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Recently, there have been intense discussions about the humanities and their role in society. 

Internationally, as well as in a Swedish context, the humanities have been regarded to be in a 

state of crisis. However, these discussions usually demonstrate a lack of historical perspec-

tives based on thorough empirical research. The notion of a crisis needs to be historicized. 

In this study, a case is being examined where the relationship between science and society 

was renegotiated. In the context of World War II, a discourse has been identified in a border-

land between science and politics through an analysis of Swedish journals and anthologies 

during the time period 1937-1947. Historical actors were then highlighting that the humanities 

faced several challenges. The study argues that these discussions should be regarded as parts 

of a renegotiation of the humanities’ social contract. In the context of the war and funda-

mental societal changes, there occurred a greater pressure than before to mobilize science 

socially in order to make science appear as a legitimate undertaking. For the humanities, such 

demands seemed to conflict with their scientific ethos. During the interwar period this ethos 

was often based on a norm that demanded the drawing of a strict boundary between science 

and politics. But if they did not mobilize socially, scholars risked getting blamed for being 

isolated in the so-called ‘ivory tower’. How the humanities could be effectively mobilized in 

order to satisfy the needs of society while still maintaining their legitimacy in a scientific con-

text emerged as a fundamental problem with no clear solutions. Part of this problem was the 

exclusion of the humanities from politically hegemonic narratives of society’s development, 

in contrast to natural and social sciences. Reactions to specific historical experiences and 

distinct expectations for the future thus seem – at least on a discursive level – to have put the 

humanities in a state of marginalization as early as the time period examined in this thesis. 
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I. Inledning 
Att idag påstå att humaniora befinner sig i kris får knappast någon att höja på ögonbrynen, 

åtminstone inte i ett svenskt sammanhang. Krisretorikens verkningar återspeglas bland annat i 

det förslag som Svenskt Näringsliv nyligen presenterade, om att studenter inom inte minst 

humaniora borde få lägre studiebidrag än andra då dessa studiers nytta anses ge ”tvivelaktig 

nytta för framtiden”.1 Men denna utsatta situation är knappast någon humaniora hamnat i 

enbart på senare år. Redan 1978 utgavs en uppmärksammad antologi, Humaniora på undan-

tag, där ”humanvetenskapernas förfall” stod i fokus.2 I vissa fall har det rentav talats om att 

humaniora befinner sig i ”ett permanent kristillstånd”, eller att dess kris ”föregår vetenskaps-

området självt”.3 Icke desto mindre har humanistisk forskning fortsatt att bedrivas och ut-

märkts av en rad förnyelseförsök, parallellt med att både dess företrädare och utomstående 

bedömare uppfattat humaniora som en ifrågasatt verksamhet. 

Flera av dem som diskuterat humanioras krisartade situation i ett svenskt sammanhang har 

förlagt den avgörande vändpunkten i humanioras utveckling till 1960- och 1970-tal. Svante 

Nordin har exempelvis pekat ut 1960-talets mitt, men förklarar sig samtidigt vara medveten 

om att utpekandet kan vara alltför grundat i en subjektiv tolkning utifrån hans egna erfaren-

heter.4 Under en föregående ”guldålder” menar han däremot att humanisters ”arbete utgjorde 

en självklar del av den samtida svenska kulturen. Deras resultat publicerades mitt i ett pågå-

ende kulturellt samtal”.5 Denna roll ska humaniora ha förlorat under efterkrigstiden, en upp-

fattning som får gehör i åtskillig litteratur om humaniora. I tidigare forskning framträder 

emellertid ett återkommande tal om att humaniora befunnit sig i kris sedan ”minst” eller ”åt-

minstone” ett visst antal år.6 Språkbruket vittnar om en vaghet i utpekningarna av humanioras 

                                                             
1 Stefan Fölster, Johan Kreicbergs & Malin Sahlén, Konsten att strula till ett liv. Om ungdomars irrvägar mellan 
skola och arbete, Svenskt Näringsliv, 2011, s. 2-4. Rapporten har av Sven Widmalm lyfts fram som ett exempel 
på det pågående ”krypskyttet mot humaniora”. Se Sven Widmalm, ”Humaniora som undantag”, i Tomas Forser 
& Thomas Karlsohn (red.), Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, Göteborg: Daidalos, 2013, s. 
38. Tack och lov har jag som humaniorastudent ännu erhållit studiebidrag och därmed kunnat färdigställa den 
här uppsatsen. Utan andras hjälp skulle jag dock aldrig ha lyckats. Jag är skyldig många ett stort tack för insikts-
fulla kommentarer och kritiska läsningar av uppsatsen i olika skeden. Framför allt vill jag tacka Anders Ekström 
och Mats Persson, men även deltagarna i forskningsnoden KUSKO. 
2 Kurt Aspelin, Sven-Eric Liedman & Jan Ling, ”Förord” i Tomas Forser (red.), Humaniora på undantag? 
Humanistiska forskningstraditioner i Sverige, Stockholm: PAN/Norstedts, 1978, s. 7. 
3 Anders Burman, ”Nyttan med nyttan” i Forser & Karlsohn (red.), 2013, s. 143; Thomas Karlsohn, ”’Humani-
oras kris’ – igår, idag, imorgon” i Forser & Karlsohn (red.), 2013, s. 258. Stefan Collini påpekar också att ”the 
humanities turn out to be almost always in ’crisis’”. Se Stefan Collini, What are Universities for?, London: 
Penguin Books, 2012, s. 63. 
4 Svante Nordin, Humaniora i Sverige. Framväxt – Guldålder – Kris, Stockholm: Atlantis, 2008, s. 7. 
5 Nordin, 2008, s. 272. 
6 Till exempel konstaterar Thorsten Nybom 1997 att kulturvetenskaper, i vilka han inkluderar humaniora, har 
förståtts som i kris sedan minst 30 år (det vill säga sedan åtminstone 1967). Med en snarlik uppfattning anger 
även Anders Ekström och Sverker Sörlin att diskussioner om humanioras kris har förekommit som ”ett stående 
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kris. Här finns ett behov av utförligare undersökningar då ingen systematisk studie hittills har 

försökt att på allvar förklara krisen ur ett historiskt perspektiv. 

Historiska förklaringar av humanioras nedgång tycks ändå spela en central roll i nutida 

debattinlägg och diagnosticeringar av humanioras tillstånd eftersom försiktiga försök till 

sådana förekommer i bland annat de exempel som nämnts ovan. Men ”[d]en tillbakablickan-

de, normativa diskussionen om humanioras inre utveckling har alltför ofta sin utgångspunkt i 

det anekdotiska eller i abstrakt formulerade ideal”, som Anders Ekström och Sverker Sörlin 

påpekat.7 Det vore därmed önskvärt att utifrån en mer grundlig empirisk bas studera hur hu-

maniora och dess relation till samhället har förändrats, istället för att likställa humanioras kris 

med den krisdiskurs som varit känd ”sedan åtminstone 1970-talet”. Sistnämnda alternativ kan 

tyckas vara en enkel väg, men risken finns att man förbigår vissa av de mekanismer som varit 

centrala bakom humanioras utveckling mot en krissituation. Det kan också vara problematiskt 

att betrakta traditionen av humanistisk krisupplevelse som något alltför homogent. Frågan 

måste väckas om det istället rör sig om kriser i plural, istället för att bunta ihop alltsammans 

till en enda överhistorisk monolit.8 För att uppmärksamma fler nyanser, både vad gäller det 

som skiljt sig åt över tid och det som utmärkts av kontinuitet, är det av största vikt att his-

torisera humanioras kris ‒ ett projekt som hittills inte genomförts i någon större utsträckning 

vad gäller svenska förhållanden. Den här undersökningen syftar därför till att ge ett bidrag. 

Hypoteserna ovan, angående humanioras försvagade tillstånd, är dock värdefulla då de ringar 

in ett centralt problemområde. Undersökningen kommer därför att ta spjärn emot dem. 

