna valfarden i en tid, som
utlamnat sjalfva staten at folkets bredaste lager. Icke blott teoretiskt utan annu
mera praktiskt ar statsvetenskapemas konjunktur att halsa som ett af tidens
mest loftesrika och hoppgifvande tecken.309

Nar de breda massorna natt fram till makten kande de behovet av bildning i politik och
om statslivet. Detta ledde Kjellen att forespraka den statsvetenskapliga fakultet som

308
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309
Rudolf Kjellen, "Demokratien och den statsborgerliga bildningen: Krafven pa en
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diskuterades i tredje kapitlet. Han betonade att an viktigare an en statsvetenskaplig
fakultet var att ett forsta steg togs genom inforandet av en statsvetenskaplig examen.

Denna ide fran aren 1908-1911 var viktig for landets andliga och politiska kultur.
Vikten av att utbilda ambetsmannen i statsvetenskap var alltsa an viktigare ju mer

demokratin fick faste.310

For att pavisa andra mojliga losningar pa problemet hanvisade aven Kjellen till
USA. Han menade att utvecklingen dar gatt mot en starkare exekutiv makt, med andra
ord mot en starkare presidentmakt.311 Kjellen hanvisade ocksa till Osterrike, Italien och

England for att exemplifiera behovet av en stark centralmakt som motvikt till

parlamentet. Vanstern i USA hade ocksa reagerat mot kongressens missbruk av

makten och foreslagit ett okat inslag av referendum och omedelbart folkstyre, nagot

Kjellen beskrev som "samma metod, som Frihetstidens senfodde areraddare hos oss,

doktor LageiTOth, tankt sig som losningen pa den tidens bekymmer."312
I artikeln anvande Kjellen, liksom Bagge, internationell forskning som bevis for

att demokratin trots sin politiska framgang bar pa inneboende problem som av

nodvandighet skulle komma att leda till ett oligarkiskt styre. Genom en analys av

forhallanden i andra lander, inte minst USA, forstarktes intrycket att demokratin var

hotad om inte motvikter till partiernas elitstyre skapades. USA fick i Kjellens analys
snarare vara ett foregangsland i fraga om atgarder som minimerade demokratins

problem an ett varnande exempel. Man kan ocks& konstatera att aven hos Kjellen

dyker tolkningen av frihetstiden upp som ett inslag i forsoken att definiera demokratins
och parlamentarismens problem. Kombinationen av jamforelser med utlandska
demokratier som USA och hanvisningar till den svenska historiska parlamentarismen
under frihetstiden gav tyngd at argumenten att de problem man definierade hos
demokratin var universella och uppstod av nodvandighet.

Kjellen menade alltsa att vetenskapen kunde visa att demokratin av nodvandighet
utvecklades i en riktning som var skadlig. Dessutom forsokte han visa att den elit som

utvecklades i demokratin representerade okunnighet och sarintressen som stod i

310
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konflikt med landets och folkets intressen. Vetenskapen stod som en icke uttalad
motbild och det var ocksa vetenskapen som skulle utbilda de tjansteman som skulle
bevara sakkunskapens inflytande.

Aven Pontus Fahlbeck anvande utlandska exempel och framfbrallt USA for att

definiera de oligarkiska tendenserna i vad han kallade den kapitalistiska demokratin.
Den kapitalistiska demokratins forutsattningar var for det forsta att kapitalet var

tillrackligt stort och att det var samlat hos kunniga och skickliga personer. For det
andra behovdes det demokratiska och parlamentariska styrelseskicket for att skapa

forutsattningarna att styra allmanna angelagenheter och ge folket illusionen av att de

styr. Det ar intressant att se att Fahlbeck under forsta varldskriget kommit att mycket

tydligare forknippa demokrati med ett konstitutionellt system an vad han gjorde 1902.

Kapitalisterna anvande i de anglosaxiska landerna dels partiorganisationerna, dels

pressen, som agdes av kapitalisterna, for att uppfostra och dirigera allmanhetens
opinioner. Att det fanns tva eller flera partier hade ingen betydelse da det bakom alia
partier fanns grupper av kapitalister som aven om de konkurrerade inbordes anda hade
samma langsiktiga mal: att skydda kapitalisternas intressen och uppratthalla den
demokratiska yttre formen. Fahlbeck menade att till sitt "vasen ar den kapitalistiska
demokratien en aristokrati i demokratiska former".313 Den kunde forandras fran

tidpunkt till tidpunkt och under kriget hade den blivit mycket autokratisk men den var

anda tvungen att uppratthalla illusionerna kring manskliga rattigheter och friheter. Den
kapitalistiska demokratin byggde pa ett hyckleri men hade anda sina fortjanster.
Efitersom det var omojligt for massorna i de moderna stora staterna att beakta och
forsta alia foreteelser i samhallet behovdes det klokare man som styrde, som stod

ovanfor och fria fran massan. Samtidigt uppeholl den kapitalistiska demokratin
illusionen av ett folkstyre.314

Fahlbeck sag dock inga forutsattningar for den kapitalistiska demokratin i
Sverige. Kapitalet och pressen var inte tillrackligt koncentrerade och folket var inte
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vant att rosta pa befallning pi det satt som var vid handen i den kapitalistiska
demokratin. Sverige borde enligt Fahlbeck istallet hilla fast vid sin forfattning:

den konstitutionella monarkien, vilken i nutiden ar ett folkvalde lika val som

demokratien, men icke direkt som den utan indirekt med en regering, som star
ovan partierna, ej ar tjanare at ett ibland dem och just darigenom kan fatta och
folja den verkliga folkviljan.315

Hos Pontus Fahlbeck framstir de oligarkiska tendenserna hos demokratin som lika

tydliga, nodvandiga och lagbundna som hos Kjellen och Bagge. Fahlbeck argumen-

terade inte utifrin utlandsk forskning utan koncentrerade sig istallet pa analyser av

utlandska forhillanden, framforallt i de anglosaxiska landerna. I hans fall blev USA i
huvudsak ett varnande exempel. Men han beskrev inte de oligarkiska tendenserna dar
som utvecklade av misstag eller som enbart framsprungna ur demokratins inneboende

problem utan istallet som en medveten strategi frin de ledande kapitalisterna. Hans
kritik av den kapitalistiska demokratin som en oligarki foreter tydliga likheter med en

klassisk vansterkritik av den borgerliga demokratin.
Nationalekonomen Bagge och statsvetarna Kjellen och Fahlbeck formulerade en

liknande kritik av hur demokratin kom att utveckla oligarkiska tendenser. Det var

massans okunnighet, partiorganisationerna och parlamentarismen som stod i centrum

for kritiken. Deras forslag pa losningar uppvisade ocksi likheter, aven om Bagge inte

tydligt pekade pa nigra uppenbara losningar. Bagge antydde dock att det traditionella
svenska utredningsvasendet miste sti fritt fran politisk styrning. Kjellen pekade dels
pa behovet av en stark och fristiende forvaltning som skulle kunna representera

sakkunskapen och objektiviteten, dels pi en stark exekutivmakt. Ocksi Fahlbeck
betonade behovet av en fristiende och stark regering som stir ovan partierna. Detta var

ett argument som Fahlbeck ofta kom att fora fram.316 Den viktigaste itgarden for att
motverka de hotfulla oligarkiska tendenserna hos demokratin var alltsi att delar av

statsapparaten inte styrdes av partiorganisationerna eller parlamenten.
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Det ar tydligt att det fanns en konservativ strategi som sag en frist&ende och

motstravig forvaltning som ett satt att begransa de skadliga effekterna av demokratin.
Crister Skoglund har diskuterat en liknande strategi hos de mest nationalistiska

hogergrupperna under 20- och 30-talen. Bland dessa var tanken att den redan inforda

demokratin kunde motverkas genom att blivande ambetsman, framforallt jurister, var

antidemokrater och darmed tog avstand fran den radande demokratin. Detta

uppfattades av socialdemokraterna som ett reellt hot under dessa decennier.317 Jag har
visat att denna typ av strategi forekom tidigare och att den da inte var avsedd som en

subversiv verksamhet utan som ett satt att motverka demokratins inneboende tendenser

och framtida utveckling. Forvaltningen behovde inte vara ideologiskt antidemokratisk
utan den skulle vara stark och fristaende sa att den kunde motverka de skadliga
effekter som demokratins drifter och fel ofelbarligen ledde till. Jag har ocks& visat pa

den stora betydelse som statsvetarna lade vid ambetsmannens och forvaltningens

utbildning. I nasta kapitel studeras deras intresse for att fa vara med och forma och
modernisera denna utbildning i samband med forsoken att infora en statsvetenskaplig
exam en.

Skoglund har poangterat att nationalkonservativa under 1920-talet vande sig mot

demokratins "inkompetens" och istallet hyllade vad han kallar "overhetsstaten" dar de
visa och kunniga med en rejal utbildning skulle styra. Skoglund menar att det i
hogerns idealsamhalle inte var ingenjoren utan snarare "domaren med sin ovald och
sin auktoritet" som representerade den idealiske ledaren tillsammans med foretags-
ledaren.318 Jag menar att samhallsvetaren kunde framstallas som minst lika viktig.

Samhallsvetenskapen kunde fungera som en sakerhetsventil mot en overdriven
demokratisk utveckling. Dels pavisade den de farliga tendenserna i den demokratiska
utvecklingen. Pa detta satt var den teoretiska samhallsnyttan tydlig, men ocksa att
samhallsvetenskapen var objektiv och stod som en motvikt mot den allmanna
uppfattningen. Dels var den en direkt motvikt eller medicin mot demokratins skadliga
tendenser. Vetenskapen kunde losa praktiska politiska problem med hjalp av
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sakkunskap och korrekta analyser och den hade en viktig roll i upplysningen och

utbildningen av bade forvaltning och befolkning.

Demokratin som hot: 2 Parlamentarismen

I borjan pa 1920-talet lanserade Kjellens eftertradare som skytteansk professor, Axel

Brusewitz, ett omfattande och langsiktigt forskningsprojekt om den hogaktuella

parlamentarismen. Forskningen skulle genom kallkritik och empirisk historieforskning

analysera parlamentarismens framvaxt. Brusewitz hade inspirerats av sitt arbete med
Karl Staaffs efterlamnade papper och den politiska strid kring parlamentarismen som

denne deltagit i och som ocksa engagerat Brusewitz.319 Forskningen var alltsa politiskt
laddad. Parlamentarism var ett ord som ofta forekom i den politiska debatten under
1900-talets borjan. Termen anvandes med olika inneborder och politiska fortecken.
Bade Fahlbeck och Kjellen hade som statsvetare tagit sig an begreppet och foreteelsen

parlamentarism, men pa andra satt och med andra politiska varderingar an Brusewitz
senare skulle gora. Detta avsnitt skall granska deras anvandning av begreppet under
1900-talet och deras forsok att paverka dess betydelse.

Pontus Fahlbeck diskuterade parlamentarism i ett flertal skrifter och under manga

dr. Han forsokte visa att det fanns alternativ till vad han kallade den engelska

parlamentarismen.320 Med begreppet parlamentarism betecknade Fahlbeck 1904 alia
demokratiska konstitutioner i modern tid. Han foredrog parlamentarisk fore
demokratisk, da parlamentarisk tydligt angav att det var folkforsamlingen som genom

318 Crister Skoglund, "Upp till kamp mot massvaldet", Motstroms: Kritiken av det moderna, ed.
Kallstrom & Sellberg (Stockholm, 1991), 309, 314.

319
Torkel Nyman, Kommittepolitik och parlamentarism: Statsminister Bostrom och

rikspolitiken 1891-1905. En studie av den svenska parlamentarismensframvaxt (Uppsala, 1999), 1 If,
64-71. For en genomgang av debatt och forskning kring den svenska parlamentarismen, 45-71,
sarskilt not s.47, om Kjellen och Fahlbeck, 57-62. Jfr Kai Paajaste, "'Parlamentarismen' som
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representation innehade makten. Begreppet demokratisk forbeholl han, i det har fallet,
de antika direkt demokratiska forfattningarna. Vi kan alltsa aterigen konstatera
glidningar och skiftningar i hur begreppen demokrati och parlamentarism anvands vid
olika tillfallen beroende pa vilken aspekt av dem som ar i fokus. Fahlbeck menade att

det fanns tre typer av parlamentarism: den enhetliga engelska, den dualistiska i Sverige
eller USA och den blandade i Schweiz.321

Den engelska parlamentarismen praglades enligt Fahlbeck av att premiar-
ministern hade all makt och att varken konungen eller parlamentet hade nagon reell
makt att tala om. Den engelske premiarministerns styrelse betecknade han rent av som

"ett slags pa allmanna val och nu mer femarigt mandat hvilande caesarism."322
Parlamentarismen av engelsk modell framholls som ett ideal av manga i Europa och
hade kopierats av ett flertal lander men valdigt fa hade verkligen forstatt den, havdade
Fahlbeck. Mot den engelska parlamentarismen, dar parlamentet inte hade nagon reell

makt, stallde han den dualistiska parlamentarismen som existerade i Sverige och USA.
Dessa tva landers konstitutioner sag vid ett forsta betraktande valdigt olika ut, men

genom att anvanda vad han kallade en jamforande typologisk metod forsokte Fahlbeck
visa pa avgorande likheter mellan de tva konstitutionerna. Det som gjorde de bada
konstitutionerna till parlamentariska var det stora inflytande som riksdagen respektive
kongressen hade. De hade ett direkt inflytande pa lagstiftning och den lopande
politiken till skillnad fran parlamentet i England som endast tillsatte eller avsatte en

regering som hade all makt. Det som gjorde att den svenska och amerikanska parla-
mentarismen enligt Fahlbeck borde kallas dualistisk var att "statsmakten delades
mellan de tva statsorganen konung och riksdag pa det satt, att de dels hvar for sig
inom bestamda omraden dels samfaldt utova densamma."323 Motsvarande gallde alltsa
i USA med statsorganen president och kongress.324
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Fahlbeck, Engelsk parlamentarism contra svensk: Ett stycke nutidshistoria, 4.

323
Ibid., 19.

324
Ibid., 20.
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Med den jamforande typologiska metoden forsokte Fahlbeck bestamma den
svenska konstitutionens forhallande till andra och darmed ocksa komma at dess sanna

vasen. Bara genom att kanna dess vasen var det mojligt att finna vilka inslag i

forfattningen som var overensstammande med detta och vilka som var frammande och
darmed felaktiga. Endast sa kunde forfattningens fortjanster och eventuella anomalier
eller fel avgoras.325 Metoden anvandes alltsa for att pa ett nytt satt kunna avgora vad
som var de sunda eller osunda delarna av den svenska forfattningen och for att bedoma
vilka forandringar som var mojliga att gora i samklang med den svenska forfattningens

verkliga vasen.

Samtidigt stod den svenska forfattningen i ett avseende pa en helt annan grund an

den amerikanska. Den svenska konstitutionen hade namligen det gemensamt med den

engelska att den var en historisk forfattning medan den amerikanska var doktrinar eller
"ett verk af teoretisk spekulation."326 Ett aterkommande argument hos Fahlbeck, saval
som hos andra konservativa, var att den svenska konstitutionen av 1809 var ett resultat

och en summering av Sveriges historiska utveckling.327 Sveriges historia hade visat pa

vadan av bade kungligt envalde och en allenastyrande riksdag under frihetstiden.