Lika väl som det är problematiskt att tala om ”humanioras kris” är det svårt att entydigt 

definiera ”humaniora”. Det är ett begrepp med en historia. Under olika perioder har det knap-

past rått någon fullständig konsensus om dess innebörd. I grundläggande mening kan man 

säga att humaniora studerar människan som kulturvarelse. Vilka discipliner som mer specifikt 

gått under beteckningen humaniora har dock varierat över tid, inte minst utifrån den aktuella 

forskningspolitiska organiseringen. Det är därför en god idé att i en sådan här typ av 

undersökning, som vill historisera talet om humanioras kris, vara något pragmatisk och an-

                                                                                                                                                                                              
inslag i svensk debatt sedan åtminstone 1970-talet” och att det inte råder någon ”tvekan om att humaniora [i 
Sverige] i början av 1960-talet redan hade en ganska svag ställning”. Se Thorsten Nybom, Kunskap – politik – 
samhälle. Essäer om kunskapssyn, universitet och forskningspolitik 1900-2000, Hargshamn: Arete, 1997, s. 198 
och Anders Ekström & Sverker Sörlin, Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle, Stockholm: 
Norstedts, 2012, s. 8, 101. 
7 Anders Ekström & Sverker Sörlin, ”Inledning. Humanisterna och framtidssamhället” i Humanisterna och fram-
tidssamhället, Institutet för Framtidsstudier, Forskningsrapport, 2011/1, Stockholm, 2011, s. 11. De understryker 
även att det finns ”ett behov av grundläggande empiriska data kring humanioras utveckling och läge”, till ex-
empel om hur humanioras gränser har förskjutits över tid. 
8 Enligt Thomas Karlsohn har humanioras kris rimligen ”haft åtskilliga skepnader”. Se Karlsohn, 2013, s. 258. 
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vända humaniora som ett relativt öppet begrepp.9 Därmed utgår jag också från vissa alter-

nativa benämningar som förekommer i källmaterialet, till exempel ”humanvetenskap” och 

”kulturvetenskap”, vilka fyller ungefär samma funktion som humaniorabegreppet. Begreppen 

utmärks framför allt av att de brukar kontrasteras mot ”naturvetenskap”. Men vilket specifikt 

innehåll de fyllts med har varierat historiskt sett. 

I det här fallet är det värdefullt att ta ett samlat grepp om ”humaniora” istället för att an-

lägga snävare fokus på enskilda discipliner. Sistnämnda alternativ skulle möjliggöra en annan 

typ av detaljstudium, men riskerar att missa sammanhang humanistiska discipliner ingått i just 

genom att uppfattas som delar av ett övergripande ”humaniora”. Med ett avgränsat historiskt 

tvärsnitt blir det möjligt att uppmärksamma aspekter som förbigåtts i tidigare historie-

skrivning, vilken varit tämligen knuten till just enskilda discipliner i fråga om humanioras 

historia.10 Här utgår jag alltså främst från de historiska aktörernas användning av humaniora-

begreppet och deras syn på humanioras utmaningar och möjligheter. Vad som snart framgår 

är att humaniora upplevdes stå inför avsevärda problem redan tidigare under 1900-talet. Det 

tåls att ställa frågan om tiden före 1960- och 70-talen verkligen var en sådan humanistisk 

                                                             
9 I en liknande typ av studie har Jesper Eckhardt Larsen resonerat på samma sätt. Se Jesper Eckhardt Larsen, 
”ikke af brød alene...” Argumenter for humaniora og universitet i Norge, Danmark, Tyskland og USA 1945-
2005, Köpenhamn: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2007, s. 8-9. Ett bra förslag på hur humaniora-
begreppet kan förstås ges även i den norska rapporten Hva skal vi med humaniora?: att humaniora främst ska 
förstås utifrån vad det gör som begrepp, nämligen samlar ett antal discipliner eller ämnen och gärna också söker 
förklara varför de hör samman. På så vis förstås humaniorabegreppet inte bara som en beskrivning av historien, 
utan även som något som bidrar till att skapa den. Se Helge Jordheim & Tore Rem (red.), Hva skal vi med huma-
niora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge, Fritt Ord, 2014, s. 55-57. Enligt Aant Elzinga bör 
humaniora främst förstås som en administrativ beteckning, vilken organiserar ett antal ämnen institutionellt. Se 
Aant Elzinga, “Humanioras roll i det högteknologiska samhället” i Thorsten Nybom (red.), Universitet och 
samhälle. Om forskningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll, Stockholm: Tidens Förlag, 1989, s. 239. 
10 Som exempel på studier av humanistiska discipliners historia under tidigt 1900-tal kan nämnas Claes Ahlund 
& Bengt Landgren, Från etableringsfas till konsolidering. Svensk akademisk litteraturundervisning 1890-1946, 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2003, Håkan Gunneriusson, Det historiska fältet. Svensk historieveten-
skap från 1920-tal till 1957, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2002, Simon Larsson, Intelligensaristo-
krater och arkivmartyrer. Normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900-1945, Hede-
mora: Gidlund, 2010, Bo Lindberg, Humanism och vetenskap. Den klassiska filologien i Sverige från 1800-talets 
början till andra världskriget, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1987 och Svante Nordin, Från Hägerström till 
Hedenius. Den moderna svenska filosofin, Lund: Doxa, 1984. En viktig studie av ett samhällsvetenskapligt ämne 
som bröt sig loss från humaniora utgörs också av Anna Larsson, Det moderna samhällets vetenskap. Om etable-
ringen av sociologi i Sverige 1930-1955, Idéhistoriska skrifter, 34, Umeå: Institutionen för historiska studier, 
2001. Den uppdelade bild av humanioras historia som framträder genom dessa verk skulle alltså behöva kom-
pletteras men också utmanas av ett mer samlat grepp. Vissa ansatser har gjorts, men de har inte varit tillräckliga. 
I Nordins Humaniora i Sverige är t.ex. de olika underkapitlen disciplinärt indelade, vilket riskerar att skymma 
övergripande sammanhang. Så är även fallet i Humaniora på undantag, där antologins olika bidrag uppehåller 
sig vid olika disciplinära inriktningar eller traditioner. Givetvis är det i många fall värdefullt att betrakta olika 
discipliner inom humaniora som heterogena subkulturer, men det är också viktig att se dem ur ett annat perspek-
tiv för att undvika disciplinärt tunnelseende. Här ställs det som humanistiska discipliner anses ha haft gemensamt 
i fokus framför hur de anses ha skiljt sig åt. 
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guldålder som Nordin menat.11 Går det att ana mekanismer redan då som föranleder den idag 

så spridda uppfattningen om humanioras kris? 

 

Ett ansträngt vetenskapligt ethos 

Redan under mellankrigstiden, som över huvud taget utmärktes av en väl förankrad krisretorik 

angående snart sagt alla tänkbara kulturella aspekter, går det att finna åtskilliga författare 

vilka beskriver humaniora som stående inför en minst sagt problematisk situation.12 Ett ex-

empel är den tyske filosofen Edmund Husserl. På 1930-talet förklarade han att vetenskapens 

roll i den västerländska kulturen blivit oklar och således föranlett ett kulturellt kristillstånd. 

Via en positivistisk inskränkning under 1800-talets andra hälft hade vetenskapen styrt bort 

från mänsklighetens verkligt centrala frågor för att sedan, med första världskriget, återigen 

rikta strålkastarna mot brännande frågor om existensens mening. Husserl fann dock att detta 

blev problematiskt för humaniora. De humanistiska vetenskaperna hade kommit att grunda sin 

vetenskaplighet i ett krav på att exkludera ställningstaganden i värdefrågor. Därmed fann han 

att det blivit oklart hur humaniora skulle kunna framställa värdefulla forskningsbidrag, trots 

att det kanske fanns mer värdefulla problem än någonsin att forska om.13 Man kan fråga sig 

hur denna karaktärisering tedde sig i ett svenskt sammanhang. Som Johan Sundeen noterat är 

mellankrigstidens tyska krisförhållanden inte automatiskt överförbara. Likväl återfanns en 

betydande kristematik i Sverige och länderna utmärktes av snarlika kulturmiljöer. Tyska 

perspektiv överfördes gärna till den svenska kulturdebatten.14 Var det så att de pelare som bar 

humanioras gyllene salar började rämna tidigare än vad forskningen hittills föreslagit? 

Den mest berömda företrädaren för den ovan nämnda strategin att göra strikt åtskillnad 

mellan fakta och värderingar, eller mellan vetenskap och politik, är Max Weber.15 I Sverige 

förespråkades strategier som har beröringspunkter med Webers, inte minst av Gunnar Myr-

                                                             
11 Tomas Forser och Thomas Karlsohn varnar också för att det i dagens utsatta läge är lätt hänt för humanister att 
fastna i ett ”bakåtblickande mot ett skönmålat förflutet”. Se Tomas Forser & Thomas Karlsohn, ”Förord” i 
Forser & Karlsohn (red.), 2013, s. 10. 
12 Jonas Hansson, Humanismens kris. Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933, Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999, s. 16; Andrus Ers, Segrarnas historia. Makten, historien och fri-
heten studerade genom exemplet Herbert Tingsten 1939-1953, Umeå: h:ström, 2008, s. 28. Hansson förklarar 
bland annat att kris blev ett nyckelord under 1900-talet och konstaterar att ”[e]fter första världskriget blir före-
ställningen om en allt omfattande kris vanlig”. 
13 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie Eine 
Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2012 [1936], s. 5-7. 
14 Johan Sundeen, Andelivets agitator. J A Eklund, kristendomen och kulturen, Stockholm/Lund/Borås: Norma, 
2008, s. 317. 
15 Se inte minst Max Weber, ”Die ’Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis”, 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1904:19, s. 22–87. 
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dal.16 Denne nationalekonom och politiker hade inspirerats av Axel Hägerström och Uppsala-

filosofins omvälvande program – i vilket det förklarades att moraliska föreställningar inte 

kunde vara sanna eller falska och att fakta därmed skiljdes från värderingar, vilka förklarades 

vara subjektiva känslouttryck – för att konstruera en modell som på samma gång garanterade 

vetenskapligheten hos nationalekonomien och gjorde den användbar för politiskt arbete.17 

Den hägerströmska värdenihilismen fick en avsevärd betydelse för mellankrigstidens 

intellektuella klimat i Sverige. Av Lars Gustafsson har den betecknats som ett teoretiskt 

trauma med långtgående konsekvenser.18 Enligt Nordin kan den tolkas som en strategi för 

olika aktörer att inom forskarsamhället bevisa sin vetenskapliga legitimitet.19 Strategin tycks 

ha fungerat som ett sätt att säkra humanioras legitimitet som vetenskap i den era som följde på 

första världskriget. Men vad hände när ännu ett världsomfattande krig stod för dörren? 