Sveriges viktigaste historiska erfarenhet var enligt det har sattet att resonera behovet
av balans i styret av riket. Framforallt framholls frihetstidens riksdagsvalde som ett

varnande exempel. Det varsta med frihetstidens standervalde var, enligt Fahlbeck, att

det skapade partisplittringar vilka utvecklades till strider mellan olika intressen. Snart
sattes den egna gruppens stravan efter makt och ambeten fore det allmannas val.328

Denna period i Sveriges historia var enligt Fahlbeck det viktigaste exemplet pa

hur parlamentarism och demokrati kunde bli en fara for statens overlevnad. Fahlbeck
menade att forsoken att skapa en mer demokratisk forfattning i Sverige med en

dominerande andra kammare borde avskrackas av de exempel som den svenska
frihetstiden gav. Striden om hur frihetstiden tolkades var for Fahlbeck avgorande for
den samtida konstitutionella debatten. Att beskriva frihetstidens politiska problem som

beroende av ambetsmannavaldet var felaktigt och bakom detta anade Fahlbeck inte

325
Idem, Sveriges forfattning och den moderna parlamentarismen, IV.

326
Idem, Engelsk parlamentarism contra svensk: Ett stycke nutidshistoria, 20.

327 Se t.ex. idem, Regeringsformen i historisk belysning (Stockholm, 1910), I—III.

160



bara en missuppfattning av frihetstiden och Sveriges forfattningshistoria utan ocksa

politiska sympatier for demokrati. Fahlbecks kritik riktades bl.a. direkt mot Fredrik

Lagerroth.329
I debatten kring samtidens konstitutionella fragor anvande Fahlbeck pa flera satt

vetenskapen. Forsoket att omdefiniera och klargora begreppet parlamentarism genom

att skilja pa den enhetliga engelska och den dualistiska svenska hade sjalvfallet
politiska implikationer. Genom den jamforande typologiska metoden havdade
Fahlbeck att den svenska forfattningen redan var parlamentarisk men pa ett annat satt

an den engelska. Det var ett forsok att ge parlamentarismen ett vidare innehall an det
som anvandes av foresprakarna for den engelska konstitutionella modellen. Nar
Fahlbeck anvande parlamentarism som ett begrepp som enbart innebar ett stort

inflytande for parlamentet, utan andra tydliga bestamningar, frantog han samtidigt sina
politiska motstandare ensamratten till ett positivt laddat ord.330 Enligt Fahlbeck var

parlamentarism inte nagot som behovde inforas i Sverige, den fanns redan. Fahlbeck
visade att de som foresprakade en engelsk form av parlamentarism i sjalva fallet
forsokte infora nagot utlandskt och frammande som inte overensstamde med den
svenska konstitutionens vasen. Forsoket att genomfora nagot liknande hade lett till den
svenska frihetstidens standervalde och detta hade i sin tur sa nar lett till den svenska

statens undergang. Darfor var ocksa den vetenskapliga striden om tolkningen av

frihetstidens politiska historia av stor vikt. Forsok att omvardera frihetstiden kunde
endast forklaras med okunskap om svensk forfattningshistoria eller politiska sympatier
for ett nytt statsskick. Om Fahlbeck kunde visa att den svenska forfattningen var en

aktsvensk produkt som lag grundad i hela den svenska historiska erfarenheten kunde
alia forsok att fbrandra forfattningen beskrivas som osvenska och utlandskt inspirerade
saval som historielosa och brytande mot en sund historisk utveckling. Pa sa satt kunde
Fahlbeck sla fast att den radande forfattningen var den pa vetenskaplig grund bevisat
basta forfattningen for Sverige. Genom en typologisk metod hade fbrfattningens vasen
konstaterats och genom den vetenskapliga terminologin kunde en jamforelse goras

3"x
Idem, Sverigesforfattning och den modernaparlamentarismen, 30—35.

32'
Idem, Engelsk parlamentarism contra svensk: Ett stycke nutidshistoria, 11, 33.

161



med andra foresprakade forfattningar. Genom en studie av den svenska

forfattningsutvecklingen kunde slutsatser dras om den lampligaste forfattningen for
nationen.

Aven Kjellen kom att flitigt diskutera begreppet parlamentarism. Vi skall i det

foljande koncentreras oss pa hur hans syn forandrades under 1900-talets tva forsta
decennier. Bjorn von Sydow menar att Kjellen 1921 var en av de forsta i Sverige som

gjorde ett forsok att empiriskt definiera parlamentarismen. Kjellen angav tre kriterier

pa vad som definierade parlamentarism: 1. totala ministerskiften efter parlamentets

behag, 2. parlaments- eller folkanvisning pa ministarbildaren, 3. ministerpersonalens

politisering.331 Pa detta satt betonar von Sydow det empiriska draget i Kjellens artikel
och fokuserar inte pa tva andra aspekter av artikeln.

For det forsta betonade Kjellen att parlamentarismen lange intresserat honom och
att han redan i riksdagen 1907 diskuterat parlamentarismen. Han havdar att han redan
da hade en mer positiv bild av parlamentarismen an andra hogerman och han betonar
ocksa den osakerhet som rort begreppet parlamentarism under flera decennier:

Sjalva begreppet parlamentarism accepterades for ovrigt da utan narmare
bestamningar, i det vaga och svavande skick som det antagit i den allmanna
forestall ningen.

Nar amnet nu aterupptages, kunna vi icke langre noja oss med dessa dimmiga
konturer. I sjalva verket torde det fa betecknas som en av de framsta bland den
teoretiska politikens olosta uppgifter i var tid, att ga upp klara ragangar kring
den parlamentariska regeringsformen, framfor allt pa gransen till den
konstitutionella. Mycket ar harom skrivet, men den vetenskapliga pragnansen
fattas alltjamt.332

Kjellen menade alltsa att begreppet parlamentarism lange anvants utan nagra tydliga

bestamningar och han betonade ocksa att den engelska underhusparlamentarismen
varit en typ som starkt kommit att dominera begreppet. Begreppet parlamentarism

330
JfrNyman, Kommittepolitik och parlamentarism, 59; Skottsberg, "Den svenska diskussionen

om parlamenatrismen i samband med rostrattsfragan 1904-1907", 148f.
331

von Sydow, Parlamentarismen i Sverige, 22f. Se dock Skottsberg som menar att Fahlbeck
redan 1904 var den forste som systematiserade begreppet, Skottsberg, "Den svenska diskussionen om
parlamentarismen i samband med rostrattsfragan 1904-1907", 145.

332
Kjellen, "Fran Ramstedt till von Sydow: Utvecklingslinjer i svensk parlamentarism", Det nya

Sverige (1921), 94.
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hade varit nagot som faretradare fw olika sidor forsokt ge just sin egen pragel eller
definition.333 Kjellen menade att tiden nu var kommen for vetenskapen att forsoka ge

en rimlig definition som i viss man kunde visa vad parlamentarismen verkligen var.

For det andra menade Kjellen att nar parlamentarismen skulle definieras mot

konstitutionalismen gallde det saval en organisk som en teknisk fraga. Den organiska

fragan gallde "statsformernas inre vasen" och den tekniska "patagliga utvartes

tecken".334 Den organiska fragan lamnade Kjellen darhan och han koncentrerade sig p&
den tekniska. Det betyder sjalvfallet inte att Kjellen ansag den organiska fragan vara

oviktig. Snarare kan vi nog utga ifran att han ansag den vara viktigare. Men den
kravde mer tid och utrymme och darfor kom han i artikeln att koncentrera sig pa den
tekniska fragan om parlamentarismens "utvartes tecken".

Kjellen behandlade pa manga satt parlamentarismen pa ett liknande satt som

Fahlbeck gjort nar han diskuterade de organiska sidorna av parlamentarismen, men

han anammade inte Fahlbecks terminologi. Kjellen betonade ett flertal ganger att

parlamentarismen var ett monistiskt styrelseskick till skillnad fran konstitutiona-
lismens dualistiska form. Den svenska konstitutionen av 1809 som Fahlbeck valde att

kalla en dualistisk parlamentarism menade Kjellen borde kallas konstitutionalism.335
Han anvande liksom Fahlbeck den svenska frihetstiden som ett varnande exempel pa

vad parlamentarismen kunde leda till.336 Kjellen ville dessutom, liksom Fahlbeck, visa
att parlamentarismen av engelsk modell inte direkt kunde appliceras p& svenska
forhallanden.

Kjellen kom att behandla parlamentarismen pa skiftande satt. Jag skall visa att
hans syn pa parlamentarismen efter 1905 kan delas in i atminstone tre faser (efter att

333
Jfr Kjellen, "Parlamentarismen: Konturer till en karta", Politiska essayer. Andra samlingen

(Stockholm, 1915), 105f. Uppsatsen bestar av artiklar fran 1911.1 uppsatsen valjer Kjellen sjalv att ge
begreppet vad han kallar en "mycket vid mening", 107.

334
Kjellen, "Fran Ramstedt till von Sydow: Utvecklingslinjer i svensk parlamentarism", 94.

335
Se t.ex. ibid., 94f; idem, "Parlamentarismen: Konturer till en karta , 126; idem, Anmalan av

Pontus Fahlbecks Engelsk parlamentarism contra svensk302ff; jfr Nyman, Kommittepolitik och
parlamentarism, 59.

336
Se t.ex. Kjellen, "Kampen om frihetstiden", Nya Dagligt Allehanda, 2/1 1916. Citerat ur

Kjellens klippbocker, handskriftsavd., UUB, vol 11.
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han p& 1890-talet stod kluven eller kritisk infor den337). I den forsta fasen, aren efter

unionsupplosningen 1905, hade han forhoppningar om att kunna infora en sund svensk

parlamentarism. Kring forsta varldskriget, den andra fasen, domde han ut den som

oduglig. Slutligen i den tredje fasen, vid 20-talets borjan, sag han parlamentarismen
som en mindre farlig foregangare till direkt demokrati.

I det tidigare namnda riksdagsanforandet fran 1907 (som Kjellen lat trycka i
skriften Ett program med titeln Svensk parlamentarism), som ar ett exempel pa den
forsta fasen, diskuterade han behovet av en nationell parlamentarism. I talet valde han
att acceptera det forsta ledet i vansterns argumentation for parlamentarism: att Sverige
behover starka regeringar. Kjellen ansag sig ocksa vara stalld infor det faktum att

konungamakten inte for tillfallet kunde ge landet de starka regeringar som kravdes och
han tvingades da ocksa acceptera fortsattningen pa vansterns argumentation:

vi kunna icke langre vara utan partiregeringar. En regering kan icke lefva af
egen inneboende styrka; den maste ha ett stod; om den icke kan fa detta fran
ofvan, sa maste den hafva det fran nedan. Det ar den vagen alia europeiska
nationer numera maste ga; det ar samma vag som vi sjalfva en gang gatt, ehuru
med mindre erfarenhet an nu.338

Partiregeringar accepterades av Kjellen som den allmanna och nodvandiga vagen

vidare. Han menade att komplexiteten i det moderna samhallet gjorde det omojligt att

fullstandigt uttolka "nationalmeningen". Den kunde istallet finnas i brytningen mellan
tva huvudlinjer i politiken, hoger och vanster. Det var nodvandigt att genom

parlamentarismen lata hoger och vanster alternera i regeringsstallning. Den verkliga

nationalmeningen kunde upptackas i balansen mellan hoger och vanster om dessa fick
inneha makten omvaxlande.

Men Kjellen kunde inte folja vanstern i nasta steg i argumentationen: att efter

engelsk modell gora andra kammaren till den arena som skulle tillsatta regeringen.

337
Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 289, menar att Kjellen var kritisk till

parlamentarismen under 90-talet medan Nyman, Kommittepolitik och parlamentarism, 58, havdar att
han var kluven gentemot parlamentarismen pa 90-talet. Nyman menar att Kjellen efter 1900 blev
kritisk till parlamentarismen. Nyman hanvisar dock bara till tva av Kjellens texter fran 1900-talet:
Kjellen, "Doda bokstafver i Sveriges gallande regeringsform", Statsvetenskaplig tidskrift, 1902 och
Kjellen, "Parlamentarismen: Konturer till en karta", och forsoker inte ge en heltackande bild av
Kjellens syn pa parlamentarismen.

338
Kjellen, Ett program: Nationella samlingslinjer, 115. Jamfbr AK protokoll 6 febr 1907.
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Den engelska parlamentarismen vilade pa en andra kammare (House of Commons)
som var traditionstyngd och som var s&val aristokratisk som plutokratisk och denna
tradition fanns inte alls i den svenska riksdagens andra kammare. I Sverige var det
istallet forsta kammaren som representerade dessa varden. Att infora parlamentarismen
i Sverige med endast en dominerande andra kammare skulle vara att infora nagot som

kravde traditioner pa en institution som var traditionslos i dessa avseenden. Det var de

aristokratiska inslagen i House of Commons tradition som gjort denna institution

lamplig for parlamentarismen och som skapade forutsattningarna for att makten kunde
skifta mellan tva konkurrerande politiska riktningar. Om parlamentarismen infordes i

Sverige med allman rostratt och med endast andra kammaren som politisk arena skulle
arbetarklassen ensamt och standigt ha makten menade Kjellen.339

Han foreslog istallet en losning dar den svenska parlamentarismen skulle vila pa

bada kamrarna och dar forsta kammaren skulle representera det kvalificerade arbetet.
Genom att bada kamrarna hade inflytande pa regeringsmakten skulle bade hogern och
vanstern ha chansen att vinna makten. Det skulle vara en genuint svensk

parlamentarism.340

Elvander kallar Kjellens positiva installning till parlamentarism kring 1907 for
"lika ytlig som hans bekannelse till demokratien vid samma tid."341 Det ar riktigt om

parlamentarism definieras som en form av demokrati. Kjellen forsokte dock ge en

annan innebord at parlamentarismen. Min analys visar att Kjellen i riksdagsanforandet
karakteriserade parlamentarism som maktskiften mellan konkurrerande partier och han
kunde da acceptera den.342 Denna karakteristik aterkom han till aven efter att han
forsokt att definiera parlamentarismen empiriskt. 1922 beskrev han maktskiftena som

"systemets karaktarstecken och berommelse".343 Men forutsattningen for att Kjellen
skulle acceptera parlamentarismen var att makten verkligen skiftades. Den allmanna

340 Ibid.' 117AF
341

Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 289f.
342 Jfr Skottsberg som ocksa lyfter fram att Kjellen betonar maktskiftet som parlamentarismens

kardinalpunkt", Skottsberg, "Den svenska diskussionen om parlamentarismen i samband med
rostrattsfragan 1904-1907", 14.

343

Kjellen, "Svensk parlamentarism i utlandsk uppfattning , Nya Dagligt Allehanda, 27/1 1922.
Jfr Kjellens klippbocker, vol 15, UUB.
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rostratten fick inte betyda att en sida skulle komma att dominera. Parlamentarismen i
denna tappning kom att bli en garanti mot en hotande dominans for vanstern i och med

Sveriges okande demokratisering.
Det ar viktigt att observera att Kjellen i detta resonemang accepterade och till och

med bejakade partivasendet och en regering styrd av ett parti. Skillnaden ar tydlig

jamfort med Fahlbeck som hela tiden betonade behovet av en regering som stod fri
fran partierna och som kunde agera utifran ett objektivt statsintresse som stod ovan

sarintressen eller partiintressen.

Kjellen anvande 1913 begreppet parlamentarism med en mycket starkare kritisk
ton. Detta ar den andra fasen i hans behandling av parlamentarismen. Begreppet
anvandes da som en beskrivning av det engelska systemet dar han menade att

parlamentet egentligen inte hade nagon reell makt. Parlamentets makt hade forsvunnit
och i:

Downing street n:o 10 sitter den verklige envaldsharskaren: kabinettet, en
sluten och hemlig konklav, endast att jamfora med det tiomannarad i hvars
envaldiga hander en gang republiken Venedig lag. Men denne harskare sjalf
sitter ytterst pa valmannens nad, far sin regeringstid utmatt av dem, stiger och
faller pa dem. [—] Hur har det kunnat sa ga? Helt enkelt genom regeringens
infbrlifvande i partivasendet. Kabinettet ar tillika partidirektorium.
Underhusmajoritetens sak sammanfaller med regeringens, liksom kroppens
med hufvudets och ogats. Behofvet af en stark ledning gent emot motpartiet
gor resten. Hvarje fbrsok af majoriteten att dissentiera mot ledningen eller
effektivt kontrollera densamma skadar partiets sammanhallning och kraft,
aterfaller alltsa med olycka pa den sjalf.344

Nar regeringen samtidigt var partiledning kom den att utvecklas till ett kamporgan mot
andra partier och sag da till att enskilda parlamentariker var trogna partiet och inte

intog andra positioner an partiledningen. Parlamentarismen blev en del av den process

som ledde till att demokratin utvecklades till en oligarki. Har uppstod parlamen-
tarismens paradox:

Parlamentarismen sjalfater sig som gamla hundar. Systemet med riksdagens
allmakt slutar foljdriktigt i ett system med riksdagens maktloshet. Sedan
riksdagen fortrampat och fornedrat konungamakten, varder den sjalf

344
Idem, "Parlamentarismens sjalffbrstoring", Goteborgs aftonblad, 14/12 1913. Jfr Kjellens

klippbocker, vol 9, UUB.
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fortrampad och fornedrad af sina egna fortroendeman. Men i det representativa
statsskickets stalle se vi den omedelbara demokratin, valmanskaren med sin
princeps - den ur valen och partimaskineriet framgangne folkhofdingen.345

Parlamentarismen har i detta sammanhang, enligt Kjellen, en inneboende logik och

lagbundenhet som gor att drivkraften mot en stark konungamakt leder forst till en stark

parlamentsmakt, men denna leder senare vidare till att parlamentet forlorar makten.