                                                             
16 Myrdal slog till exempel fast att det vetenskapsteoretiskt sett gällde för samhällsforskningen ”att dra gränsen 
fullt klar mellan ››varat‹‹ och ››börat‹‹”, en gränsdragning som dock skulle ”göra den vetenskapliga forskningen 
själv fri och framstegsduglig” så att den kunde tjäna det politiska livet. Det skulle alltså finnas en nära relation 
mellan vetenskap och politik, men de skulle fungera på olika sätt och hållas åtskilda. Se Gunnar Myrdal, Veten-
skap och politik i nationalekonomien, Stockholm: Norstedts, 1930, s. 11-12. 
17 Se Axel Hägerström, Om moraliska föreställningars sanning, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1911, fr.a. s. 
36-39. Se även Staffan Källström, Värdenihilism och vetenskap. Uppsalafilosofin i forskning och samhällsdebatt 
under 1920- och 30-talen, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1984, s. viii-x, 110-118. Källström har 
menat att de omfattande striderna och kritiken av Uppsalafilosofin och dess tillämpbarhet kom att resa frågan 
”om man kan tillåtas ha några andra ambitioner än de rent vetenskapliga i sin gärning som forskare”. Se Käll-
ström, 1984, s. 94. Den sortens fråga var central för de aktörer som förekommer i den här undersökningen. Stri-
derna kring Uppsalafilosofin är därmed viktiga som fond till många av de problem som uppstod när humaniora 
skulle framställas som vetenskapligt och samhälleligt legitim. 

För en analys av Myrdals förhållande till Hägerström, se Johan Strang, ”Axel Hägerström och Gunnar Myr-
dal. Om den svenska värdenihilistiska traditionen”, Historisk tidskrift för Finland, 2003:88. Han menar bland 
annat att Myrdal gärna ville förknippas med Hägerström, som med sin gränsdragning mellan vara och böra ”pas-
sade den progressiva, vetenskapliga och rationalistiska sociala ingenjörskonsten som hand i handske” Se Strang, 
2003, s. 54-57. 

Vad gäller förhållandet mellan Weber och Hägerström upplevde t.ex. den samtida filosofen Alf Nyman att 
deras värdeteorier hade tydliga kopplingar till varandra. Han såg Webers värdefrihetstes som ett uttryck för en 
värderelativism som på ett mer grovhugget vis hade framställts i Sverige av Hägerström. Se Alf Nyman, ”Makt 
och ande. En grundmotsats eller gradskala?”, Samtid och Framtid, 1945:7, s. 441. 
18 Lars Gustafsson, The Public Dialogue in Sweden. Current Issues of Social, Esthetic and Moral Debate, 
Stockholm: Norstedts, 1964, s. 26. 
19 Nordin, 1984, s. 139. ”Frågan om filosofins, juridikens, teologins, nationalekonomins osv ’vetenskaplighet’ 
blev ett brännande problem”, skriver Nordin. ”Många forskare ville lösa det genom anslutning till uppsala-
filosofiska tankegångar”.	  Något som är intressant, men lätt att förbise, med Hägerströms berömda installations-
föreläsning Om moraliska föreställningars sanning är att den inte bara bygger på tanken att vetenskap ska vara 
fri från värden, utan också att filosofin ska vara vetenskaplig, som Thomas Matuner påpekat. Se Thomas Maut-
ner, ”Hägerströms lära i moral. Hägerströms värdefrihetstes”, Insikt och handling, 2000:20, s. 27. Det finns med 
andra ord skäl att tolka Uppsalafilosofins program som en vetenskaplig legitimeringsstrategi för filosofin. Även 
Webers värdefrihetstes har tolkats som en specifik form av vetenskaplig legitimeringsstrategi. Se Knut Erik 
Tranøy, ”Humanistisk vitenskap – egenart, identitet og legitimeringsmuligheter” i Tore Frängsmyr (red.), Huma-
nioras egenart. En rapport, Oslo/Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget, 1983, s. 27-28. Liknande tendenser går 
att finna inom t.ex. svensk historievetenskap under tidigt 1900-tal, där framför allt den weibullska riktningen kan 
ses som ett projekt för att göra historieskrivningen mer solid som vetenskap genom att främst legitimera sig uti-
från från inomvetenskapliga kriterier. Se Larsson, 2010, s. 28 och Rolf Torstendahl & Birgitta Odén, ”Den Wei-
bullska riktningen” i Gunnar Artéus & Klas Åmark (red.), Historieskrivningen i Sverige, Lund: Studentlitteratur, 
2012, s. 107, 133. 
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I samband med andra världskriget ställdes de brännande frågorna om människans existens-

villkor återigen på sin spets. Världshistoriens största krig blev naturligtvis omvälvande ur ett 

oräkneligt antal perspektiv. Redan av samtiden kom det att uppfattas som ett ojämförligt brott 

i den moderna historien. Den humanistiska forskningen gick knappast oberörd genom krigets 

påfrestningar, inte ens på ”neutral” mark i Sverige, där den inhemska debatten, enligt Andrus 

Ers, uppehöll sig vid ”en samtid präglad av värdeförlust, kaos, riktningslöshet och andlig 

splittring”.20 Att humanism, som varit en hörnsten inom humaniora, försökte mobiliseras i 

debatterna har påpekats av Jonas Hansson. Humanismen blev under kriget ”ett slagord inom 

motståndsrörelsen och fick efter kriget en symbolisk betydelse i återuppbyggnadsprogram 

inom alla politiska riktningar”.21 Här ställs dock frågan hur Sveriges företrädare för humani-

ora själva försökte mobilisera sitt eget forskningsområde i den speciella situation som upp-

stod. Åtskilliga av dem trädde i samband med krigsåren fram i det offentliga rummet för att 

kommentera samtidsläget och erbjuda allmänheten sina kompetenser.22 Ett studium av sådana 

inlägg ger inblick i hur humanisterna förstod sina egna verksamheter och deras värde för sam-

hället i stort, i ljuset av krigets destruktion och framväxten av totalitära regimer. Sverige utgör 

här en särskilt intressant kontext i och med att landets officiella ställning i kriget var neutral. 

Relativt varierande åsikter kunde trots allt uttryckas i den alltjämt pågående inhemska debat-

ten och ställningstaganden däri var inte alldeles givna. 

Hur humanister försökte framhäva sig själva i det skarpa läge som kriget medförde ställs 

här i fokus med hjälp av frågan: Hur legitimerades och mobiliserades humaniora? Med legi-

timering åsyftas hur humaniora ansågs ha sitt existensberättigande i olika föreställda samman-

hang, till exempel i samhället i stort eller genom att uppfylla olika krav för att godtas som en 

vetenskaplig forskningsinriktning. Det handlar om försök att etablera och manifestera en sorts 

auktoritet. Med mobilisering åsyftas hur humaniora på ett mer utåtriktat sätt försökte ställas i 

samhällets tjänst och därmed användas som en resurs för att tillfredsställa samhälleliga 

behov.23 I flera fall sammanfaller strategierna då legitimeringen av vetenskap kan grundas just 

                                                             
20 Ers 2008, s. 8, 84. Se även Johan Östling, Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter I andra världskrigets 
efterdyning, Stockholm: Atlantis, 2008, s. 16, 30. 
21 Hansson 1999, s. 38. Eckhardt Larsen har påpekat att humaniora kan avskiljas från humanism genom att det 
senare främst bör betraktas som ideologi. Men deras nära släktskap är likväl en viktig historisk realitet. Se Eck-
hardt Larsen, 2007, s. 8. 
22 Ett jämförbart exempel på hur ett krig kunde påverka den intellektuella debatten är givetvis första världskriget, 
om vilket åtskillig litteratur har författats. Se t.ex. Svante Nordin, Filosofernas krig. Den europeiska filosofin 
under första världskriget, Nora: Nya Doxa, 1998, s. 13, 207, 231. 
23 Det är problematiskt att förutsätta en given gräns mellan en vetenskaplig sfär och ett diffust ”omgivande sam-
hälle”. De åtskiljs inte av några vattentäta skott. ”Numera är nog de flesta överens om att det är teoretiskt ofrukt-
bart och empiriskt direkt missvisande att konstruera en sådan entydig gräns mellan vetenskapernas ’inre’ och 
’yttre’ drivkrafter, mellan vetenskapen ’i sig’ och dess roll i samhället”, som Ekström skriver. Se Anders Ek-
ström, Representation och materialitet. Introduktioner till kulturhistorien, Nora: Nya Doxa, 2009, s. 11-12. Ett 
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i dess sociala mobilisering. Men det kan inte förutsättas att de alltid handlar om samma sak. 

Legitimering kunde också anses bestå i annat än social mobilisering beroende på var de 

historiska aktörerna fann det mest relevant att grunda sitt existensberättigande. Till exempel 

kunde de utgå från mer inomvetenskapliga kriterier snarare än forskningens samhälleliga rele-

vans.24 Det centrala är att alltså urskilja vilka sammanhang aktörerna själva såg som angeläg-

na att legitimera sig inom och hur de strävade efter att göra detta. 

Fixeringen av både mer ”inåtvända” och mer ”utåtvända” legitimeringsstrategier möjliggör 

ett uppmärksammande av centrala mekanismer i hur villkoren formas för kunskapsproduk-

tion.25 Det finns en risk att man något platt konstaterar att humaniora legitimerades och 

mobiliserades eller att vissa förändringar inträffade över tid.  Här vill jag tränga djupare in i 

frågorna och försöka resonera kring hur och varför legitimerings- och mobiliseringsstrategier-

na formulerades och – inte minst – hur de verkade i relation till varandra. Det finns en dubbel-

bottnad dynamik som jag här vill uppmärksamma. 

Undersökningen analyserar alltså hur de humanistiska disciplinernas kunskapsstoff och 

forskning framställdes som vetenskapligt gångbara och samtidigt värdefulla för samhället i 

stort i ljuset av det extrema omvärldsläge som andra världskriget tycktes erbjuda. Samtidigt 

måste man på en mer empiriskt grundläggande nivå också fråga sig om det ens framstod som 

relevant för forskare inom humaniora att explicit göra detta. Vilka problem reagerade de 

egentligen mot, om de nu ens urskiljde problem för humaniora? Den centrala problematiken 

för denna undersökning förblir dock hur humanisterna underbyggde sina roller som veten-

skapliga auktoriteter och samtidigt erbjöd samhället sin hjälp. Häri låg en fundamental 

                                                                                                                                                                                              
vanligt sätt att betrakta förhållandet mellan vetenskap och samhälle tar numera sin utgångspunkt i begreppet 
samproduktion. Av Sheila Jasanoff har det definierats som ”the proposition that the ways in which we know and 
represent the world (both nature and society) are inseperable from the ways in which we choose to live in it”. Se 
Sheila Jasanoff, ”The idiom of co-production” i Sheila Jasanoff (red.), States of Knowledge. The Co-production 
of Science and Social Order, London/New York: Routledge, 2006, s. 2. Icke desto mindre föreställs vetenskap 
och samhälle ofta som två skilda sfärer av historiska aktörer själva. Här betraktas vetenskap och samhälle snarast 
som två relationella, idealtypiska poler, vilka man kan se aktörerna förhålla sig till på olika sätt. 
24 Det har föreslagits att humaniora ibland kan vinna legitimitet just genom att vara apolitisk. Se Helge Jordheim, 
Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo & Matilde Skoie, Humaniora. En innføring, Oslo: Universitetsforlaget, 
2011, s. 82. I dagens humanioradebatt tycks det annars ofta ses som ganska givet att vetenskap legitimeras i ett 
sociopolitiskt sammanhang. När legitimeringen studeras historiskt är det dock viktigt att frigöra sig från en sådan 
förförståelse. Kanske visar det sig att de historiska aktörerna själva inte prioriterade en sådan kontext. Jean-
François Lyotard har till exempel understrukit att vetenskapens legitimitet lika gärna kan vara vetenskaps-
teoretiskt grundad som sociopolitiskt. Se Jean-François Lyotard, ”Det postmoderna tillståndet. Rapport om 
kunskapen”, övers. Mats Leffler & Håkan Liljeland, Psykoanalytisk tidskrift, 2009 [1979]: 28/29, s. 9. I ett 
svenskt sammanhang har Simon Larsson på ett liknande sätt uppmärksammat ”både den sociala och den 
intellektuella legitimitetsprincipen” i sin studie av normer för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning. 
Se Larsson, 2010, s. 27. 
25 Begreppet legitimering har dessutom använts flitigt i nutida humanioradebatt. Se t.ex. Forser & Karlsohn, 
2013, s. 9. T.ex. menar Nordin att humaniora till följd av en identitetskris har hamnat i en legitimationskris. Se 
Nordin, 2008, s. 276. 
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spänning: var det möjligt att mobilisera humaniora utifrån samhällets behov och samtidigt 

bevara dess vetenskapliga legitimitet, eller förelåg det kanske en motsättning här? 

Mot detta kan man fråga sig om det inte var självklart att humaniora mobiliserades socialt 

på bred front i samband med andra världskriget? Men då förbiser vi mellankrigstidens cen-

trala norm, att vetenskap och politik skulle hållas isär. Mitt under brinnande krig lanserade 

Robert K. Merton begreppet ”ethos of science”, vilket han definierade som ”that affectively 

toned complex of values and norms which is held to be binding on the man of science”.26 I 

anslutning till Mertons begrepp skulle man i det här sammanhanget kunna ringa in den här 

uppsatsens centrala problematik som att humanioras vetenskapliga legitimitet utmanades då 

dess bärande ethos kom att undermineras av ett översvallande starkt ”pathos”, som för många 

tycktes tränga sig på inte minst i samband med världskriget.27  Om en central norm för hu-

manister och andra forskares vetenskapliga ethos utgjordes av den skarpa boskillnaden mellan 

vetenskap och politik, eller fakta och värderingar, föreföll demarkationslinjens sträckning 

snart vara föremål för omförhandling. Synliggjorde inte krigets fasor att det fanns vissa vär-

den som till varje pris behövde försvaras? Kanske förändrade kriget, och reaktionerna på det, 

därmed förutsättningarna för hur humanistisk forskning kunde bedrivas och över huvud taget 

uppfattas som meningsfull? 

Det förefaller symptomatiskt att Merton lanserade de normer som utgjorde hans vetenskap-

liga ethos just vid den här tiden. Filosofen Alf Ahlberg använde också begreppet i en artikel i 

tidskriften Tiden 1939, där han, i anslutning till Weber, lät det beteckna isärhållandet av 

vetenskap och moral samt vetenskapens skyldigheter gentemot ett sannings- och objektivitets-

krav.28 En rekonstruktion av vetenskapens ethos och bärande normer tycks ha blivit en träng-

ande uppgift när de gamla eroderades i samband med turbulensen som utmärkte tiden kring 

andra världskriget. Genom att undersöka hur vetenskapens aktörer förhöll sig till de problem 

som syntes göra sig särskilt påminda kan den här undersökningen också, i egenskap av fall-

studie, ge en inblick i hur vetenskapens normer och disciplinära ramar ibland omprövas i tider 

präglade av politisk och social oro. För oaktat mellankrigstidens vetenskapliga norm finner 

                                                             
26 Robert K. Merton, ”The Normative Structure of Science” i The Sociology of Science. Theoretical and Em-
pirical Investigations, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1974 [1942], s. 268-269. 
27 Inom retoriken används ethos för att framhäva trovärdigheten hos en talare. Se t.ex. Kurt Johannesson, ”Politik 
och retorik” i Kurt Johannesson (red.), Vetenskap och retorik. En gammal konst i modern belysning, Stockholm: 
Natur och Kultur, 2001, s. 196. Det vetenskapliga ethosbegreppet har vidare definierats “som ett perspektiv för 
att förstå hur vetenskapen erhåller trovärdighet, tillförlitlighet och auktoritet, vilket i sin tur utgör utgångspunkt 
för att förstå vetenskapens roll i samhället.” Att Merton använde begreppet 1942 har inte setts som en slump, 
utan som en del i ett försök att hävda vetenskapens autonomi och självreglering under hotet av nazismens försök 
att ta kontroll över den. Se [Victoria Höög & Anna Tunlid,] ”Vetenskapligt ethos i efterkrigstidens Sverige”, 
Insikt och handling, 23, 2010, s. 7. 
28 Alf Ahlberg, ”Humanitet och akademisk skolning”, Tiden, 1939:5, s. 270. 



 

 

9 

man snart att vetenskap och politik sällan har varit åtskilda när de betraktas ur ett historiskt 

perspektiv. Den här uppsatsen vill därför också reflektera på ett mer kunskapssociologiskt 

plan över hur humanioras grundvalar rekonstruerades i relation till mer allmänna samhälleliga 

förhållanden. Merton konstaterade att ”[a] tower of ivory becomes untenable when its walls 

are under prolonged assault”, liksom att ”[a]n institution under attack must reexamine its 

foundations, restate its objectives, seek out its rationale”.29 Hur svenska humanister i samband 

med andra världskriget hanterade denna typ av situation kan bidra till att skänka ljus på kun-

skapsteoretiska frågor av mer principiell karaktär. 