Regeringen blir istallet det enda styrande statsorganet. Det som leder denna utveckling
ar partivasendet. I detta sammanhang var Kjellen starkt kritisk mot parlamentarismen.

Ar 1916 hade han domt ut parlamentarismen pa grund av parlamentsledan. Han
menade att parlamentarismen inte tillhorde de 1914 ars ideer som gick segrande over

varlden.346 Denna analys fargades sjalvklart av Kjellens installing till det pagaende

varldskriget.
Den verkliga och betydelsefulla forandring som har skett i Kjellens resonemang

ar dock synen pa partivasendet och en regering ledd av ett parti. Det som Kjellen
bejakade 1907 som en nodvandighet forkastar han ett decennium senare totalt.
Partierna representerar nu pa ett klassiskt konservativt satt de farliga sarintressen som

endast ser till sin egen vinning men som inte har formagan eller viljan att objektivt
soka det all mannas eller helhetens basta.

Kjellens analys 1921 av den svenska parlamentarismens utveckling under de tva
forsta decennierna av 1900-talet ar ett exempel pa den tredje fasen i hans anvandning
av parlamentarism. Han beskrev regeringsskiftena under dessa decennier inte som

skiften mellan vanster och hoger utan istallet som skiften mellan parlamentarismen
och den grundlagsenliga svenska konstitutionalismen. Regeringarna Staaff 1905 och
1911, Eden 1917 och Branting 1920 var framgangar for parlamentarismen, men

regeringarna Lindman 1906, Hammarskjold 1914, de Geer 1920 och von Sydow 1921
var inte hogerregeringar utan stod som representanter framforallt for en opolitisk riks-
regering pa den svenska konstitutionalismens grund.347 Samtidigt menade Kjellen att
demokratin under denna period blivit allt starkare och satt saker i Sverige. Demokratin

345 Ibid.
346

Idem, "Parlamentsledan II"; jfr Elvander, Harald Hjarne och konservatismen, 284.
347

Kjellen, "Svensk parlamentarism" Nya Dagligt Allehanda, 12 och 13/6 1921; jfr klippbocker,
vol 14, LJLJB", idem, "Fran Ramstedt till von Sydow: Utvecklingslinjer i svensk parlamentarism , 109.
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hade brutit igenom den gamla konstitutionalismen. Fragan var da vilken form denna
demokrati skulle fa. Da framstod parlamentarismen som det minst daliga alternativet.

Kjellen menade att parlamentarismen kunde efterfoljas av en an farligare typ av

demokrati:

amerikanerna kalla den "kongressionalism", fransmannen "konventism"; vi ha
sjalfva borjat anvanda termen regercmde riksdag. Dess signatur ar det
tygellosa partivaldet i motsats mot parlamentarismens disciplinerade
kabinettsvalde. Vi ha sett bade blomma och frukt en gang forr i var historia:
under 1700-talets "frihetstid".348

Bortom denna form av demokrati avskrackte an farligare former, menade Kjellen. Den
direkta demokratin hotade i forlangningen, med folkomrostningar och recall som

anvandes i USA och innebar folkets mojligheter att direkt avsatta ambetsman. Om
folket direkt kunde avsatta ambetsmannen som var en av garanterna for ett val

fungerande statsliv var samhallet verkligen hotat. Kjellen hanvisade aterigen till Le
Bon och Faguet for att pavisa hur den direkta folkviljan hyllade inkompetensen, hur
massan leddes av instinkter och att detta skulle leda till en hotande socialism. I dessa

fall var parlamentarismen ett battre alternativ, men faran lag i att demokratin leddes av

en obeveklig och av inre logik styrd utveckling mot mer och mer extrem demokrati.
Da var parlamentarismen bara ett led i denna obevekliga utveckling.349

I detta fall beskrivs parlamentarismen som mer disciplinerad an de farligare
formerna av demokrati vars kannetecken var det tygellosa partivasendet. Aterigen ar

det alltsa synen pa partivasendet och dess hot som ger utslag i varderingen av

parlamentarismen. Kjellen for har ett ganska typiskt konservativt resonemang dar den
demokratiska utvecklingen beskrivs som ett hot som langsamt leder till varre och varre

resultat. Vagen mot demokrati har ingen rimlig slutstation utan leder till slut till det

extrema, och darmed till vadliga konsekvenser.
Man kan konstatera att Kjellen gjorde manga olika typer av analyser av

parlamentarismen. Han forsokte definiera en tankbar svensk parlamentarism som

348
Idem, "Svensk parlamentarism", 12 och 13/6 (citatet) 1921. Kjellen definierade i detta fall

inte frihetstiden med parlamentarismen utan med den regerande riksdagen.
349 Idem, "Demokratien under debatt", Nya Dagligt Allehanda, 17 och 22/8 1922. Jfr

klippbocker, vol 15 UUB.
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skulle bygga pa tvakammarsystemet dar forsta kammaren hade en viktig roll. Han

intog tidvis en mycket starkt kritisk installning till parlamentarismen nar han

identifierade den med det engelska kabinettsvaldet. Han analyserade senare hur

parlamentarismen gjorde sitt intrade i svenskt forfattningsliv i konkurrens med 1809
ars konstitutionalism. Det ar uppenbart att hans olika behandlingar av parlamen-
tarismen forandrades av hans uppfattningar om andra politiska begrepp. Speciellt hans

syn pa partivasendet kom att paverka hans syn pa parlamentarismen. Den parlamen-
tarism som 1907, i forsta fasen, skulle kunna fungera som en garant mot

arbetarklassens dominans behandlades under varldskriget, andra fasen, som en oduglig
form av forfattningstyp, for att slutligen i tredje fasen behandlas som en mindre farlig

foregangare till den direkta demokratin. Som vi sett konstaterade Kjellen sjalv att

begreppet parlamentarism inte haft nagon entydig och klar definition under en lang
tid.350 Han tycks ha gett upp forhoppningen om en svensk parlamentarism av den typ
han beskrev 1907. Vid den tidpunkten accepterade han partivasendet som en form for
att finna en god medelvag i politiken. Forhoppningen om en svensk typ av parlamen-
tarism byggde pa att partivasendet skulle fungera som en balans mellan hoger och
vanster. Istallet blev parlamentarismen en forfattningstyp som han identifierade med
de skadliga sidorna av partivasendet. Nar premiarministern eller statsministern forst
och framst var partiledare var parlamentarismen inte en form for att finna balans i
politiken. Den blev istallet ett inflytelserikt satt for partiledarna och demagogerna att

styra utan kontroll.

Kjellen identifierade ocksa parlamentarismen allt mer med den allmanna
demokratiska utvecklingen. Parlamentarismen var mer disciplinerad an alternativen
vilket han ansag vara en styrka, men samtidigt sag han en riktning mot en allt mer
extrem demokrati. Da var parlamentarismen inget annat an ett steg pa vag mot en

farlig politisk riktning.

Fragan kan stallas vad som kan ha forandrat Kjellens syn pa partivasendet sa

genomgaende. Tankbara svar kan vara det hardnande politiska klimatet under aren
efter rostrattsreformen 1907. Da framstod vansterns krav som allt hardare och darmed

350
Idem, "Fran Ramstedt till von Sydow: Utvecklingslinjer i svensk parlamentarism , 94.
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som allt mer hotfulla fran en konservativ standpunkt. Det allt fastare partivasendet i

riksdagen och de darmed minskade mojligheterna till inflytande for parlamentariker
utan en tydlig partitillhorighet kan ocksa ha spelat in. Detta ar mojligen en fraga for
framtida forskning att besvara.

Sammanfattningsvis kan sagas att bade Fahlbeck och Kjellen var starkt kritiska
till att forsoka applicera den engelska varianten av parlamentarism pa svenska
forhallanden. Den engelska varianten frantog enligt dem parlamentet all makt och lade
den istallet i regeringens hander. Man ville visa att den svenska konstitutionella
historien och den svenska politikens egenart gjorde det bade orimligt och farligt att

infora engelsk parlamentarism. Man hanvisade inte minst till frihetstiden som ett bevis

pa vadan av detta. Angreppssatten skilde sig dock at. Fahlbeck anvande sig av en

mycket vid definition av parlamentarism som gjorde det mojligt for honom att visa att

det redan fanns en svensk typ. Denna hade en dualistisk form som var helt annorlunda
an den engelska. Alia forsok att infora nagot som liknande en engelsk typ var orimliga.

Kjellen godtog inte Fahlbecks terminologi utan menade att den svenska konstitutionen
inte var parlamentarisk. Inslag av parlamentarism kunde dock vara mojliga i Sverige
men de maste da bygga pa den svenska riksdagens historiska utvecklingen. Forsta
kammaren i Sverige var nagot annat an overhuset i England och dess speciella status

maste bevaras om parlamentarismen skulle inforas. Bada forsokte, genom att lyfita
fram speciellt svenska forhallanden, underminera de politiska motstandarnas forsok att

definiera begreppet.
Medan Fahlbeck behandlade parlamentarism genom att forsoka ge en, om an

mycket vid, definition angrep Kjellen begreppet fran ett flertal olika perspektiv.

Begreppet fick hos Kjellen olika inneborder vid olika tidpunkter och fargades av hur
han betraktade andra fbreteelser, framforallt partivasendet. Hotet fran partivasendet
kom ocksa att vara en huvudpunkt for Fahlbeck som hela tiden argumenterade for en

regering som var fristaende och objektiv.

A vslutning

I inledningen av detta kapitel namndes tva huvudsyften. For det forsta har jag forsokt
visa hur Fahlbeck och Kjellen forsokte ge begrepp som parlamentarism och demokrati
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en okad komplexitet och hur dessa och andra foreteelser som t.ex. partivasendet kom
att paverka varandra genom inbordes sammanhang. Fahlbeck och Kjellen forsokte visa
att de betraktade demokrati och parlamentarism pa ett modernt satt som inte var

belastat med gamla fordomar eller uppfattningar. De forsokte ocksa framstalla sin

position som objektiv. Deras vetenskapliga position och betraktelsesatt garanterade att

de kunde bortse fran den allmanna opinionens eller de ideologiskt begransade

partiernas synvinklar och betrakta fragorna utifran statens eller helhetens basta. Deras

satt att anvanda termerna demokrati och parlamentarism skulle ocksa framsta som

alternativ till den allmanna meningen eller den dominerande uppfattningen av deras
innebord. Med detta menar jag att deras anvandning av orden parlamentarism och
demokrati knots till uppfattningen att vetenskapen maste utmana den allmanna

meningen eller massans asikter som influerats av liberalismens eller radikalismens
ideer. Deras elitistiska, i modern mening antidemokratiska, uppfattning ar tydlig. Det
ar ocksa tydligt att de presenterade sin standpunkt som den mest moderna.

For det andra har jag forsokt visa hur Fahlbeck och Kjellen genom vad de
uppfattade som vetenskapliga angreppssatt tog sig an de konstitutionella fragorna. De
forsokte exempelvis visa att vetenskapen kunde losa fragan om rostrattens utvidgning
eller att vetenskapen kunde bevisa den nodvandiga och lagbundna utvecklingen i
demokratin mot oligarki. Eftersom det skedde med vetenskapliga metoder och teorier
var det inte ideologiska varderingar utan det var vetenskapliga varderingar.
Vetenskapsmannen skulle utrona och vardera kulturens och samhallets hela utveckling
och darmed soka radda det fran sina sjukdomar. Han skulle genom exakta analyser
losa de for dagen brannande praktiska problemen. Sist men inte minst skulle han
genom att upplysa och bilda befolkningen om de vetenskapliga uppfattningarna,
skydda dem fran seglivade felaktiga uppfattningar, inte sallan importerade fran
utlandet.

Jag har ocksa forsokt antyda vilka alternativ till, eller motvikter mot, demokratin
som Kjellen och Fahlbeck pekade pa. Inte minst var en politiskt fristaende, valutbildad
och sakkunnig forvaltning och ambetsmannakader ett gott varn mot en hotande
demokrati styrd av oligarkiska partier, menade Kjellen. Detta forklarar det stora
intresset for att utbilda ambetsmannen i statsvetenskap som skall studeras i nasta
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kapitel. Statsvetenskapsmannen fick chansen att vaccinera ambetsmannen genom att

utbilda dem.

Fahlbeck holl lange fast vid forhoppningen om en fristaende regering tillsatt av

kungamakten endast pa grund av sin kompetens och utan hansyn till partitillhorighet.
Fahlbeck presenterade inte nagon tydlig vision om vad detta skulle innebara i
framtiden utan framstallde det snarast som ett aterupplivande av grundtanken i den
svenska konstitutionen. Det ar dock svart att undga att se parallellen mellan a ena

sidan vetenskapen som stod ovan de olika meningarna i den allmanna opinionen och
sokte upplysa dem och a andra sidan den regering som stod ovan de ideologiskt styrda

partierna och sokte sammanjamka dessa for statens och det allmannas basta. Min

uppfattning ar att Fahlbecks vision var just en regering vagledd av vetenskapen som

kunde analysera allt fran de stora kulturella tendenserna till de statistiska detaljerna
och agera darefter. Pa detta satt skulle vetenskapen radda och fornya den gamla
svenska konstitutionen som var ett resultat av Sveriges arorika historia. En vision for
konservativa modernister.

I nasta kapitel skall jag koncentrera mig pa fragan om hur forvaltningen och
ambetsmannen skulle fa den sakkunskap som var sa viktig som en motvikt mot
demokratin. Vilka skulle utbilda forvaltningen och vilka akademiska discipliner var

vasentligast for denna uppgift?
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6 Statsvetenskap i statens tjanst

I detta kapitel studeras hur ett forsok att paverka ambetsmannens och forvaltningens
utbildning gestaltade sig strax efter forra sekelskiftet. I kapitel 3 visade jag att
Fahlbeck redan 1893 propagerade for en statsvetenskaplig examen om an med

juridiska inslag. Han menade da att ambetsmannautbildningen tog for mycket kraft
fran forskningen. Ambetsmannautbildningen kom senare att vara av intresse aven for

Fahlbeck, som visas i slutet av kapitlet. Kjellen visade ocksa intresse for den stats-

vetenskapliga examen som ar i fokus for detta kapitel. Saval 1916 som 1921 slog han
med emfas fast behovet av en statsvetenskaplig examen.351 Fahlbeck och Kjellen
kommer inte att sta i centrum for framstallningen. Kapitlet koncentreras kring det

forslag om en statsvetenskaplig examen som lades 1910 och den diskussion i amnet

som foregick och foljde pa forslaget. Kapitlet behandlar, efter en kort inledning, en

artikel av Eli Heckscher som handlar om fragan om en statsvetenskaplig examen.

Darefter jamfors artikeln med ett betankande av den kommitte med sakkunniga som

utredde fragan. Skillnader i argumentationen belyses. Det relevanta for denna studie ar

inte de exakta forslag som de sakkunniga framstallde utan den argumentation de
anvande och de ideer om vetenskap och politik som lag bakom forslagen. Inte minst
kommer den akademiska striden mellan jurister och samhallsvetare att sta i centrum.