 

Tidens och vetenskapens melodi 

Simon Larsson har hävdat att historieskrivning om svensk historievetenskap tenderat till att 

begränsas av teleologiskt tunnelseende och att vederhäftigare historiseringar, där disciplinens 

relation till sin egen samtid understryks, därför är önskvärda.30 Denna studie strävar efter att 

åstadkomma en dylik historisering, men i det här fallet med fokus på den humanistiska forsk-

ningen mer generellt genom ett bredare tvärsnitt. Vetenskapligt arbete utförs inte i ett vakuum 

och syftar dessutom alltid till något, vare sig det uppfattas som värdefullt i sig självt eller uti-

från andra typer av relevanskriterier. Dessa kriterier står också i förbindelse med vidare 

världsuppfattningar, det vill säga: vetenskapen uppfattas som en del av ett större projekt (till 

exempel upplysningsprojektet), vilket står i förbindelse med en viss förväntningshorisont. När 

människors framtidsutsikter förändras behöver även de projekt vetenskapen tänks inom om-

förhandlas. Därmed behöver även vetenskapens tänkta förutsättningar och samhällsroll ses 

över för att den ska passa in i de nya projekt som tar form. Den behöver legitimeras så att den 

på lämpligt vis kan mobiliseras utifrån de förändrade framtidsförväntningarna. 

Tiden i samband med andra världskriget bjöd på erfarenheter av dittills aldrig skådat slag, 

vilket rimligen fick samtida förväntningshorisonter att ta sig annorlunda karaktärer än tidi-

gare.31 Hur kunde vetenskapen placeras inom ramen för de historiska berättelser och fram-

                                                             
29 Merton, 1974, s. 267-268. 
30 Simon Larsson, ”Från ung rabulist till humanioras starke man. Ideal och legitimitetsstrategier hos den unge 
Erik Lönnroth”, Historisk tidskrift, 2013:2, s. 145, 152. Enligt Nybom har en teleologisk tendens även mer 
allmänt utmärkt studier av forskning och högre utbildning i Sverige under 1900-talet. Se Nybom, 1997, s. 17. 
31 För en diskussion av begreppen ”erfarenhetsrum” och ”förväntningshorisont” samt konstellationen erfarenhet 
och förväntan, se Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, övers. Joachim 
Retzlaff, Göteborg: Daidalos, 2004 [1979], fr.a. s. 170-177. Vid sidan av Kosellecks hermeneutiskt inspirerade 
perspektiv har ett teoretiskt perspektiv, kallat ”sociology of expectations”, blivit inflytelserikt inom studier av 
vetenskap och teknik. Det uppvisar flera beröringspunkter med perspektivet som jag anlägger i den här studien. 
Vikten av att undersöka framtidsförväntningar för att förstå vetenskaplig och teknisk förändring har under-
strukits, liksom att dessa ”change over time in response and adaption to new conditions or emergent problems”. 
Se Mads Borup, Nik Brown, Kornelia Konrad & Harro van Lente, ”The Sociology of Expectations in Science 
and Technology”, Technology Analysis & Strategic Management, 18:3/4, 2006, s. 286. Deras artikel innehåller 
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tidsförväntningar som konstruerades i detta dynamiska skede? I den här undersökningen ställs 

den frågan – som en underfråga till uppsatsens huvudfrågeställning om legitimering och 

mobilisering – med fokus på humaniora. 

En förståelse av humanioras förändrade villkor i enlighet med ovanstående utgångspunkter 

ger en möjlighet att undvika en universalistisk syn på vetenskapligt arbete som ett ständigt 

fortskridande inom ett och samma projekt. Istället historiseras dåtida aktörers syner på veten-

skapen och dess samhällsroll genom en undersökning av hur dess projekt modifierats eller hur 

det passats in i olika typer av projekt, i takt eller otakt med tidens svängningar. Vetenskap 

förstås alltså inte som en isolerad företeelse, utan som inbäddad i olika typer av sociokulturel-

la fenomen. Den kan röra sig om praktiker och materiella förhållanden, men även de typer av 

tidsliga projekt som nämnts ovan. Sådana projekt präglas i hög grad av narrativa element. 

David Carr har understrukit att ”narrative is our primary (though not our only) way of organi-

zing our experience of time”.32 I anslutning till Husserl har han betonat att människan upp-

fattar nuet genom att vara medveten om det förflutna och samtidigt ha förväntningar på fram-

tiden, ungefär som när man hör en melodi. Man hör då inte bara enstaka toner, utan uppfattar 

en slags helhetsmelodi genom att minnas och ha förväntningar på vad som skall komma. En 

av hans poänger är också att sådana melodier kan ta plötsliga vändningar.33 I den här upp-

satsen förstås alltså humaniora som tänkt inom större tidsliga projekt, vilka inte är beständiga, 

utan kan ta sig tvära, nya riktningar.34 

Ovanstående utgör en grundläggande teoretisk utgångspunk för den följande analysen. 

Uppsatsens övergripande metod består i att de analytiska begreppen legitimering och mobili-

sering appliceras på materialurvalet och relateras till de historiska berättelser humaniora in-

bäddats i.35 Den typ av legitimeringsförsök som här står i fokus tar alltid spjärn mot någon typ 

av föreställd kontext (som alltså inte nödvändigtvis behöver vara av sociopolitisk karaktär). 

Därför är det viktigt att uppmärksamma de berättelser som förekommer i diskussionerna om 

humaniora; på så vis synliggörs de kontexter som de historiska aktörerna själva fann relevanta 

                                                                                                                                                                                              
referenser till just Koselleck. Frågan bör dock väckas om inte sådana här typer av hermeneutiska och vetenskaps-
sociologiska perspektiv borde kunna mötas i högre utsträckning? 
32 David Carr, Time, Narrative, and History, Bloomington: Indiana University Press, 1986, s. 4-5. 
33 Carr, 1986, s. 21-29, 44-46. 
34 Carr påpekar att ”[s]ometimes we must change the story to accommodate the events, sometimes we change the 
events, by acting, to accommodate the story”. Se Carr, 1986, s. 61. Frågan här är alltså hur ”berättelsen” om 
humaniora och dess roll i samhället anpassades utifrån hur dess företrädare upplevde stora omvärldsförändringar 
i samband med andra världskriget. Som Carr vidare framhävt befinner vi oss ständigt ”in a certain ’place’ in the 
life of our community and from that place the future prospects and the past background make up the temporal 
horizons of this particular present”.  Se Carr, 1986, s. 165. 
35 Lyotard har förespråkat ett liknande sätt att närma sig den här typen av problem. I sin klassiska text, Det post-
moderna tillståndet, hävdar han att det är typiskt för modern vetenskap att legitimera sig genom hänvisningar till 
metadiskurser, eller åberopningar av stora berättelser. Se Lyotard, 2009, s. 1. 
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att förhålla sig till. Att relatera legitimering och mobilisering till historiska berättelser kan där-

med betraktas som ett historiseringsverktyg. Genom att undersöka vilka berättelser om kun-

skapens roll och betydelse i förhållande till det moderna samhällets framväxt som humaniora 

infogats i blir det möjligt att tydligare historisera humanioras situation och vad som vid speci-

fika tidpunkter ansetts utgöra dess möjligheter och utmaningar.36 Forskningen om humaniora 

är i synnerligen stort behov av sådana historiserande ansatser. 

 

Humaniora ur ett lokalt, historiskt perspektiv 

Som tidigare nämnts kan humanioras kris inte tecknas som ett universellt fenomen, utan 

måste preciseras och förstås i sin historiska och lokala kontext.37 Humanioraforskare har inte 

enbart stött på problem under de senaste decennierna. De har heller inte brottats med helt 

samma problem under två sekler. I takt med att omständigheterna skiftat är det rimligt att anta 

att deras legitimerings- och mobiliseringssträvanden tagit sig olika former. Ett närmare studi-

um av dem kan därför spegla vissa större förändringsprocesser samhället gått igenom. 

Den mest utbredda förklaringsmodellen i dagens debatter om humanioras utmaningar och 

plats i samhället består i att en kapitalistiskt färgad globalisering förändrat de grundläggande 

villkoren för hur forskning bedrivs och legitimeras. I en norsk antologi menar redaktörerna att 

humanioras huvuduppgift tidigare hade varit att legitimera nationalstaten, vilket i sin tur gav 

humaniora legitimitet. När den funktionen inte längre blir hållbar i samband med globalise-

ringen menar de att humanioras egen legitimitet undergrävs. Humanioras uppgift måste därför 

omdefinieras.38 Men trots denna globala utvecklingsram är det viktigt att inte förbise lokala 

omständigheter. Traditionerna, inom vilka humaniora föreställts legitimera nationella iden-

titeter, har varierat geografiskt sett. I USA har humaniora till exempel kunnat legitimeras på 

ett annat sätt än i Europa tack vare liberal arts-systemet.39 Avgörande skillnader står dock att 

                                                             
36 Martin Wiklund har lyft fram vikten av att studera sådana typer av historiska berättelser och vad det specifika i 
dem kan säga om upplevelsen av en viss historisk situation. Se Martin Wiklund, ”Frågan om framsteget ‒ 
plaidoyer för en humanistisk modernitet” i Forser & Karlsohn (red.), 2013, s. 239-240. 
37 Se Jordheim & Rem (red), 2014, s. 23. Som Bengt Kristensson Uggla har framhållit har ”även humaniora själv 
[...] en historia, som det är nödvändigt att förhålla sig till om man vill diskutera humanioras framtid”. Se Bengt 
Kristensson Uggla, ”Gränsöverskridande humaniora” i Forser & Karlsohn (red.), 2013, s. 189. 
38 Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu & Finn I. Birkeland, ”De unyttige ‒ Fortolkningsvitenskapenes 
fremtid i det nye akademia” i Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu & Finn I. Birkeland, Humanioras 
fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn, Oslo: Cappelen Akademisk, 2011, s. 9-13. På 
liknande vis har det argumenterats för att själva universitetets idé och roll måste tänkas om när en ekonomisk 
globalisering undergrävt nationalstatens funktion som primärt ramverk för vetenskapligt arbete. Se fr.a. Bill 
Readings, The University in Ruins, Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 1996, s. 3. 
39 Se Martha C. Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton: Princeton 
University Press, 2010, s. 128, 131, men även Geoffrey Galt Harpham, The Humanities and the Dream of 
America, London/Chicago: The University of Chicago Press, 2011, s. 15, Collini, 2012, s. 3, 5 och Toril Moi, 
”Hvordan skal vi forsvare humaniora? Perspektiver fra USA”, Nytt Norsk Tidskrift, 28:3, 2011, s. 273. 
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finna även på vår sida av Atlanten. Som Jesper Eckhardt Larsen noterat legitimerades 

humaniora i förhållande till den nationella kulturen i såväl tysk som norsk och dansk debatt. I 

sistnämnda länder kom dock inte nationaliteten att genomgå samma självrannsakan som i 

Tyskland efter andra världskriget, där debatter om humaniora blev påtagligt konfliktfyllda. 

Danmark kom så småningom att slå in på en mer internationaliserande linje, medan norsk 

humaniora har fortsatt att legitimera sig inom en nationellt präglad kontext. Denna bakgrund 

har fått till följd att humaniora i Norge både kan legitimeras och mobiliseras på ett annat sätt 

än i Danmark och Tyskland.40 Sådana lokala skillnader är med andra ord viktiga att studera ur 

ett historiskt perspektiv. 

Eckhardt Larsens avhandling, ”ikke af brød alene...” Argumenter for humaniora og uni-

versitet i Norge, Danmark, Tyskland og USA 1945-2005 (2007), är, åtminstone i en skan-

dinavisk kontext, den undersökning som grundligast tagit sig an humaniora som historiskt 

fenomen på ett systematiskt sätt. Med en övertygelse om att humaniora även historiskt sett har 

tvingats förhålla sig till yttre krav, även om dessa tidigare kanske varit mer outtalade än idag, 

undersöker han hur argument förts fram för humaniora från 1945 till 2005.41 Det resulterar i 

en värdefull kartläggning. Analysen är dock något bristfällig. Argumenteringen för humaniora 

skulle med fördel ha kunnat diskuteras mer djupgående på ett teoretiskt plan för att på allvar 

belysa mekanismerna i omförhandlingen av humanioras samhällsroll och vetenskapliga status. 

Med hjälp av mitt dualistiska fokus på legitimering som en delvis inåtvänd rörelse och mobili-

sering som en mer utpräglat utåtvänd sådan vill jag undvika att gå i samma fälla. Begrepps-

valet öppnar också upp för en tydligare aktivering av de historiska aktörerna som på olika sätt 

och utifrån olika agendor försökte legitimera och mobilisera humaniora. Eckhardt Larsens 

fokus på just argument tenderar stundtals att fastna i en innehållsligt fokuserad textanalys. En 

sådan inriktning riskerar att skymma mycket av vad som stod på spel i humanioras omför-

handling och vad specifika aktörer faktiskt uträttade i denna process. 

Det är lätt sagt att grunderna för humanioras legitimering och mobilisering skiftar på olika 

platser och i olika tider. Stående för sig självt blir uttalandet ganska banalt. Vad som däremot 

bör analyseras är dynamiken i hur humaniora har legitimerats och mobiliserats på olika sätt i 

tid och rum. Denna fallstudie är ett försök att ge ett begynnande bidrag till ett sådant projekt 

genom att analysera en historiskt och lokalt avgränsad diskurs i Sverige under perioden 1937-

1947. Både diakrona och synkrona utblickar görs dock för att placera analysens resultat i ett 

större sammanhang, inte minst för att sätta dem i relation till dagens humanioradebatt. Vid en 

                                                             
40 Eckhardt Larsen, 2007, s. 59-63, 201-202, 336-339. 
41 Eckhardt Larsen, 2007, s. 27. 
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hastig anblick kan debatter om humaniora se ut att vara präglade av stor kontinuitet över tid. 

Men när de analyseras mer ingående visar de sig ofta vara avhängiga lokala omständigheter, 

vilka därför är viktiga att uppmärksamma. Genom vissa diakrona utblickar, framför allt i upp-

satsens avslutande kapitel, försöker jag därför precisera vad som var specifikt för talet om 

humaniora 1937-1947 och vad debatterna då tycks ha haft för historisk betydelse. Vad som 

var specifikt för den svenska diskursen understryks också i viss utsträckning genom att mina 

tolkningar relateras till vad tidigare forskning har lyft fram som kännetecknande för talet om 

humaniora i andra geografiska kontexter. 

 

I ett gränsland mellan vetenskap och politik 

Var är det då, mer specifikt, lämpligt att söka efter hur humanister legitimerade och mobilise-

rade sina kunskapsområden? Eftersom undersökningen inriktar sig på komplexa frågor och 

använder ett öppet humaniorabegrepp behöver undersökningsmaterialet avgränsas till ett 

mindre och överskådligt fall, inte minst för att på allvar kunna åskådliggöra dynamiken i hur 

legitimerings- och mobiliseringsstrategierna verkade i relation till varandra. 

En intressant typ av publikationer, där problem och spänningar som ansatte humaniora 

verkar ha gjort sig särskilt påminda, är sådana som rörde sig i gränslandet mellan just veten-

skap och politik. De hade en viss vetenskaplig förankring, men vände sig samtidigt till en mer 

allmän läsekrets. Det rör sig alltså inte om ett helt inomvetenskapligt sammanhang, men heller 

inte om ett rent populärvetenskapligt. Därför är det sannolikt att de humanistiska författare 

som där intervenerade i samtidens laddade frågor inte betraktade sina discipliners relevans-

kriterier och vetenskapliga normer som helt underförstådda, utan tydligare försökte markera 

dem inför den bredare publik som denna typ av publikationer vände sig till. 

Undersökningen utgår därmed från ett antal antologier som publicerades under och strax 

efter andra världskriget, ofta som omisskännliga reaktioner på det oroliga omvärldsläget. 

Textsamlingarna kan i sig ses som specifika beståndsdelar i mobiliseringen av humaniora som 

en samhällsresurs. Antologierna utgörs av två kategorier: dels tre verk som syftade till att ge 

en översikt över samtida svensk vetenskap – Vetenskap av idag (1940), Tidsspegel. Aktuella 

uppsatser om vetenskap och samhälle av tio Lundaprofessorer (1942) och Vetenskapen just 

nu (1946); dels tre som huvudsakligen tillkom på förlagens initiativ och kan betraktas som 

särskilt tydliga reaktioner på det samtida krisläget – Min tro. En bok om livsåskådningar 

(1941), I angeläget ärende (1941) och Världsmoral (1945). Som litteraturforskaren Holger 

Ahlenius konstaterade 1943 hade ”en rad svenska personligheter i framskjuten ställning, där-

ibland även våra ledande författare, känt ett behov att precisera sin livsvärdering, de humana 
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och nationella ideal, de trosföreställningar eller vetenskapliga principer som de funnit oför-

ytterliga, men som nu dagligen och stundligen hotades till livet”. Han pekade ut flera särskilt 

viktiga antologier, inte minst I angeläget ärende och Tidsspegel, som här har inkluderats.42 

Antologierna utgör dock bara en del av undersökningens material. Framför allt undersöks 

ett antal idépolitiska tidskrifter utgivna under åren i samband med andra världskriget, vilka 

ofta innehåller jämförbara typer av texter. I flera fall förekommer även författare som deltog i 

antologierna. Tidskrifterna utmärks också av att de ämnesmässigt innehåller en stor variation 

och rör sig i gränslandet mellan vetenskap och politik. De utgör därför en lämplig grund för 

att besvara de för den här undersökningen centrala frågorna. Mer ämnesspecifika tidskrifter 

kunde ha stått i fokus, men med föreliggande urval läggs undersökningens fokus på publika-

tioner som hade en större allmänhet som målgrupp. De utvalda tidskrifterna, Samtid och 

Framtid (utgiven från 1944), Svensk Tidskrift och Tiden har dessutom varierande ideologiska 

agendor. De kan ses som kanaler för liberala, konservativa respektive socialistiska/social-

demokratiska läger.43 Det möjliggör ett komparativt inslag i uppsatsens metodik. 