Statsvetenskaplig examen

Under det forsta decenniet av 1900-talet fordes diskussioner i politiska och

akademiska sammanhang om statsforvaltningens uppgifter och inriktning. Diskussio-
nerna fordes i dagspress, politiska tidskrifter som Svensk tidskrift och Det nya Sverige,
men ocksa i mer akademiska som Statsvetenskaplig tidskrift. De ledde ocksa till
politiska forslag.352 Diskussionerna dominerades kanske av borgerliga debattorer men

351
Fahlbeck, "De fria hogskolorna", 464ff; Kjellen, Staten som lifsform, 7, och idem, En

statsvetenskaplig fakultet: Ett utkast till dess organisation".
352

Olof Sorndal, "Byrakratismen i statsforvaltningen: Nagra drag i den parlamentariska
debatten efter 1905", Statsvetenskaplig tidskrift, 1945, 383f. Se t.ex. Rudolf Kjellen, Ett program.
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rorde sig over hela det ideologiska spektrumet. Pa ett plan rorde diskussionerna en

allman kritik mot forvaltningens "byrakratism" och "formalism". Det havdades att

forvaltningen, pa grund av en lang period av alltfor stor dominans av jurister, kommit
att stelna i formerna och agnat sig at "juristeri". Manga som deltog i diskussionerna
menade att ambetsmannen saknade framsynthet och initiativkraft samt att ambets-
mannen tycktes mena att statens uppgifter endast lag i att vara en neutral rattsinstans.
Det havdades fran flera hall att statens roll tvartom borde vara aktiv och padrivande i
en mangd fragor, inte endast vara en passiv betraktare av samhallets utveckling.353

Ett annat plan av diskussionen berorde hur de nya formerna av statligt initiativ
och aktiv forandring skulle skapas. Diskussioner och forslag om nya departement hade
forts under en langre tid. Framforallt drevs fragorna om ett naringsdepartement, ett

kommunikationsdepartement och ett socialdepartement. Ideerna kring dessa nya

departement uttrycktes ofta i kombination med den ovan beskrivna kritiken av

byrakratismen och juristeriet i statsforvaltningen. Vad man hoppades av de nya

departementen var att de skulle driva fragor aktivt; att de skulle vara ledande och verka
som foregangare i tidens viktiga fragor. Det betonades att detta stallde helt nya krav pa

forvaltningen och inte minst pa rekryteringen och utbildningen av ambetsmannen.354
Under samma period pagick en omfattande omdaning och forandring av

universiteten och den hogre utbildningen. En Universitetskommitte tillsattes 1902 med
Ernst Trygger som ordforande och denna inkom med forslag till examensforandringar
och organisatoriska forandringar mellan aren 1903 och 1906, och nya universitets-
statuter togs 1908.355 Som en kombination av dessa tva pagaende diskussioner,
diskussionen om statsforvaltningens roll och reformen av den hogre utbildningen,

Nationella samlingslinjer, 3-10 och 223-251. Verket innehaller bade ideologiska diskussioner och
utdrag ur riksdagsmotioner.

353 Olof Sorndal har gett en bild av diskussionen och menar att byrakrati och byrakratism under
slutet av 1800-talet och borjan av 1900-talet fick en negativ klang och dessutom betecknade en
sammanfattning av bristerna i forvaltningen och dess innehavare, Olof Sorndal, 383f, 388-391.
Svenbjorn Kilander har menat att den gangse uppfattningen om byrakratin var positiv under borjan pa
1900-talet. Han namner dock ocksa hotbilder som byrakratismen och juristeriet, Kilander, "Det nya
Sverige och det gamla", 284f.

354
Se t.ex. Kilander, Den nya staten och den gamla, 154-209. Se aven Kjellen, Ett program,

42-46.
355 For en oversikt se t.ex. Thorsten Nybom, Kunskap - politik - samhalle: Essaer om

kunskapssyn, aniversitet och forskningspolitik 1900 - 2000 (Hargshamn, 1997), 20-31.
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borjade ocks& fragan om en mer statsvetenskaplig inriktning av ambetsmannens

utbildning diskuteras. En utredning tillsattes for att komma med fbrslag. Forslaget om

en statsvetenskaplig examen stod alltsa sjalvfallet i relation till andra reformer och

examensforandringar vid samma tid. For att behalla avhandlingens Mgestallningar i
fokus kommer jag att begransa mig till att behandla fr&gan om forslaget till

statsvetenskaplig examen.

Heckschers artikel

1908 foreslog nationalekonomen och historikern Eli Heckscher en statsvetenskaplig
examen. Heckscher, som var docent i politisk ekonomi vid Stockholms hogskola, holl
ett foredrag infor Nationalekonomiska Foreningen, som senare trycktes i den
konservativa tidskriften Det nya Sverige.356 Foredraget var alltsa fran borjan riktat till
nationalekonomer men formen for artikeln var s&dan att den skulle kunna p&verka en

bred allmanhet. Heckscher inledde med att havda att ett flertal handelser de senaste

aren inneburit att svenska folkets fortroende for sina ambetsman sjunkit ansenligt och
att beskyllningar for byrakratism kunde falla vilken tjansteman som heist. Detta
problem maste tas pa allvar aven om Heckscher menade att det var overdrivet. Han
betonade istallet att det i Sverige, och kanske an mer i de "s.k. demokratiska" staterna,
var kontinuiteten och tryggheten i statsforvaltningen som hade h&llit staten vid liv
under svara perioder. 357 Om det nu fanns en berattigad kritik att rikta mot den svenska
forvaltningen s& var det snarast att den endast rekryterade jurister. Av flera skal borde
den svenska forvaltningens ambetsman ha en annan skolning an den tidigare
allenaradande juridiska utbildningen.

For det forsta angav Heckscher argumentet att statens uppgifter forandrats
vasentligt under de senaste decennierna. Vid mitten av 1800-talet ansags statens
uppgifter endast vara att skota rattsvasendet och den inre ordningen, men sedan dess
hade de okat hogst vasentligt. Staten spelade av nodvandighet en aktiv och positiv roll
i samhallslivet genom att understodja det lampliga och motverka det skadliga.

356
Eli Heckscher, "Vara ambetsmans statsvetenskapliga utbildning , Det nya Sverige, 1908.

357
Ibid., 79.
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Foreteelser bedomdes alltsa inte bara utifran om de var lagliga eller inte, utan

utgangspunkten var att beframja det goda samhallet. Heckscher radade upp omraden
dar den aktiva statsmakten hade tagit nya initiativ. Alia dessa omraden skulle kunna
sammanfattas som utbildningspolitik, socialpolitik och naringspolitik. For att val
administrera dessa omraden behovdes nagot annat och mer an "en aldrig sa djup-

gaende juridisk bildning eller en aldrig sa fenomenal forfattningskannedom."358
Det andra argumentet for en statsvetenskaplig examen som lyftes fram i artikeln

var behovet av initiativ. Det var nodvandigt att forvaltningen och ambetsmannen tog

initiativ till forandringar och insatser pa nya omraden. Inte minst nar det gallde
ekonomisk expansion och utveckling behovdes krafttag och foretagsamhet fran
berorda tjansteman. En sund ekonomisk utveckling i landet maste drivas fram av en

statsmakt som ledde utvecklingen och tog initiativ. Heckscher angav som ett exempel

pa betydelsen av sadana initiativ Tysklands enorma ekonomiska expansion, som

formats och letts av statsfbrvaltningen.359
Som ett tredje argument for en ny form av utbildning for statstjanstemannen

betonade Heckscher behovet av kontinuitet i ledningen av landet. For att forhindra att

de initiativ och den ledning som utfordes av forvaltningen inte standigt forandrades
eller forvanskades behovdes en kompetent och brett utbildad tjanstemannakader.
Annars var risken stor att hela nationens intresse skulle hamna i bakgrunden och att
enskilda klassintressen avloste varandra vid styrelsen av landet. Aven parlamentariska
kommitteer och de olika enskilda initiativen for forandringar och utveckling av landet
behovde samordnas. Om det andra argumentet som Heckscher lyfte fram betonade
initiativ sa betonade detta tredje argument kontinuitet.360 Det ar rimligt att beskriva
detta argument som ett exempel pa vad jag kallat objektivitetsstrategin. Tanken var att
de vetenskapligt tranade ambetsmannen skulle kunna inta en objektiv position i
forhallande till politiska ideologier och sarintressen.

Det ijarde argumentet rorde den kommande demokratiska utvecklingen i Sverige.
Heckscher menade att denna utveckling stallde helt nya krav pa statsfbrvaltningen. I

358
Ibid., 81.

359 Ibid., 8If.
360

Ibid., 82.

176



en demokrati skulle regeringen komma att vara politiskt sammansatt och darmed kom

den att sakna den sakkunskap som den tidigare besuttit. Pi samma satt skulle

riksdagsmannen allt mer valjas utifran politiska meriter och inte utifr&n den

sakkunskap de hade pi olika omr&den. Det blev da statsfbrvaltningens uppgift att sta

for fackkunskapen. Heckscher menade att det var statstjanstemannen som maste "sa
forbereda och sa utforma de nya maktagandes beslut, att de nya insatserna bli annat an

dilettantiska forsok, d. v. s. att de stallas i relation till verkligheten och motsvara sina

syften. Harfor fordras en hog grad af utbildning hos ambetsmannen".361 Detta argument

kan hanforas till den praktiska och den teoretiska nyttostrategin saval som

objektivitetsstrategin. Genom att vara kunniga om samhallsforhallandena och

samtidigt objektiva kunde forvaltningen utgora en kompetent kraft i ett samhallsliv
som allt mer genom demokrati och parlamentarism politiserades.

Alia argument som Heckscher angav for en ny statsvetenskaplig examen berorde
de nya forh&llandena i samhallet. Det forsta argumentet tog sin utgangspunkt i att ett
aldre liberalt statsideal, nattvaktarstaten, ersatts med ett nytt statsideal med en aktiv,

expansionistisk stat. Framvaxten av denna stat var inte nagot politiskt kontroversiellt.
Detta framgar tydligt av Heckschers satt att uttrycka sig. Istallet formulerades utveck-
lingen av denna nya stats verksamhet som nagot bade nodvandigt och sjalvklart. Det
viktiga blev att skapa de ambetsman som kunde leda denna nodvandiga utveckling och
i det fallet var den nya och modernare inriktningen av de statsvetenskapliga
disciplinerna avgorande.

Senare i artikeln betonade namligen Heckscher att de moderna statsveten-

skaperna och nationalekonomin "icke aro n&gra i luften svafvande subtila spekula-
tioner", utan att nationalekonomin tvartom under de senare decennierna verkligen
agnat sig at att undersoka det praktiska livets problem och att soka de riktiga
losningarna p^ dessa. 362 Nationalekonomin hade alltsa inte sokt de allmanna lagarna
utan istallet agnat sig at enskilda landers specifika problem. Darmed hade vetenskapen
blivit an mer nyttig, speciellt for den nya forvaltningen. Heckscher forsokte uppenbart
legitimera den nya inriktningen pa samhallsvetenskapen med att den var praktiskt och

361
Ibid., 82.
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instrumentellt nyttig. Den nya vetenskapen skulle kunna anvandas vid tydligt
definierade och avgransade problem och da kunna ge en tydlig losning, ett exempel pa

vad vi kallat den praktisk sidan av nyttostrategin.

Argumentet for initiativ fran ambetsman foljer ju naturligt av de krav som den

expansiva staten bar med sig, men argumentet for kontinuitet ar mer intressant.
Heckscher sag en fara i en ny samhallsutveckling som inte hade nagon kontinuitet. Nar
olika intressen stalldes mot varandra behovdes det en ryggrad i samhallet som kunde
stalla sig over dessa intressen och som kunde motverka alltfor snabba forskjutningar i

inriktning pa statens verksamheter. Argumentet tar sin utgangspunkt i ett klassiskt
konservativt stallningstagande men far en ny dimension. Det ar en grundlig statsveten-

skaplig bildning som skall gora just forvaltningen till garant for ovalde och en rattvis

hansyn till hela nationens intresse. Av ambetsmannen kravs inte bara en juridisk och
formed kompetens att folja lagar och forordningar utan ambetsmannen skall ha en

bildning som ger dem formagan att se bortom kortsiktiga politiska beslut. De skall ha

formagan att se statens verkliga behov och inte snarjas i de politiska intressenas

tillfalliga asikter och viljeyttringar. Detta resonemang ar uppenbart ett exempel pa vad
vi kallat objektivitetsstrategin. Tjanstemannen skall alltsa ta en viktig del av ansvaret

for nagot som skulle kunna betraktas som en politisk uppgift. Det ar tydligt att
Heckscher sag ambetsmannen som viktiga politiska aktorer som i viss man m&ste styra

politikerna.
Nara forbundet med detta ar sjalvfallet det sista argumentet om den demokratiska

utvecklingens krav pa en sarskild kompetens hos tjanstemannen. Den politiskt hoger-
orienterade Heckscher tycks acceptera framvaxten av demokratin men implicerade tva

av de argument som i forra kapitlet sags vandas mot demokratin. For det forsta
kritiserades demokratin ofta for att den politiska ledningen skulle komma att sakna

sakkunskap inom de olika fackomradena. For det andra skulle den politiska ledningen
inte komma att beakta verklighetens krav utan endast de krav som olika sarintressen
framstallde. Implicit stalldes alltsa den politiska ledningen i demokratin som en

362 Ibid., 85.
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motbild mot vad statsvetenskapen representerade enligt nyttostrategin och

objektivitetsstrategin: sakkunskap och en stallning fri fran partipolitiska bindningar.
Heckscher beskrev hur sakkunskapen skulle komma att forsvinna, inte bara Mn

regeringen, utan ocksa att riksdagen kanske skulle komma att f& en annan samman-

sattning. Han sag uppenbarligen en stor fara i denna utveckling och hans oro bor tolkas
som en reaktion pa att de akademiska riksdagsledamoterna i och med partivasendets

utveckling kommit att fa allt mindre inflytande. Det blev da tjanstemannens uppgift att
sta for den sakkunskap som i ett demokratiskt samhalle inte fanns representerade i

riksdagen. Men bakom Heckschers explicita argument tycks ocks& en annan tankegang

ligga. Statstjanstemannen kommer att fa den roll som forsta kammaren haft enligt
konservativ uppfattning, d.v.s. att sta over sarintressena, och darmed motverka det
faktum att en demokratisk politisk ledning saknade sakkunskap och var paverkad av

sarintressen. Forsta kammaren var enligt hogerns satt att beskriva konstitutionen

garanten for en forsiktig och eftertanksam forandringstakt och samtidigt den del av

konstitutionen som skulle ge kunskapen och kompetensen en plats i styrelsen av

landet. Nu tycks Heckscher vilja ge ambetsmannakaren denna uppgift istallet. Om
detta kom att vara ambetsmannens uppgift i den framtida staten blir slaget om vem

som skall utbilda dem av allra storsta betydelse.
Heckscher papekade slutligen att det behovdes en utbildning inte bara med

nationalekonomi utan med alia statsvetenskaper. Han behandlade alltsa national-
ekonomin som en av statsvetenskaperna. En alltfor begransad bildning hade gett

utrymme for den kortsiktiga och farliga "modedoktrin som betraktar alia eller alia de
viktigaste af statslifvets fragor sasom ekonomiska".363 Den bildning som gav formagan
att se samhallslivet i en enhetlig form var framfbrallt historia och statskunskap, och
dessa amnen maste darfor sjalvfallet inga i en statsvetenskaplig examen. Heckscher
betonade ocksa att juridik sjalvfallet inte skulle sorteras ut helt. Det viktiga var att det
var den offentliga juridiken som studerades. Heckscher markerade and& en tydlig front
mot juridiken och han tycktes vilja samla alia samhallsvetenskaper och historia bakom
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denna front. Den tankta stridslinjen l&g mellan den filosofiska och den juridiska
fakulteten.