Sammantaget ger urvalet en mångfacetterad inblick i hur legitimerings- och mobiliserings-

försöken kunde vara av olika karaktär och röra sig i olika riktningar. För att tydligare urskilja 

förändringar över tid och tendenser specifika för krigsåren inkluderas årgångar av tidskrifter-

na både före och efter andra världskriget. Närmare bestämt har urvalet begränsats till 1937-

1947. Tidskrifterna är viktiga på så vis att de gör det möjligt att identifiera kontinuitet respek-

tive förändring inom en varaktig plattform för publikationer. 

Båda källtyperna är vidare intressanta då forskare ofta förekommer sida vid sida med skri-

benter med fotfäste utanför akademin, inte minst utpräglat skönlitterära författare och poli-

                                                             
42 Holger Ahlenius, Från sekelskifte till fyrtiotal. Svensk dikt och debatt 1893-1943, Stockholm: Prisma, 1964 
[1943], s. 99. Antologierna som här har valts ut bör betraktas som exempel på hur såväl humanistisk som andra 
former av kunskap försökte mobiliseras. Även festskrifter och material publicerat av till exempel ABF skulle ha 
varit intressanta att undersöka, liksom radiotal och föreläsningar. Mitt urval av antologier har gemensamt att de 
främst syftar till att samla olika typer av kunskap för att förmedla dem till en större allmänhet, och i flera fall har 
de specifikt motiverats i relation det pågående världskriget. Mobiliseringsstrategin att samla vad som ansågs vara 
olika experter i enskilda antologier är särskilt intressant att analysera utifrån undersökningens syften. Antologi-
erna har därför valts ut för att göra urvalet mer avgränsat och systematiskt. I annat fall skulle intressanta mono-
grafier som publicerades vid den här tiden också ha kunnat inkluderats, till exempel Gunnar Myrdal, Universi-
tetsreform, Stockholm: Tiden, 1945. 
43 Samtid och Framtid hade ett tydligt liberalt, individinriktat fokus. Till exempel förklarade redaktörerna i första 
numret att ett av tidskriftens främsta syften var att värna ”den enskildes rätt och frihet” inför ”den nya fredens 
värld”. Se ”Program”, Samtid och Framtid, 1944:1, s. 3. I Svensk Tidskrift slog redaktören Elis Håstad fast att 
tidskriften ”står på en i bästa mening konservativ grund” och ”uppbäres av en nationell åskådning” samt att den 
”vill värna vår kristna kultur”, men även folkligt självstyre och fritt näringsliv. Se Elis Håstad, ”Svensk Tid-
skrift”, Svensk Tidskrift, 1936, s. 2-3. Tiden har sedan starten 1908, då den grundades av Hjalmar Branting, haft 
en tydlig socialdemokratisk inriktning. På titelsidan 1940 angavs det till exempel explicit att den var ”[u]tgiven 
av Sveriges socialdemokratiska arbetarparti”. En annan tidskrift av liknande karaktär, som också skulle ha varit 
intressant att studera i en sådan här typ av studie, är Nordisk Tidskrift. I den här undersökningen har den dock 
valts bort för att tydligare hålla ett primärt fokus på tidens svenska diskurs. 
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tiker. Det bidrar till att skänka tydligare ljus på frågan om hur legitimitet skapades och upp-

rätthölls. Dessutom bör man ha publikationernas – åtminstone utifrån ett nutida synsätt – 

tvärvetenskapliga karaktärer i åtanke. Företrädare för vad vi idag betraktar som humanistiska 

discipliner samsades om utrymmet med företrädare för andra typer av discipliner. I publika-

tionerna blir det därmed också möjligt att analysera hur humaniora avgränsades, legitimerades 

och mobiliserades i jämförelse med andra vetenskapliga inriktningar. Texter författade av 

företrädare för en rad olika vetenskapliga discipliner har i viss utsträckning inkluderats i 

undersökningen, för att tydligare kontextualisera diskussionen av humanistisk kunskap och ha 

något att kontrastera humanisternas egna legitimerings- och mobiliseringssträvanden mot. Här 

ska dock påminnas om att humaniora inte avgränsades på samma sätt under 1930- och 1940-

talet som idag, inte minst vad gäller relationen till många av de discipliner som numera brukar 

betecknas som samhällsvetenskapliga. Därför försöker jag alltså utgå från hur det i käll-

materialet, på en empirisk nivå, talades om humaniora. 

Texterna som studeras berör ofta frågor om vetenskap och dess plats i samhället i vid 

mening. I många fall är de principiellt inriktade, närmast av programmatiskt slag. Dessa är 

centrala källor med tanke på att aktörerna här ofta försökte att legitimera humanistisk forsk-

ning explicit och tydligare peka ut hur den kunde mobiliseras på olika sätt.44 Det är rimligt att 

anta att de påfrestningar som det oroliga tidsläget tycktes framkalla gav incitament åt skri-

benterna i tidskrifterna och antologierna att artikulera sina ståndpunkter extra tydligt eftersom 

så mycket tycktes stå på spel, till exempel deras egna verksamheters vara. Därför kan texter 

från den här tiden med fördel studeras för att komma åt hur vissa vetenskapliga inriktningar 

betraktades. Främst fokuseras alltså de typer av texter som skulle kunna karaktäriseras som 

program- eller debattexter, där explicita uttalanden om humanioras vetenskapliga status och 

samhällsroll tenderar att förekomma.45 Samtidigt är det viktigt att vara lyhörd för hur dylikt 

legitimerings- och mobiliseringsarbete skedde implicit. Uppsatsens fokus är därför också 

inriktat på vad som faktiskt gjordes av de historiska aktörerna genom deras uttalanden när de 

                                                             
44 Simon Larsson har exempelvis argumenterat för att två principiellt inriktade texter av Erik Lönnroth, som även 
ingår i denna undersöknings källmaterial, är ”centrala källor för att förstå Lönnroth som intellektuell eftersom 
han i dem strävade efter att legitimera sin egen forskningsinriktning i relation till grundläggande samhälleliga 
relevanskriterier”. Se Larsson, 2013, s. 159. 
45 Till exempel har Kjell Jonsson kallat sådana explicita uttalanden för ”manifesterade tankar”, vilka han har stu-
derat inom en avgränsad diskurs i sin studie av skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kultur-
debatt. Han har därmed poängterat att ett sådant fokus medför att tryckta böcker, tidskriftsuppsatser och tidnings-
artiklar får företräde jämfört med brev och annat opublicerat material, vilket även är fallet i min undersökning. 
Se Kjell Jonsson, Vid vetandets gräns. Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 
1870-1920, Lund: Arkiv, 1987, s. 10. Andra typer av studier, som utgår från opublicerat material, skulle dock 
vara intressanta och komplettera bilden av hur humaniora legitimerades och mobiliserades under den aktuella 
tidsperioden, till exempel ur ett nätverksperspektiv. 
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rörde sig i den offentliga arena som här speglas i det utvalda källmaterialet. De olika texterna 

betraktas således som performativa akter i en pågående omförhandling av humanioras för-

utsättningar och roll i samhället. 

Det finns dock flera begränsningar vad gäller källmaterialet som bör tas i beaktande. En 

sådan består i att det främst lär ha varit mer ”utåtriktade” forskare som publicerade sig i den 

här typen av publikationer. De verkliga ”elfenbensforskarna” rörde sig rimligtvis i ett mer 

internt vetenskapligt sammanhang. Undersökningen gör därmed inte anspråk på att visa hur 

humaniora legitimerades och mobiliserades rent generellt, utan i den avgränsade diskurs som 

här står i fokus, det vill säga i de publikationer som rörde sig extra tydligt i gränslandet mellan 

vetenskap och politik/samhälle.46 Materialurvalet speglar med andra ord en analytiskt av-

gränsad diskurs. Den kan ses som en smältdegel där många röster kommer till tals. Vidare 

finns det såklart mängder av andra texter som rörde sig i denna typ av gränsland i andra 

sammanhang, men antologierna ovan och de tre tidskrifterna ger en lämplig avgränsning för 

att studera de för den här undersökningen centrala frågorna, i ett sammanhang där inte minst 

spänningen mellan hur humaniora kunde legitimeras i både ett tänkt vetenskapligt och sam-

hälleligt sammanhang – och därmed även mobiliseras på olika sätt – gjorde sig särskilt på-

taglig.47 Därmed är inte sagt att den typ av texter som här studeras upptog störst plats i 

publikationerna, men inlägg om humanistiska studiers vara och värde återkom i tämligen hög 

utsträckning under perioden. Hur de gjorde det är intressant nog att studera närmare, vilket 

väcker frågan om hur undersökningen av ovanstående material kan genomföras i praktiken. 