Man kan konstatera att Heckscher i sin artikel anvande saval nyttostrategin som

objektivitetsstrategin. En grundlaggande tes var att samhallsvetenskapliga amnen, eller
som han skrev, statsvetenskaper, borde sta i centrum for ambetsmannens utbildning.
Samhallsvetarna fick darmed en viktig roll i samhallet. Den nya forvaltningen maste

praglas av praktisk kunskap, vetenskaplig traning och en fristaende stallning.

De sakkunnigas betankande

I december 1908 bestamde sig regeringen Lindman for att utreda fragan om en

statsvetenskaplig examen skulle inforas vid statsuniversiteten.364 Ecklesiastikministern
tillkallade juristen, ambetsmannen och fore detta ecklesiastikministern Hjalmar

Hammarskjold som sammankallande for de sakkunniga, som traffades for forsta

gangen den 5 januari 1909. De sakkunniga var, forutom Hammarskjold, Eli Heckscher
och den skytteanske professorn S. J. Boethius. Det ar viktigt att poangtera att alia tre

maste placeras till hoger p& den politiska skalan, alia tre var akademiker och bade

Hammarskjold och Boethius hade varit aktiva inom skol- och utbildningsfragor.365 De

sakkunniga sammantradde under borjan av 1909, tog darefter ett uppehall, men atertog

arbetet i slutet av 1909 och kallade da ocksa ett antal ambetsman fran olika

ambetsverk. Det slutgiltiga betankandet lamnades i maj 1910.366 Det bestod av tre

delar: forst en historik av den svenska ambetsmannautbildningen forfattad av

Boethius367, sedan sjalva fbrslaget och slutligen en jamforelse med forhallanden i nagra

andra europeiska lander forfattad av Heckscher. Det gar dessutom att faststalla att

studieplanerna som foreslogs forfattades av Boethius for statskunskapen, av Heckscher
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for nationalekonomin och av Gustaf Sundbarg for statistiken. Den sistnamnde verkade

vid Statistiska Centralbyran och var en mycket inflytelserik man inom sin disciplin.
Han erholl 1910 dessutom professuren i statistik vid Stockholms hogskola, landets
forsta professur i enbart statistik.368

Boethius historik

Svenbjorn Kilander havdar att betankandets historik over de svenska ambetsmannens

utbildningar och examina beskriver ett cykliskt forlopp.369 Enligt min mening har
Kilander fel. Istallet framgar det av Boethius historik att han sag den svenska statens

roll i samhallet som i det stora hela konstant. Staten hade sa gott som alltid tagit en

aktiv roll i samhallslivet.370 Darmed hade ocksa statens krav pa ambetsmannens
kunnande och utbildning varit desamma under langa perioder. I Boethius framstallning
framstar istallet andra halvan av 1800-talet som ett undantagsfall. Denna teoretiska

grund ar i hogsta grad vasentlig. Den nya stat som vaxer fram i samtiden skiljer sig

enligt Boethius historik fran andra halfiten av 1800-talets, men knyter istallet an till

tidigare framgangsrika perioder i den svenska historien. Harmed framstar nattvaktar-
statsidealet under 1800-talets senare del som ett undantag. Den aktiva staten med

ambetsman som forsoker utveckla samhallet var det normala i svensk ambetsmanna-

tradition, menade Boethius. Ett ambetsmannaideal med bara juridiskt utbildade

ambetsman, vars enda uppgift var att se till att lagarna foljdes och att staten inte
ingrep, framstalldes som ett undantag i svensk historia.

Historiken over ambetsmannautbildningen forsokte ocksa visa att flera av de

atgarder som betankandet skulle komma att foresla hade historiska forebilder.
Boethius menade att ambetsmannaexamen tidigare hade legat p& flera fakulteter,371 att

behovet av praktik vid ambetsverken och en nara kontakt mellan ambetsverk och
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universitet hade varit av stor betydelse372 och att kravet p& bade en juridisk och en

humanistisk-samhallsvetenskaplig undervisning av ambetsmannen varit ett sjalvklart
varde.373 Allt detta ingick som argument for forslag till atgarder i betankandets plan for
en statsvetenskaplig examen. Det kan konstateras att Boethius lade stor vikt vid att

presentera betankandets forslag som stammande ur den svenska ambetsmanna-
traditionens langa historia. Historiken far till uppgift att visa att forslagen var nya

endast i sa matto att de var ett brott mot den senaste tidens losningar; istallet aterknot
de till den verkliga svenska ambetsmannatraditionen.

Argumenten

Det forsta och viktigaste argumentet i betankandet for den nya examen var detsamma
som vi fann i Heckschers artikel. Efter 1800-talets liberala era da statsmaktens sa gott

som enda uppgift ansags vara rattsvasendet hade en formlig explosion av uppgifter och
verksamhetsomraden tillkommit for staten. Dessa nya uppgifter kravde en ny och

ickejuridisk kompetens av ambetsmannen.374

Argumentet ges en intressant form da man, med utgangspunkt fran den ovan

diskuterade historiken av Boethius, havdade att denna nya statliga expansion snarast

skulle ses som en atergang till den naturliga formen for statslivet som radde fore
liberalismens inflytande under 1800-talet. Man menar att tankegangarna om en aktiv
statsmakt var fbrharskande under perioden da Sverige vaxte fram som stormakt och
aven under det tidiga 1700-talet da intressen for ekonomisk expansion ledde till de
forsta professurerna i ekonomi. Betankandet forsoker allts& beskriva den liberala

perioden som en undantags- och nedgangsperiod for den starka svenska forvaltningen.
Likheter finns med Kjellens, i ett tidigare kapitel diskuterade, forsok att beskriva den
demokratiska framvaxten som en tillfallig pendelrorelse eller en overgaende fas. Att

anknyta nya ideer till en gammal svensk tradition kan ocksa jamforas med den syn

som Kjellen och Fahlbeck hade kring 1809 ars forfattning. De havdade att

forfattningen var en naturligt framvuxen produkt av den svenska historiska
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utvecklingen. Argumentationen bygger pa flera konservativa ideer. Tanken om

nationers och staters organiska uppbyggnad och utveckling ar ju en viktig komponent i
konservativ ideologi. Till denna tanke kan man ocksa koppla iden om varje nations
sarart och sarpraglade utveckling. Dessutom ar ju traditionens och kontinuitetens roll
for samhallsutvecklingen av stor betydelse for en konservativ ideologi.375 Att knyta
framvaxten av till synes nya skeenden och utvecklingar till den nationella historien och
traditionen blir darmed ett viktigt inslag i ett konservativt forsok att rattfardiga
nymodigheter. Pa samma satt fungerade Boethius beskrivning av den svenska ambets-

mannatraditionen som stabil och att det nya forslaget pa en statsvetenskaplig examen

vilade pa en aldre tradition. Den nya examen var endast ett brott mot de senaste

decenniernas ideal om en nattvaktarstat.

Som jag konstaterat i forra kapitlet visar Crister Skoglund att national-
konservativa pa 1920-talet framholl juristen och domaren som ett ideal for den

politiske ledaren.376 Jag visar att det kring 1910 fanns en konservativ grund for att

strava efter att ambets- och tjanstemannens utbildning skulle vara statsvetenskaplig,
snarare an juridisk. 1800-talets liberala nattvaktarstat kravde inte mer an en juridisk

utbildning av ambetsmannen. Men nar staten uppfattades som en organism, ett vasen

med uppgifter inom en mangd olika samhallssfarer, kravdes en annan och battre

utbildning och den kunde statsvetenskaperna tillhandahalla.
De foljande argumenten i betankandet aterfanns ocksa i Heckschers text. Forst

betonades behovet av storre initiativkraff fran forvaltningen nar det gallde bade

lagandringar och att dra upp riktlinjer for nya statliga insatser.377 Darefter betonades de
krav pa sakkunskap som den paborjade konstitutionella forandringen, med okade
demokratiska och parlamentariska tendenser, hade medfort, och det papekades att
denna forandring kunde komma att bli annu starkare.378 Detta argument har dock i
betankandet inte alls samma ton som i Heckschers artikel. 1 betankandet konstaterades

bara att en mer politisk sammansattning av regeringen skulle komma att stalla an

hogre krav pa tjanstemannens sakkunskap. Betankandet hanvisade ocksa till England

375
Se t.ex. Elvander, Hjarne och konservatismen, 5-12.

376
Crister Skoglund, "Upp till kamp mot massvaldet', 309, 314.

377
Betankande, 24.

183



dar det hade varit nodvandigt att utveckla en mycket effektiv statsforvaltning pa grund
av det parlamentariska statsskicket. Av Heckschers antydningar om dilettantism hos de

nya styresmannen syns i betankandet ingenting alls. Detta ar ett exempel pa hur
retoriken formades av viljan att skapa breda politiska allianser for det nya forslaget,
utan att stota bort politiska motstandare. For hogermannen Heckscher i artikeln i Det

nya Sverige var en ny demokratiskt och parlamentariskt vald politikerkader ett hot,
inte minst som den skulle komma att valjas pa politiska meriter och inte pa grund av

nagon speciell sakkunskap. Darfor ansag Heckscher i artikeln att valutbildade
ambetsman behovdes som ett varn mot dilettantismen. Foresprakare for demokratiska
och parlamentariska reformer ansag att en politisk ledning av departementen var av

godo men de kunde anda betona behovet av forandring av ambetsmannens

utbildning.379 For att inte initiera en strid om de samhalleliga konsekvenserna av en

eventuell konstitutionsfbrandring eller om kompetensen hos demokratiskt valda

politiker maste de sakkunniga halla en lagre ton i betankandet an vad Heckscher kunde

gora i sin artikel.
Av Heckschers mer konservativt inriktade argument att fbrvaltningen har en

viktig uppgift for bibehallandet av kontinuiteten och att sta emot tillfalliga
sarintressens paverkan syns ingenting i betankandet. Aterigen ser vi hur man i
betankandet undviker att anvanda argument som vore politiskt kansliga. Heckschers

argument skulle kunna avskracka personer med intresse av att andra forvaltningens

utbildning just av skalet att ambetsmannakaren redan ansags vara en alltfor stark
konservativ och bromsande kraft i samhallet. Pa detta satt leder den politiska retoriken
de sakkunniga att undvika att precisera sina mer politiska mal med den nya ambets-

mannautbildningen. Detta i sin tur leder till att vi i efterhand tydligast ser enigheten

kring behovet av en ny utbildning av ambetsmannen. Skillnaderna i uppfattningar

kring den nya statens uppgifter framstar inte lika explicit. Den konservativa tanken om

ambetsmannen som en bromsande och kontrollerande faktor i en demokratisk for-

fattning diskuteras inte i forslaget till en ny ambetsmannautbildning.

378
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Mycket kortfattat innebar forslaget i betankandet att juridiska examina inte fyllde
de behov av utbildning som nya ambetsman ansags behova. Istallet foreslog de
sakkunniga studieplaner i vissa huvudamnen (statskunskap, statistik och national-

ekonomi) och att examen inte skulle laggas under nagon enskild fakultet, varken

juridisk eller filosofisk. Man foreslog istallet att den skulle ligga mellan de bada
fakulteterna och att en examenskommission skulle utvardera studenternas kunskaper.
De sakkunniga betonade ocksa behovet av en praktisk utbildning vid sidan av den
teoretiska.380

Reaktioner pa betankandet

Redan tidigt stod det klart for atminstone tva av de sakkunniga att ett verkligt kraftigt
motstand mot forslaget skulle komma fran uppsalajuristen C. A. Reuterskiold. I ett

brev fran Eli Heckscher till Boethius i oktober 1910 redogjorde Heckscher for hur en

diskussion vid juridiska foreningen (troligen i Stockholm) kring betankandet hade
utvecklat sig. Juristerna hade varit intresserade och Reuterskiolds auktoritet hade inte
varit for stor. Heckscher fortsatte med att ge Boethius ratt i att denne borde "spara sitt
krut till kraftmatningen langre fram" och erbjod sig ocksa att "pa alia satt [sta] till
tjanst, om jag kan vara till nagon hjalp vid besvarandet av R's utlatelser; jag kanner
dem ju redan delvis".381 Reuterskiold hade, som konstaterats i tredje kapitlet, varit i
konflikt med Boethius kring den skytteanska professurens besattning 1901.382

Reuterskiold hade 1904 tagit del i debatten om ambetsmannens utbildning i en

artikel i Statsvetenskaplig tidskrift.383 Han diskuterade dar domares och ambetsmans
utbildning utifran de reformforslag for universitetsutbildning som presenterats detta ar.
Reuterskiold menade att den kritik som i samtiden riktades mot jurister for formalism

380
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och juristeri i manga fall var rimlig om an nagot overdriven. Jurister borde inte bara
studera samhallslivets yttre former, d.v.s. ratten, utan ocksa vad han kallade "sjalfva
lifsinnehallet" eller "det reala sammanhanget i samhallslifvef. For att kunna bibringa
de juridikstuderande detta skulle det kravas mer resurser till den juridiska fakulteten
eller ett narmare samband mellan de juridiska och humanistiska amnena, menade
Reuterskiold.384

Efter att ha diskuterat skillnaden i utbildningsbehov mellan domare och ambets-
man fortsatte Reuterskiold med att presentera en modell for en ambetsmannaexamen.
Den borde forutom en mangd juridiska amnen ocksa innehalla sociologi, allman

statskunskap med statistik och teoretisk nationalekonomi. Amnesvalen ar av intresse
da de ar direkt overensstammande med de som de sakkunniga sex ar senare skulle
foresla. Reuterskiold betonade dock att examen inte fick bli "sasom manga vilja, blott
en statsvetenskaplig utan en verkligt juridisk examen; eljes forlorade den snart all

betydelse for ambetsutbildningen."385
De praktiska slutsatser Reuterskiold drog av en sadan utbildning for ambetsman

var dock helt andra an de sakkunniga skulle komma att dra. Han ansag att det
behovdes atminstone en ny professur vid de juridiska fakulteterna for att mojliggora
den foreslagna ambetsmannautbildningen och han menade att det praktiskt borde losas
sa att professurerna i statskunskap flyttades over till juridisk fakultet. Losningen var

naturlig menade han da nationalekonomin redan rymdes inom juridisk fakultet och han
betonade att i Sveriges grannlander var juridik och statsvetenskap samlade i en ratts-

och statsvetenskaplig fakultet. Det enda problem Reuterskiold sag med denna losning

gallde den skytteanska professuren da denna var grundad i en enskild stiftelse. Han

drog dock slutsatsen att denna professur andock maste "reformeras - eller professuren
af staten afstas sasom icke langre fbrenlig med var tids kraf pa betryggande

organisation."386
Reuterskiolds forslag var en naturlig foljd av den inriktning han tyckte att stats-

vetenskapen skulle ha. 1 Alins efterfoljd sag han statskunskapens viktigaste uppgifter

385 Ibid.] 50.
386
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inom det juridiska omradet. Hans tidigare kritik av Boethius som arvtagare till den
skytteanska professuren hade inriktat sig pa att denne var historiker och inte lamplig
som statskunskapsprofessor. Det ar val svart att se citatet ovan om skytteanska
professuren som nagot annat an en inlindad kritik av professurens davarande inne-
havare Boethius. Att i Statsvetenskaplig tidskrift foresla att statskunskapen skulle
overforas till juridisk fakultet maste betraktas som en tydlig markering.

Samtidigt fanns det for Reuterskiold troligen ocksa andra intressen bakom

forslaget att flytta statsvetenskapen till juridisk fakultet. Fler amnen inom fakulteten
skulle starka den gentemot andra fakulteter och skulle ocksa sakra att juristerna kunde
fortsatta att i stort sett ha monopol pa ambetsmannautbildningen, aven om andelen

statsvetenskap och ekonomi okade. Pa ett rent personligt plan kan Reuterskiold haft

forhoppningen att, som juristprofessor med en avhandling i statsratt, vara tankbar
kandidat till Alins gamla skytteanska professur om denna lag under juridisk fakultet. I
ett brev till Fahlbeck vid tiden for Boethius tilltrade till skytteanska professuren hade

Reuterskiold, som vi sett, varnat for att Hjarne skulle skifta arvet efter Alin om

Boethius tilltradde. 387 Reuterskiold var da intresserad av professuren och kan genom

den foreslagna fakultetstillhorigheten ha sett en mojlighet att sjalv forvalta Alins arv.

Vid juridiska fakultetens sammantrade i april 1911 diskuterades de sakkunnigas
betankande om en statsvetenskaplig examen och Reuterskiold framfbrde en mycket
omfattande och hard kritik mot forslaget. Han utvecklade en del argument som han
anvant 1904 men anvande ocksa nya grepp i sina attacker. Reuterskiold havdade att
den historik Boethius skrivit gav en felaktig bild av ambetsmannautbildningens
utveckling. Enligt Reuterskiold gick utvecklingen mot att examina samlades inom en
fakultet och nar det gallde ambetsmannens utbildning hade den allt mer kommit att
koncentreras till juridisk fakultet. Att amnen fran den filosofiska fakulteten ingatt i
ambetsmannautbildningen berodde pa att den juridiska fakulteten haft otillrackliga
resurser men detta kunde nu avhjalpas och ambetsmannautbildningen borde koncen-
treras till juridiska fakulteten. Inte heller hade den statsvetenskapliga utbildningen
minskat vid juridiska fakulteten, havdade Reuterskiold, aven om den kanske inte okat

3X7
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s& mycket som var onskvart.388 Han havdade ocksa att de sakkunniga i grunden
missfbrstatt juridiken som vetenskaplig disciplin. Deras forslag skulle darfor komma
att medfora att "den nya examen skulle utrustas med ett sken afjuridik, hvars kraft den
totalt saknade och att vi finge icke blott juridiskt halfbildade, utan juridiskt
missbildade ambetsman."3*9

Behovet av saval nationalekonomi som statskunskap borde kunna tillfredsstal 1 as

inom den juridiska fakulteten. Att de sakkunniga beskrivit nationalekonomins

placering vid juridiska fakulteten som ett ogynnsamt lage var felaktigt. Det var istallet
en naturlig placering om an Reuterskiold kunde tanka sig att en "dublettprofessur"
kunde behovas inom den filosofiska fakulteten.390 Nar det gallde statskunskapen
menade han att den del av detta amne som ambetsmannen behovde, namligen den
"som redogor for den faktiskt politiska utvecklingen och de faktiskt politiska

fbrhallandena", var en naturlig del av statsratten och den juridiska encyklopedin.
Reuterskiold menade att den studieplan for statsvetenskap som Boethius forfattat
"skulle icke gora examinanden skicklig for ambetsmannabanan, afven om den i viss
man gjorde honom politiskt bildad."391

Nar det gallde kritiken av ambetsmannen for bristande effektivitet och alltfor

langt driven formalism menade Reuterskiold att den var felaktig i samtiden och kom
fran en tid som redan var overspelad. De jurister som endast sag till formen "haller det

juridiska studiesattet pa att alldeles utrota".392 Rattssakerheten kravde en juridisk

bildning av den som skulle handha och utova makt i statens namn. En icke-jurist skulle

antingen satta sig over rattsreglerna eller bli sa hammad av dem att han inte kunde
utfora sin uppgift. En juridisk skolning var nodvandig for ambetsmannen och den

utbildning som foreslagits av de sakkunniga lampade sig mojligen for "politici,
publicister och andra fria yrkesidkare".393
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Reuterskiolds kritik mynnade, som artikeln fran 1904, ut i att den juridiska
fakulteten maste ha huvudansvaret eller till och med hela ansvaret for utbildningen av

ambetsmannen. Samtidigt drev han inte langre kravet att statsvetenskaperna skulle
foras over till den juridiska fakulteten. Han havdade endast att de for en ambetsman

vasentliga delarna av statskunskapen redan var tillgodosedda inom juridiken.
I Heckschers brev till Boethius 1910 framgar, som namnts tidigare, tydligt att

Reuterskiold upplevdes som det storsta hotet mot inforandet av en statsvetenskaplig
examen. Av intresse ar att Heckscher under samma tid skriver till Boethius om den

brytning som skett mellan unghogern kring Adrian Molins Det Nya Sverige och den
krets med bland andra Heckscher som kom att grunda Svensk Tidskrift. Detta har av

Nils Elvander beskrivits som en schism mellan en mer extrem goteborgshoger och en

mer moderat stockholmshoger.394 Hur ideologisk striden verkligen var ar inte helt

tydligt; aven personliga motsattningar tycks ha spelat in. Det vasentliga i detta

sammanhang ar dock att Reuterskiold och Kjellen, och i viss man Fahlbeck, kom att

fortsatta att stodja Molin och medverka i Det Nya Sverige medan Heckscher
uppmanade Boethius att stodja Svensk Tidskrift som ocksa fick detta stod. Heckscher
och Boethius kom alltsa att hamna pa motsatt sida som Reuterskiold och Kjellen i en

pagaende politisk strid inom hogern samtidigt som man agerade mot Reuterskiold i
fragan om den statsvetenskapliga examen.

I augusti 1911 skrev Heckscher aterigen till Boethius om den statsvetenskapliga
examen och menade att forslaget inte skulle kunna ga igenom utan forandringar. Han
ville darfor diskutera strategier for att kunna fa forslaget antaget i nagon form. En
fraga han reste var om inte Reuterskiolds "overmattan enfaldiga och latt vederlagda
yttrande borde bemotas offentligen, t.ex. i ekonomisk tidskrift."395 Vid Uppsala
universitet identifierade Heckscher tva tankbara allierade, dels rektorn och litteratur-

professorn Henrik Schiick och dels juristprofessorn K. G. Westman. Schuck var
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positiv, menade Heckscher, och skulle komma att verka for ett positivt utlatande fran
den filosofiska fakulteten. An viktigare var Westman som bade skriftligen och

muntligen bedyrat Heckscher att han onskade se en statsvetenskaplig examen.

Heckscher meddelade Boethius att han litade pa Westman och papekade ocksa att

denne hade inflytande vid saval juridiska fakulteten som vid universitetet i stort.

Heckscher avslutade resonemanget med att foresla ett mote dar man kunde enas om ett

forslag som passade saval Heckscher och Boethius som Westman och att man senare

tillsammans kunde verka for positiva utlatande i filosofiska fakulteten och
konsistoriet.396 Heckscher och Boethius sag inte uppdraget som slutfort i och med att

betankandet var skrivet utan man verkade aktivt for att pa nagot satt skapa

forutsattningar for en statsvetenskaplig examen. Resonemanget visar att bada var

verkligt engagerade i fragan.
Det framgar ocksa att det uppstod en klyfta mellan filosofiska och juridiska

fakulteten. Att utbilda ambetsman var av stor vikt pa manga olika plan. Det gav

mojlighet att fa ett inflytande over hur den svenska statsforvaltningen skulle utformas.
Det ar i ljuset av detta som Reuterskiolds kommentar om att en statsvetenskaplig
examen inte var lamplig for ambetsman utan for publicister och fria yrkesidkare kan
tolkas. Han ansag att juridiken borde vara den grund som ambetsmannakaren skulle sta

pa. Utan juridiken skulle rattssakerheten vara hotad. Men statsvetare och ekonomer
kunde fa utbilda journalister och liknande, som aven om de var viktiga inte hade ett

direkt inflytande pa statsmakterna. Inte mindre viktig var anda fragan om tjanster och

utkomstmojligheter for akademikerna inom de olika fakulteterna. Det var en

aterkommande strid om vilka larar- och professorstjanster som behovdes for att kunna
formedla utbildningen. Som konstaterats foreslog Reuterskiold 1904 att statsveten-

skapen skulle overforas till juridisk fakultet och han argumenterade ocksa for att de

statsvetenskapliga och nationalekonomiska behoven inom ambetsmannautbildningen
kunde tillgodogoras inom denna fakultet om bara nya tjanster skapades. Pa samma satt
kravde filosofiska fakulteten nya tjanster vid inforandet av den statsvetenskapliga
examen for att kunna ta hand om utbildningen. Striden om examen var inte bara en

396 Eli Heckscher till Boethius 12/8 1911, S. J. Boethius papper, vol nr 9, i Bertil Boethius
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strid om ambetsmannens utbildningsform eller dess innehall, den var ocks^ en revir-

strid dar de olika vetenskapsgrenarna forsokte tillforsakra sitt specifika omrade fler

nya tjanster.
Att fa juristen K. G. Westman att medverka till fbrslaget om en statsvetenskaplig

examen var ett forsok fran Boethius och Heckscher att overbrygga konflikten mellan

juristerna och den positivt installda filosofiska fakulteten. Det kom dock inte att

fungera sarskilt val. Det uppstod nagon form av missforstand mellan Boethius och

Westman om hur ett gemensamt forslag skulle se ut och hur det skulle foras vidare i

filosofiska fakulteten. Detta ar av mindre betydelse for denna undersokning. Mer
intressant ar huruvida Westman verkligen var en lamplig allierad for Heckscher och
Boethius. I juridiska fakulteten hade Westman uttalat att aven han ansag att man inom
den juridiska fakulteten kunde ge de blivande ambetsmannen en tillracklig statsveten-

skaplig bildning. Han fortsatte med att havda att de sakkunniga overskattat statskun-

skapen som vetenskap och att denna vetenskap "intar narmast mellan [historia och

statsratt] en ganska svafvande mellanstallning, som icke ar gent emot dem fast och

bestamt afgransad. Erfarenheten ger vid handen, att statskunskapens vetenskapliga
innehall och behandlingssatt i jamforelsevis hog grad vaxlat alltefter de olika lararnes
individuella laggning."397 En sadan beskrivning av statskunskapen som disciplin visar
att amnets stallning inte pa nagot satt var sjalvklar. Tvartom ar uttalandet ett tydligt
bevis pa att foretradarna for statskunskapen mycket val kunde kanna sin akademiska

position hotad. Att Westman, trots denna skrivning, av Heckscher hade bedomts som

den jurist som var mest positiv till den nya examen visar hur stor motsattningen anda
var mellan juristerna och de som foresprakade en ny statsvetenskaplig examen.

Westmans uttalande maste ocksa betraktas som ett vetenskapligt gransdragnings-

arbete. Han vill frammana bilden av statskunskapen som ett amne utan egen stallning
som dessutom var sa flyktigt och obestamt att det var de enskilda vetenskapsmannen
som gav amnets dess tillfalliga inriktning. Detta var inte nagot som talade for att amnet
hade nagon riktig vetenskaplig status. Att lata ett sa vagt och i nagon mening

slaktarkiv, RA.
397
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ovetenskapligt amne vara ett av huvudamnena i en examen for ambetsman var

orimligt, ville Westman antyda.
Vid universiteten och hogskolorna gick alltsa en tydlig skiljelinje mellan

juristerna som var emot forslaget och de filosofiska fakulteterna som var for forslaget.
Mest positiv var filosofiska fakulteten i Lund, som tillsatt en kommitte for att for-
bereda arendet dar Fahlbeck var en av ledamdterna. Kommitten anvande samma

argument som framforts av alia som foresprakat en examensforandring: att samhalls-

forandringarna lett till att statens verksamhetsomraden vidgats och att statsmakten stod
infor nya typer av uppgifter och att detta i sin tur ledde till ett behov av en ambets-
mannakar med en annan form av kompetens. Ambetsmannen borde komma i beroring
med det i samhallet levda livet och detta gjorde man genom att studera vetenskaper
sasom statsvetenskap, nationalekonomi och historia. Istallet for att studera prejudikat
och hur man tidigare lost forvaltningsuppgifter borde de nya ambetsmannen kunna ta

initiativ och sta for praktiska forbattringar. Kommitten lyfte ocksa fram argumentet att

den nya examen kunde vara anvandbar i manga samhallssfarer sasom i riksdags-

kanslier, kommunal forvaltning, bland journalister och inom naringslivet. Den enda

verkliga invandningen mot sakkunnigutlatandet var att det havdades att det inte skulle
behovas nya tjanster vid Lunds universitet. Kommitten betonade att universitetet lange
forsokt fa en professur i statistik och att behovet i och med den nya examen skulle bli
an storre. Filosofiska fakulteten forordade kommittens uttalande och betonade an en

gang behovet av en ny professur i statistik vid universitetet.398 Det ar uppenbart att

fragan om examen fr&n alia h&ll kom att anvandas som ett medel for att tillforskansa

sig nya tjanster.
Aven hogskolan i Goteborg var positiv till den nya examen och i ett sarskilt

utlatande lade Rudolf Kjellen fram sin argumentation. Hans utgangspunkt var att
statsintresset standigt maste vara i forgrunden for den utbildning som ambetsmannen
skall ha. Den samtida utbildningen med sin inriktning pa juridik var enligt Kjellen
foraldrad. Den nya staten var en aktiv samhallskraft, speciellt pa det ekonomiska
omradet och kravde darfor initiativkraft fran ambetsmannens sida. Argumentet kanns
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igen och iterigen lyftes juridiken fram som nigot som hade forstelnat och hindrade
statens expansion och mojlighet till handlingskraft. Kjellen gick dock langre an minga
andra som argumenterade for den nya examen. Han menade att aven detta forslag
inneholl for mycket juridik. Han invande ocksi mot att statistiken skulle vara ett av

huvudamnena. Statistik var vasentligt for staten men inte i ambetsmannens utbildning.
Det verkligt viktiga i den nya utbildningen var koncentrationen pa staten och samhallet
och darfor var statsvetenskap och nationalekonomi tvi viktiga amnen. Istallet for
statistik betonade han behovet av geografi. Bade politisk och ekonomisk geografi var

enligt Kjellen av storsta betydelse for statsintresset, inte minst for diplomatkiren.399 Att

Kjellen lyfte fram sitt specialintresse geografi ar symptomatiskt for hela historien om

den statsvetenskapliga examen. Att betona behovet av det egna amnet eller imnes-

inriktningen var en standigt iterkommande strategi, antingen man var for eller emot

forslaget. De personliga intressena och det egna amnets intressen kom att skjutas fram
hela tiden som delar av argument for eller emot en ny ambetsmannautbildning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sagas att samhallsvetarna, som vi idag skulle kalla dem.
propagerade for en ny ambetsmannautbildning som skulle ha de moderna samhalls-

vetenskaperna som centrum. Man hanvisade till att den nya staten inte hade

anvandning for en trangsynt juridisk ambetsman. Denne horde snarare hemma i den
liberala nattvaktarstaten. Det fanns pi detta satt ett konservativt argument for en

statsvetenskaplig utbildning medan juridiken betraktades som bide forildrad och
liberal. Den nya samhallsvetenskapen legitimerades med att den kunde anvandas for
att losa de moderna samhallets problem. Det jag kallat nyttostrategin var ett
iterkommande argument.

Jag har visat att striden om ambetsmannens utbildning var en strid om amnenas
status och forhillande till varandra. De olika fakulteterna forsokte skaffa sig si stort

398
Utdrag ur Filosofiska fakultetens i Lund protokoll 11 april 1911, Konseljakten,

Ecklesiastikdepartementet, 3/2 1933 nr 28, RA.
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inflytande som mojligt over utbildningen och darmed ocksa tillforskansa sig fler

tjanster och medel. Striden om utbildningen kom ocksa att berora statskunskapens
status. Som jag visat ville inte Westman tillerkanna statskunskapen en sjalvstandig

stallning bland vetenskaperna samtidigt som det for statsvetarna var av stor betydelse
att lyfta fram den nya statsvetenskapens betydelse. Striden om ambetsmanna-

utbildningen tycks ocksa pa vissa punkter ge andra frontlinjer an de politiska.
Nationalekonomen Heckscher och statsvetaren Boethius stod pa samma sida som

Kjellen, mot Reuterskiold, ifraga om statsvetenskaplig examen. Samtidigt kom
Heckscher och Boethius i konflikt med Kjellen och Reuterskiold om den ideologiska

inriktningen hos hogern ifraga om tidskrifterna Det Nya Sverige och Svensk Tidskrift.
Aven inom amnen blev det viktigt att betona sardrag och att lyfta fram den egna

inriktningens betydelse. Kjellen propagerade tydligt for den geografiska inriktningen
inom statsvetenskapen pa bekostnad av statistiken. Vetenskapens gransdragningar

gjordes inte bara mellan den samhallsvetenskapliga sfaren och den juridiska utan

ocksa inom den samhallsvetenskapliga sfaren fanns det viktiga markeringar att gora.

Jag har konstaterat att samtidigt som det tycktes rada en stor enighet fran olika

ideologiska hall om behovet av en ny aktiv och expansiv statsmakt sa var inte

samstammigheten om ambetsmannens nya roll lika sjalvfallen. Det framkommer av

Heckschers artikel i Det Nya Sverige att konservativa sag ett behov av en bromsande
och politiskt kraftfull ambetsmannakar. Ambetsmannen skulle vara en garant for att

sakkunskap och objektivitet skulle fa ett utrymme inom politiken. Nar riksdag och
regering inte langre gav nagot utrymme for de kunniga och bildade maste dessa istallet
ha ett inflytande pa andra vagar, t.ex. genom att utbilda ambetsmannen. Ju storre det
demokratiska inflytandet over politiken blev, desto mer nodvandigt var det att ambets-
mannen kunde styra den politiska utvecklingen och motverka partiintressen och

kortsiktiga politiska opinioner. Ambetsmannen skulle sakra kontinuiteten och darmed
var det an viktigare att de fick en utbildning som vilade pa sunda vetenskapliga

standpunkter. Samtidigt var detta inte nagot som man kunde ta for givet att fore

399
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spr&karna for demokrati och parlamentarism skulle stalla sig bakom. Darfor fick

argumentet en forsiktig framtoning i det slutgiltiga forslaget. Dar hanvisades t.ex. till
det parlamentariska England dar ambetsmannens utbildning varit av stor betydelse.

Samtidigt betonade man att en aktiv stat med en forvaltning tranad i andra amnen

an de rent juridiska var en gammal svensk tradition. Forandringen var endast att man

lamnade de gangna decenniernas tillfalliga liberala misstag: nattvaktarstaten. Den
moderna samhallsvetenskapen gav mojligheten att losa det moderna samhallets

problem samtidigt som den anknot till den svenska historiska traditionen. Den blev pa

detta satt en sund kombination av det gamla och det moderna; ett ideal for
konservativa modernister.
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7 Avslutning

Avslutningsvis skall en sammanfattning med nagra diskussioner och jamfbrelser ges.

Syfitet med denna avhandling ar att visa hur de konservativa statsvetarna Pontus
Fahlbeck och Rudolf Kjellen forsokte forandra statsvetenskapen och betona dess

betydelse for samhallet, och hur de samtidigt forsokte anvanda sin vetenskap for att pa

olika satt paverka politik och samhalle. I inledningen presenteras detta syfte och

forutsattningarna for undersokningen.
I det andra kapitlet som ar ett bakgrundskapitel diskuterar jag statsvetenskap i ett

internationellt perspektiv, hur statsvetenskapen i Sverige utvecklades under perioden
fore den jag studerar och hur nagra vansterorienterade samhallsvetares karriarer

gestaltade sig under denna tid. I inledningen av kapitlet pekar jag pa fem faktorer som,

trots nationella sararter och speciella forhallanden, paverkade samhallsvetenskapens

utveckling i de fiesta lander kring sekelskiftet 1900. Dessa faktorer kan nu sattas i
relation till avhandlingens resultat.

Den forsta faktorn ar den sociala fragans betydelse, som framforallt drev fram ett

behov av ny kunskap om samhallet. Fahlbecks intresse for nationalekonomi vacktes av

tullfragan, men med tiden hoppades han att disciplinen skulle lamna viktiga bidrag till
den sociala fragans losning. Det framgar pa flera satt att forsoket att skapa en

samhallsvetenskaplig sfar maste ses i ljuset av den sociala fragan i Sverige pa samma

satt som internationellt. De forbindelselankar och kopplingar som man sag mellan

sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap bestod i hog grad av olika aspekter av

den sociala fragan. Det ar tydligast i fraga om Fahlbeck aven om Kjellen ocksa
intresserade sig for fragan. Nar Fahlbeck havdade att han var konservativ i konstitu-
tionella fragor men radikal i sociala, var det ett uttryck for att det var de sociala

fragorna som drev honom att stalla nya fragor och soka nya satt att finna svaren.

For det andra diskuterar jag de nationella och konstitutionella fragornas

betydelse. Sverige hade inte gatt igenom ett nationellt fodelseforlopp som Tyskland
eller Italien, eller sa djupa konstitutionella kriser som Frankrike 1870 eller USA i
samband med inbordeskriget, men statsvetenskapen i Sverige kom anda att praglas av
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nationella och konstitutionella rorelser. Unionsfragan hade varit i centrum for det

statsvetenskapliga intresset under de sista decennierna av 1800-talet. Kjellen hade
inlett sin statsvetenskapliga karriar som en av Alins vapendragare i unionsfragan, aven

om han senare vande sitt intresse at andra hall. Den nationella problematiken kring den
norska fragan kom alltsa att direkt paverka svensk statsvetenskap i hog grad.
Fahlbecks och Kjellens beskrivning av sin statsvetenskapliga inriktning som modern
och med fokus pa statens verkliga vasen kan, enligt min mening, ses som en reaktion
mot den rattsliga inriktning som statsvetenskapen fatt under den tid unionsfragan
dominerade. Darmed kom unionsfragan ocksa att indirekt paverka disciplinen.

Efter unionsfragans losning kom Sveriges statsvetenskap, liksom i sa manga

andra lander, att paverkas av den okande betydelsen for de konstitutionella fragorna
om demokrati och parlamentarism. Jag visar i flera av avhandlingens kapitel hur stor

energi Fahlbeck och Kjellen lade ner pa att dels finna den efterstravansvarda och
sunda utvecklingsvagen for landets konstitution, dels soka de lagar och krafter som

styrde samhallsformernas och forfattningarnas evolution. Utvecklingen mot, eller hotet
om, demokrati blev en drivkraft for statsvetenskapernas forandring.

En tredje faktor for samhallsvetenskapens utveckling var den forandrade synen

pa universitetens roll. Nar de allt mer kom att betraktas som forskningsinrattningar lika
val som utbildningsinrattningar uppstod forutsattningar for samhallsvetenskaplig

forskning. I Sverige blev denna faktor tydligast vid de nya hogskolor dar de

samhallsvetenskapliga amnena uppmarksammades. Fahlbeck drev 1893 fragan om

statsvetenskapliga fakulteter vid de nya hogskolorna. Vid Goteborgs hogskola var

bade Kjellen och Steffen verksamma. Dessa tva namnkunniga och samtidigt
kontroversiella samhallsvetare fick vid den nya hogskolan en akademisk position som

gav dem mojlighet att utveckla sina respektive vetenskapliga ambitioner. Utvecklingen
vid de gamla universiteten var inte lika tydlig och det tycks ha varit svarare att utverka
nya tjanster i statsvetenskaperna pa grund av juridikens dominans.

Den fjarde faktorn, statens expansion och okade aktivitet, hade utan tvekan en

stor betydelse for statsvetenskapens utveckling och lag bakom Kjellens och Fahlbecks
stravan att fornya och andra inriktning pa statsvetenskapen. Statens vidgade
verksamhetsomraden okade ocksa ambetsmannautbildningens betydelse. Jag visar i
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avhandlingen att utbildningen vid universiteten anvandes som ett satt att fa genomslag
for tanken att statsvetenskapen och andra samhallsvetenskaper var moderna och

viktiga discipliner. Man manade fram en bild av en stat som under 1800-talet varit en

liberal nattvaktarstat och darfor hade kunnat beskrivas och studeras i rent rattsliga
termer. Men for den nya aktiva staten rackte det inte med ambetsman som endast sag

staten i rattsliga termer. Inte heller rackte det med en forskning som inte kunde
beskriva och analysera staten i hela dess rika vasen.

Den femte faktorn som paverkade samhallsvetenskapens utveckling var

juridikens dominans, genom att den saval definierade staten som genom dess
dominans inom utbildningen av ambetsman. Ett av skalen till att forsoken att infora
den statsvetenskapliga examen 1910 misslyckades var de manga skeptiska remissvaren
till den utredning som gjordes av Boehtius, Heckscher och Hammarskjold. Det ar

viktigt att komma ihag att dessa remissvar fran verk och myndigheter formulerades av

man som i mycket hog grad sjalva last juridik. De hade utbildats av de jurister som

samtidigt beskrev statsvetenskapen som en ofardig vetenskap som var otillracklig for
den statliga verksamheten.

Att statsvetenskapen paverkades av juridikens dominans ar tveklost. Kjellen
anvande ord som emancipiering och befrielse nar han talade om vad statsvetenskapen
maste gora i relation till juridiken. Saval nar det gallde amnets inriktning,

beskrivningen av staten, metoden att definiera den lagbundna utvecklingen i politiken
som nar det gallde den ratta utbildningen av ambetsmannen stod striden mot juridiken
i centrum for Fahlbeck och Kjellen.

I det tredje kapitlet diskuterar jag tva typer av strategier som beskriver Fahlbecks
och Kjellens tillvagagangssatt: nyttostrategin och objektivitetsstrategin. Den forsta

strategin delar jag i sin tur in i tre delar: for det forsta den praktiska och instrumentella
nyttan, for det andra den teoretiska analysen av samhallsutvecklingen och kultur-

sjukdomarna, for det tredje folkupplysningsarbetet som var nodvandigt under en

demokratisk utveckling.

Jag visar ocksa hur strategierna anvandes och hur statsvetenskapens relation till
andra discipliner beskrevs. En viktig slutsats i kapitlet ar att Fahlbeck och Kjellen
medvetet och aktivt stravade efter att grundlagga eller bereda vagen for en enhetlig

198



och tydlig samhallsvetenskaplig sfar. Den skulle inte som tidigare domineras av

historia och juridik. Det som i avhandlingen betecknas som gransdragningsarbetet i

vetenskapen hade tva funktioner: en inatriktad och en utatriktad. Genom att dra

granser mellan discipliner saval inom den samhallsvetenskapliga sfaren som utat,

kunde sfaren fa en berattigad plats pa den akademiska kartan. Gransdragningarna fick
en funktion som vakter utat, och som byggnadsstallningar eller skelett inom den

samhallsvetenskapliga sfaren.

Jag visar ocksa att Kjellens och Fahlbecks vision av statsvetenskaperna innebar
en aktiv vetenskap med politisk betydelse. Den riktade sin udd mot saval liberalism,
socialism som kosmopolitism och framstallde dessa som forlegade och motbevisade av

den moderna vetenskapen. Vetenskapen representerade de moderna och segrande

ideerna, och att vetenskapen var objektiv innebar inte att den inte skulle vara

varderande. Tvartom borde den utifran teoretiska och empiriska utgangspunkter

analysera hur den sunda och lagenliga utvecklingen for samhallet och staten borde se

ut.

I kapitel 4 och 5 visar jag hur Fahlbeck och Kjellen med vetenskapen som

verktyg tog sig an de demokratiska och parlamentariska ideerna. Fahlbecks redaktors-

skap for Statsvetenskaplig tidskrift diskuteras och jag visar hur tidskriften anvandes
bade for att framja statsvetenskapens position och for att fbra fram dagspolitisk

argumentation kring aktuella fragor. Genom en analys av Fahlbecks diskussioner kring
rostratten visar jag hur han under en period forsokte definiera demokratin ph. ett annat

satt an "en man - en rost". Han forsokte istallet ge den en social innebord. Dess
innersta karna var forsoket att sprida valfarden till sa manga som mojligt och da kunde
motstandet mot den allmanna rostratten enligt Fahlbeck tjana demokratins syften.

Fahlbeck och Kjellen tog sig ocksa an vad man ansag vara den oligarkiska
tendensen i demokratin och parlamentarismen. Utifran vad man ansag vara veten-

skapliga metoder och hanvisningar till internationell forskning slog man fast vissa
inneboende tendenser i demokratin. Man betonade ocksa att en foreteelse som

parlamentarism inte behovde eller borde importeras fran utlandska forlagor. Istallet var

det nodvandigt att utforma den svenska konstitutionen efter inhemska traditioner och
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det nationella arvet. Den svenska historien blev ocksa ett redskap i den konstitutionella
debatten i form av tolkningen av frihetstiden som ett hot eller ett ideal.

En av slutsatserna i kapitel fem ar att Fahlbeck och Kjellen lade stor vikt vid att

forvaltningen skulle st& fri fran politiska bindningar for att motverka de faror som kom
med demokratin. Detta forklarar delvis varfor utbildningen av ambetsmannen var sa

betydelsefull. Ett forslag till en statsvetenskaplig examen och de diskussioner och
strider som detta ledde till star i fokus for det sjatte kapitlet. Dar konstateras att

utbildningen av ambetsman var vasentlig i flera avseenden. Kontrollen over sadan

utbildning gav for det forsta ett politiskt inflytande i en tid da statens verksamhet
vaxte. Samhallsvetare ansag att det inte rackte med en juridisk utbildning nar statens

verksamhetsomrade kraftigt expanderade. Jag visar att en juridiskt utbildad ambets-
mannakar vid denna tid av samhallsvetarna kunde forknippas med en bild av 1800-
talets liberala nattvaktarstat. For det andra var utbildningen av ambetsman ett satt att
etablera samhallsvetenskapernas status och fa nya tjanster.

Jag visar att detta ledde till en konflikt mellan a ena sidan de discipliner vi idag
skulle kalla samhallsvetenskapliga och a andra sidan jurister som ville bevara sin

sarstallning vid utbildningen av ambetsman och forvaltning. I detta fall kom

amnestillhorigheten att bli den frontlinje som delade de stridande snarare an deras

ideologiska tillhorighet.

Begreppet konservativ modernism far beskriva den position Fahlbeck och
Kjellen intog. Med detta menar jag att de ville anvanda en modern vetenskap for att
forma ett samhalle utifran nya forutsattningar, men efter traditionella konservativa
varden. Trots likheterna har vissa skillnader i synen pa statsvetenskapen konstaterats.
For det forsta placerade Kjellen staten i centrum och darmed ocksa statsvetenskapen,
vilken han delade i fem olika omraden som berorde andra discipliner. Fahlbeck var

mer intresserad av samhallet och sag istallet behovet av ett flertal discipliner som

angrep olika aspekter av samhallet.
For det andra var Kjellens intresse for de politiska lagarna inte lika framtradande

hos Fahlbeck, som anvande flera vetenskapliga metoder, exempelvis en typologisk.

Kjellen betonade for det tredje undervisnings- och upplysningsbehovet kraft-
fullare an Fahlbeck.
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I slutet av bakgrundskapitlet beskrev jag Knut Wicksells, Gustav Cassels och
Gustaf Steffens karriarvagar. Jag sammanfattade dem i fyra punkter. Det ar nu mojligt
att peka bade pa skillnader och likheter mellan a ena sidan dessa tre och a andra sidan
de tva statsvetare som star i fokus for avhandlingen.

Den forsta punkten var att de fem samhallsvetarna alia vara engagerade i den
allmanna samhallsdebatten som skribenter och debattorer. Men i fraga om politisk

standpunkt framstar en mycket tydlig skillnad mellan de tva grupperna. Fahlbeck och

Kjellen betraktades som hogerman, medan de tre andra stod politiskt till vanster.

Fahlbeck havdade i och for sig att han i sociala fragor var radikal och hans skrift Stand
och klasser fick berom fran vansterhall for att vara progressiv. Det var dock sjalvklart
for Fahlbeck att forsoka ta sig in i riksdagen som hogerman.

Det ar intressant och viktigt att konstatera att oavsett politisk standpunkt sa var

det for alia samhallsvetenskapliga foretradare viktigt och sjalvklart att kombinera det

vetenskapliga arbetet med ett allmant samhalleligt eller politiskt engagemang som

skribent och debattor. Den framvaxande samhallsvetenskapen var otvetydigt kopplad
till ett brett intresse for samhallsfragor och en vilja till politisk paverkan. For de

samhallsvetenskapliga akademikerna stod engagemanget i samhallsdebatten inte pa

nagot satt i konflikt med en forestalling om vetenskaplig objektivitet. Wicksells
situation utgor ett specialfall da hans politiska standpunkter gjorde hans akademiska
karriar sa besvarlig. Samtidigt ar det viktigt att betona att Wicksell lyckades gora

karriar just pa grund av att hans vetenskapliga insats ansags vara viktigare an hans
politiska standpunkter. Dessutom fick hans radikala standpunkter en storre tyngd nar

de kunde framforas med den vetenskapliga auktoritet som tillkom en professor.
En andra likhet mellan Wicksell, Steffen och Cassel var deras naturvetenskapliga

bakgrund. Fahlbeck och Kjellen blev daremot statsvetare efter att ha fatt en historisk

skolning. Steget fran naturvetenskap till samhallsvetenskap var kanske inte lika langt
vid forra sekelskiftet som senare under 1900-talet, men en karriarvag fran historia till

statsvetenskap uppfattades sakert som mycket naturligare aven da. Pa detta satt var de
tre fore detta naturvetarna mer av outsiders och pionjarer an Fahlbeck och Kjellen.

Samtidigt var det inte smartfritt att byta disciplin fran historia till statsvetenskap. Aven

jurister gjorde ansprak pa statsvetenskapen. Att de fem har sa olika amnesbakgrund
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illustrerar att samhallsvetenskaperna inte var tydligt definierade men att stats-

vetenskapen var den mest traditionella.
En tredje punkt gallde att granserna mellan amnen som nationalekonomi och

sociologi inte var tydligt dragna. Denna osakerhet kom att pragla alia samhalls-

vetenskaper, aven statsvetenskapen. Det lades ner mycket tid pa att definiera amnet

och beskriva granser mellan amnesomraden och relationer till andra amnen och

discipliner: gransdragningsarbetet. Samtidigt har vi sett hur de traditionella fakultets-

granserna forsvarade framvaxten av samhallsvetenskaperna da nationalekonomi,

genom kopplingen till finansratt, hamnade under den juridiska fakulteten. Samhalls-
vetarna verkade for att gora de nya vetenskaperna mer oberoende av traditionella

vetenskapliga granser men var samtidigt tvungna att hantera dessa befintliga granser

och ramar. Problemet med fakultetsgranserna illustreras av problemet med samhalls-

vetenskapliga examina for blivande ambetsman.
En ijarde punkt rorde utlandsstudier och kontakter med bade vetenskapliga och i

vid mening politiska rorelser i Tyskland och England. Alia fern skapade kontakter
utomlands och paverkades av de vetenskapliga och politiska skeendena i Europa i
allmanhet och Tyskland i synnerhet. Inte minst de nya hogskolorna tycks ha varit
intresserade av impulser utifran. Som jag visat var Fahlbeck aktiv for att skapa mojlig-
heter for Cassel att fa en tjanst vid Stockholms hogskola nar denne kom tillbaka fran
utlandsstudier. De nya hogskolorna blev viktiga institutioner for en modernisering av

samhallsvetenskaperna och kom sakerligen att pa sikt paverka de traditionella
universiteten.

Eftersom avhandlingen har varit upplagd som ett antal fallstudier ar det pa sin

plats att namna studier som kan tankas komplettera eller kontrastera den bild min
avhandling har gett. En person som star i relief till Fahlbeck och Kjellen ar Boethius
som omnamnts men inte fatt nagot storre utrymme. Hans syn pa statsvetenskapen och
dess uppgifter var inte densamma som Fahlbecks och Kjellens. Han framstar som mer

av en traditionell historiker och kritisk till de lagsokande, statistiska eller naturveten-

skapligt inspirerade ambitioner som Fahlbeck och Kjellen hade. Framstaende
individers betydelse och mojlighet att paverka historien var nagot Boethius betonade
och han omfattade darmed en annan samhallssyn an framforallt Kjellen. Samtidigt ar
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det viktigt att komma ihag att Boethius var den statsvetare som var aktiv i

utredningsarbetet om en statsvetenskaplig examen. I det fallet var han allts& sjalvfallet
allierad med Heckscher, Fahlbeck och Kjellen i deras stravan att bryta juristernas
dominans. En narmare genomgang av Boethius teoretiska diskussioner kring

disciplinen statsvetenskap och hans uppfattningar om dess framtid vore ett intressant

jamforelsematerial till den studie jag genomfort.
Mahanda an intressantare vore att vidga jamforelsematerialet och ta ett samlat

grepp pa den heterogena grupp samhallsvetare som var verksamma vid sekelskifitet. En

bredare studie over deras syn pa samhallsvetenskaperna och deras samhallsroll saknas.
I vilken man delade de ovriga samhallsvetarna Fahlbecks och Kjellens uppfattning att

vetenskapsmannen skulle vardera samhallsutvecklingen och att man utifran veten-

skapliga utgangspunkter kunde avgora den korrekta politiska inriktningen? Var de

ideologiska skillnaderna mellan t.ex. en Knut Wicksell, en Eli Heckscher och en

Rudolf Kjellen avgorande for deras vetenskapssyn, eller har andra faktorer som

amnesinriktning eller akademisk bakgrund och position mer betydelse for deras syn pa

relationen mellan vetenskap och politik?
Min avhandling har dock visat att Fahlbeck och Kjellen bor ses som

representanter for en samhallsvetenskaplig offensiv kring 1900. De menade att hela
faltet av vetenskaper kring samhallet och staten maste fa okad status och okat

inflytande. Detta skulle uppnas genom vad jag beskrivit som nyttostrategin och

objektivitetsstrategin. Genom gransdragningsarbetet definierades och strukturerades
det viktiga forskningsomrade som dessa vetenskaper skulle beharska. Statsveten-

skapen hade och skulle ha politiska konsekvenser. Dess uppgift var att ge ledning och

riktning at politiken. Som konservativa modernister menade Fahlbeck och Kjellen att

god statsvetenskaplig forskning gav stod och argument for ett konservativt samhalls-
ideal. En god politisk vetenskap skulle ge en god vetenskaplig politik.
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Summary

This dissertation delves into the relationship between politics and social science in
Sweden as it relates to the field of political science around the turn of the last century

by analyzing two key individuals - political scientists Pontus Fahlbeck (1850-1923)
and Rudolf Kjellen (1864-1922). Fahlbeck was Professor of History and Political
Science 1889-1902 and of Political Science and Statistics 1902-1915 in Lund. He

served as editor of the Journal ofPolitical Science 1897-1918. Kjellen was Professor
of Political science and Statistics 1901-1916 in Goteborg, and held the title of
Professor Skytteanus in Uppsala 1916-1922. Both, in addition to being experts on

political science, were also active conservative politicians. Fahlbeck was a member of
the Upper House of Swedish Parliament from 1903-1911 and participated in

municipal politics in Lund. Kjellen was a member of the Lower House of Parliament
from 1905-1908 and of the Upper House from 1911-1917. This dissertation does not

attempt to provide a comprehensive analysis of these individuals or of political
science, rather it consists of four case studies, which follow in Chapters 3 to 6.

In Chapter 1, Introduction, the purpose of this dissertation is defined, which is
to analyze how Fahlbeck and Kjellen attempted to change political science by
emphasizing its significance to society, and how they simultaneously attempted to use

that science to influence politics and society in various ways.

Based on Thomas F. Gieryn's concept of boundaryworfc, I have formulated a

concept that I call boundary-defining work. It is my belief that boundary-defining
work within the realm of science fulfills two functions: to create autonomy for a

subject area externally, and to provide research structure internally for a number of
diciplines, enabling them to convey status and legitimacy upon one another.

Based on historian Goran Blomqvist's study of academic positions during the
19th and early 20th centuries, emphasis is placed on the significance of
professionalism as it relates to changing attitudes towards the role of scholars in
society.

204



Sociologist and political scientist Jeffrey Herf utilizes the term reactionary
modernists to describe German reactionary thinkers who capitalized on the concepts of
modern technology to preserve a traditional social structure. Drawing upon that idea, I

formulate the concept of conservative modernists. By that, I am referring to people
who utilized modern social sciences, or social technology, to preserve a conservative

image of society and traditional hierarchical structures.

Also included in the introduction is a review of existing research regarding
Swedish conservatism, the history of Swedish political science and the individuals
Fahlbeck and Kjellen.

In Chapter 2, Background, I describe the development of political science

during the latter part of the 19th and early 20th centuries, from an international

perspective, with outlines on the US, the UK, France and Germany. Even if national
characteristics are clear, certain common traits can be seen, such as the significance of
social issues, the influence of constitutional changes, the significance of new

responsibilities for universities and the dominance of law within education and in

definitions of the concept of statehood.
Next is a description of how political science in Sweden developed in the period

prior to that which I study. What follows is a summary of how the careers of three
other social scientists developed during the period that I study, in order to be able to

make comparisons between Fahlbeck and Kjellen on the one hand, and three other

contemporary social scientists on the other: Knut Wicksell (1851-1926), Gustaf
Steffen (1864-1929) and Gustav Cassel (1866-1945).

In Chapter 3, The Political Importance of Political Science, I initially discuss
nationalism and the changing political and social situation that academics faced, as the
basis for understanding Fahlbeck's and Kjellen's attitudes towards politics and
political science.

Following that, I discuss two different kinds of strategies used to attempt to

capture Fahlbeck's and Kjellen's attitudes towards their field and its position in

society: the utility strategy and the objectivity strategy. I divide, in turn, the first

strategy into three parts: firstly the practical and instrumental benefits, secondly the
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theoretical analysis of social development and cultural illnesses, and thirdly the public
information efforts that were essential in times of democratization.

I demonstrate how strategies were utilized and how the relationship between

political science and other diciplines was described. For Fahlbeck, the goal of the

political science was to save the state, culture and the people from a serious threat of
not only decline but, ultimately, extinction. Political scientists took on a role of historic

importance and were central to the nation's and the state's survival. Fahlbeck was

interested in numerous areas of research within the social sciences. Based on an

organic view of the state, Kjellen divided up political science into five different

spheres and wanted, in this way, to create the foundation for a new direction in

political science. An important conclusion in this chapter is that Fahlbeck and Kjellen

consciously and actively strove to establish or prepare the way for a unified and

orderly sphere of social sciences. History and law would not, as they had previously,
dominate it, but rather political science would have closer relationships to subjects
such as sociology, economics, statistics and geography. I refer to one aspect of the
work to expand the role of social scientists, as mentioned above, as boundary-defining
work. I demonstrate that this fulfilled two functions for Fahlbeck and Kjellen, one

internal and one external. By formulating boundaries between diciplines, both within
the realm of social sciences as well as outside, that sphere would receive its rightful
place on the academic map. The boundary definitions fulfilled an external function, as

a guard against competing disciplines, and an internal, serving as the scaffolding or

skeletal structure within the sphere of social sciences.
I also demonstrate that the vision of social sciences promoted by Kjellen and

Fahlbeck involved active and influential political science of political significance. It
was directed against liberalism, socialism and cosmopolitanism, portraying those as

antiquated and contradictory to modern science. This political science represented
modern, victorious ideals, and since this scholarship was objective, meant that it could
not fluctuate. Quite the contrary, according to Kjellen, based on those laws that they
could draw up and those facts that they discovered, they could analyze and determine
what the most sound and lawful development of the state should be. The concept of
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conservative modernists presented at the beginning describes and summarizes
Fahlbeck's and Kjellen's attitudes towards science and politics.

In Chapter 4, The Issue of Voting Rights and the Journal ofPolitical Science,
I discuss how Fahlbeck, as editor of the Journal of Political Science,

(Statsvetenskaplig tidskrift) dealt with the relationship between current politics,
scientific objectivity and status. The chapter provides a brief summary of democratic

political developments during the first part of the 20th century. A comparison between
the movement for voting rights and Fahlbeck's ideas show that Fahlbeck dismissed the
idea that the right to vote was a human right. In the interest of defense and national

unity, however, he would reluctantly accept expanded voting rights and, in the end,
also universal voting rights. Nevertheless, he viewed universal voting rights as a

mistake.

By analyzing Fahlbeck's discussions regarding voting rights, I demonstrate how,

during a period of time, he attempted to define democracy in a manner different than
"one man - one vote". Instead, he attempted to imbue it with a social significance. At
the heart of democracy was the attempt to spread welfare to as many people as

possible. Consequently, opposition towards universal voting rights could serve the
interests of democracy according to Fahlbeck. One of the conclusions reached in this
chapter is that he utilized the journal partly to enhance the status of political science by

demonstrating the usefulness of scholarship in political issues, and partly to advance
political arguments relating to current issues.

In Chapter 5, The Threat of Democracy, I discuss how Fahlbeck and Kjellen
showed what they felt were oligarchic tendencies within democracy and
parliamentarian ism. In these instances, they utilized what they felt were scientific
methods, citing international research in order to critique how democracy actually
worked in reality. In democracy, there was a necessary tendency to develop into an

oligarchy, an elitist rule, according to Fahlbeck and Kjellen. Political science was able
to reveal this tendency and it had obvious consequences to politics.

They also approached parliamentarianism using the tools of science. By utilizing
what Fahlbeck called a typological method, he made the assertion that Sweden already
had a native form of parliamentarianism, which he called dualistic. According to
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Fahlbeck, there was no need to implement the English form of parliamentarianism, as

the left wanted to do. Fahlbeck's attempt to provide new meaning to the concept of

parliamentarianism should also be seen as a way of disarming their political

opponents, through science, of a politically charged term.

Kjellen did not accept Fahlbeck's definition of the concept but also emphasized
that a phenomenon such as parliamentarianism did not need to be, nor should it be,

imported from foreign models. Rather, it was essential to formulate the Swedish
constitution according to domestic traditions and national heritage. Swedish history
was also introduced into the constitutional debate, with diverging interpretations over

whether the Era ofLiberty (Frihetstiden) could be perceived as a threat or an ideal. It
is my contention that Kjellen's position on parliamentarianism during the 20th century

can be divided into three phases. Around the time of the dissolution of the union with

Norway in 1905, he was in favor of a Swedish form of parliamentarianism, towards
the end of World War I he was highly critical of it and finally, around 1920, he came

to view parliamentarianism as one of the less damaging forms of democracy. Kjellen's
attitudes towards political parties and party politics certainly had an influence on his
position on parliamentarianism.

In Chapter 6, Political Science in the Service of the State, I explore the
discussions and battles that ensued from a proposed political science exam. Here, the
focus is centered on the proposal and the debate it generated, and not specifically on

Fahlbeck and Kjellen who were both engaged in this matter.

There were numerous reasons behind the interest shown in training government
officials and administration. Most importantly, it provided political influence during a

time when areas of government involvement were expanding rapidly. Social scientists
believed that an expansion of government was a signal that it was not enough for
government officials to merely have a legal education. I demonstrate how a corps of
government officials with law degrees could, at that time, be associated with an image
of a 19th century liberal Night-watchman State, which was considered passe.

Secondly, the education of government officials was one way of establishing the status
of certain diciplines, and a way to achieve new academic positions within these
diciplines in order to be able to provide the necessary education.
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I show how this resulted in a conflict between the diciplines that we would today

categorize as social sciences, on the one hand, and the jurists who wanted to preserve

their unique status in the education of government officials and administration. Jurists
did not want to convey upon political science the status of an established discipline
and therefore felt that the subject was inappropriate for the formal education of

government officials. Rather, they felt that the faculty of law should conduct training.
In this instance, academic subject relevance became the frontline that divided the
embattled parties, more than ideological domicile or political party affiliation.

A summary of the dissertation is provided in Chapter 7, Conclusion.

Comparisons are made against the background of international outlines and similarities
between Sweden and other countries are noted. I also draw comparisons between
Fahlbeck and Kjellen, on the one hand, and the three social scientists discussed in the

background chapter. They all represent different aspects of a social sciences offensive.
Fahlbeck and Kjellen held a different ideological position and did not have a

background in the natural sciences. Nevertheless, they shared the hope that, as social

scientists, they could lead society and influence politics.

Translation: Henrik Nordstrom
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