 

Disposition och analytiska val 

Eftersom humanioras påstådda kris är så omdebatterad även i våra dagar väntar många svårig-

heter när man studerar hur humaniora betraktades under ett tidigare historiskt skede. För att 

undvika anakronistiska och förutfattade meningar inleder jag därför uppsatsens analysdel med 

att undersöka vilka typer av problem texterna jag studerar tycks reagera mot. “[W]e only 

know what the problem was by arguing back from the solution”, som R. G. Collingwoods 

                                                             
46 Simon Larsson har dessutom noterat att olika generationer historiker uppvisade olika attityder till just andra 
världskriget. Se Larsson, 2013, s. 155. I det här aktuella källmaterialet tycks det finnas en övervikt mot huma-
nistiska forskare i början och i mitten av sina karriärer, men materialet är ändå varierat. Exempelvis förekommer 
en vid den här tiden så pass åldrad filosof som Hans Larsson (född 1862). 
47 Urvalet är därmed av pragmatisk karaktär snarare än strikt principiellt, vilket har att göra med studieobjektets 
karaktär: texter som rör sig i ett offentligt rum och kan ses som en del av en pågående kultur- och samhälls-
debatt. I sin undersökning av efterkrigstidens svenska idédebatt har Johan Stenfeldt resonerat utifrån liknande 
grunder då han menar att ”kultur- och samhällsdebatt är vaga storheter vars yttre gränser är omöjliga att med 
exakthet fastställa”. Urvalet därför ”måste göras utifrån delvis pragmatiska principer”, vilket han dock menar 
inte behöver leda till godtycke och utesluta systematik. Se Johan Stenfeldt, Dystopiernas seger. Totalitarism som 
orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt, Höör: Agering, 2013, s. 73. 
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berömda sats lyder.48 Med en sådan empirinära metod kan vi skaffa oss en tydligare och his-

toriskt riktig uppfattning om texternas tillkomstsammanhang och vad aktörerna bakom dem 

förefaller ha haft för agendor. En fixering av de centrala ”hotbilder” som var i omlopp i dis-

kussionerna av humaniora under uppsatsens undersökningsperiod ger en god utgångspunkt för 

att undersöka de legitimerings- och mobiliseringsstrategier vi här intresserar oss för. 

Innan vi gör det måste dock ytterligare ett steg tas. Vi behöver komma tydligare till rätta 

med hur humaniora definierades och vad som ansågs vara karaktäristiskt för kunskaps-

området. Det kan lämpligen göras genom att uppmärksamma olika gränsdragningar.49 I upp-

satsens andra analytiska kapitel försöker jag därför kontextualisera 1930- och 1940-talets 

humanioradiskussion genom att undersöka hur humanioras gränser som kunskapsområde 

stakades ut och vilka berättelser humaniora bäddades in i. För att tydliggöra dess gränser kon-

trasteras talet om humaniora mot andra kategorier, dels mot naturvetenskapen och den vid den 

här tiden successivt mer självständiga samhällsvetenskapen, men dels också mot skönlitteratur 

(eller konst i allmänhet) och den kristna kyrkan och teologi.50 Förekomsten av skönlitteratur 

och kyrkan kanske tycks något överraskande i sammanhanget, men de omtalades ofta i nära 

relation till humaniora och tycktes emellanåt befinna sig i liknande problematiska situationer. 

Som vi ska se förekom inga helt vattentäta skott mellan de olika sfärerna ovan.  

Analysens tredje del fördjupar temat om legitimering. Här ställs även mobiliseringsstrate-

gier i fokus. För att analysen här ska kunna fördjupas på lämpligt sätt låter jag den centreras 

mer kring vissa ämnen än andra. Särskilt studeras diskussioner av historia och filosofi, i vilka 

olika legitimerings- respektive mobiliseringsstrategier varit tydliga.51 De legitimeringsstrate-

gier som tydligast går att urskilja lyfts fram, liksom hur dessa stod i relation till krav som 

under perioden ställdes på vetenskapens samhälleliga mobilisering. Härmed analyseras även 

tänkta och faktiska mobiliseringsförsök av humanister och humanistisk kunskap som går att 

se i materialet. Därigenom står undersökningens två huvudbegrepp i centrum i den här delen. 

När historiska aktörers förståelse av deras samtidsfenomen studeras finns alltid en risk att man 

                                                             
48 R. G. Collingwood, An Autobiography, Oxford: Clarendon Press, 2002 [1978], s. 70. 
49 Thomas F. Gieryn har diskuterat hur vetenskapen karaktäriseras av ständiga trovärdighetstävlingar där gräns-
dragningar görs för att legitimera och upprätthålla epistemologisk auktoritet. Se introduktionskapitlet i Thomas 
F. Gieryn, Cultural Boundaries of Science. Credibility on the Line, Chicago/London: University of Chicago 
Press, 1999. 
50 Det finns goda anledningar till att göra dessa kontrasteringar. ”Et av de mest slående trekkene ved humaniora-
begrepets historie er i hvilken grad humaniora blir forstått og definiert i motsetning til noe annet, som stort sett 
får navnet «realia» eller «naturvitenskap»” har det påpekats i den norska humaniorarapporten. Se Jordheim & 
Rem (red.), 2014, s. 58. Men för att få en mer mångfacetterad förståelse för hur humaniora uppfattades är det 
även viktigt att jämförelsen görs med fler kategorier än enbart naturvetenskap. 
51 Forser och Karlsohn har nyligen betonat att det finns en poäng i att utgå från perspektiven hos företrädare för 
ämnen som historia, filosofi och litteraturhistoria då den svenska diskussionen av humaniora har dominerats av 
företrädare från dessa discipliner i tämligen hög grad. Se Forser & Karlsohn, 2013, s. 11. 
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reproducerar deras egen förståelse. Det vill jag undvika med hjälp av de analytiska begreppen 

legitimering och mobilisering. Med hjälp av dem kan distans byggas till empirins språkbruk, 

vilket tydligare låter oss ta fasta på mekanismerna i hur humanioras ställning som vetenskap 

och dess roll i samhället omförhandlades i samband med andra världskriget. 

Avslutningsvis förs sedan en diskussion av mer principiell art, där resultaten från denna 

begränsade fallstudie som sagt sätts in i ett större sammanhang, med utblickar även till dagens 

laddade debatter. Här återvänder jag också till de berättelser jag har kunnat se humaniora bäd-

das in i, vilket även uppmärksammas successivt i analyskapitlen. Förhoppningsvis kan det ge 

en bättre förståelse för vad som var specifikt i hur humanistisk forskning ansågs kunna vara 

en behövd och värdefull producent av kunskap ‒ detta i ett skede då många såg grundvalarna 

för Västerlandets traditionella livsformer skakas av vibrationerna från stora samhällsföränd-

ringar och världshistoriens hittills mest omfattande krig. I bästa fall ger det ett välbehövligt, 

historiserande bidrag till en nyansering av talet om den humanioras kris som inte tycks vilja 

ge upp sin hemsökelse av de akademiska korridorerna. 
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II. Elfenbenstornet under belägring 

 

Man har talat om att vetenskapen i dagens politiska strider skall stanna i sitt elfenbenstorn för att i kylig 

avskildhet följa sin kallelse att tjäna forskningen och förnuftet. Det ligger något naturligt och riktigt i 

denna tanke. Man vill inte, att de, som måste vara fyllda av sanningens passion, skola inblandas i var-

dagens tvister, skola tvingas till kortfristiga synpunkter och värderingar av andra klass. [...] Men en veten-

skap, som är stum, då de värden, den är satt att försvara, angripas, fyller inte sin uppgift, och en veten-

skap, som vill förvandla elfenbenstornet till en väderkvarn, vars rörelseriktning bestämmes av stormen 

utanför, har förrått sin egen sak.52 

 

Kris under ”guldåldern” 

Det har redan framgått att talet om humanioras kris ofta tar spjärn emot vagt formulerade 

föreställningar om dess historia. ”Ett underliggande argument är att humanioras status och 

ekonomiska ställning var bättre förr [...] i en period före den stora utbildningsexpansionen och 

högskolans sociala breddning under 1900-talets andra hälft”, som Ekström och Sörlin på-

pekat.53 Efterkrigstidens utbildningsexpansion är onekligen en central faktor för att förstå hur 

humaniora har hamnat i sin nuvarande situation, men knappast den enda. Det är väl värt att 

blicka längre bak än till 1900-talets mitt. Här träder vi därför rakt in i humanioras förmodade 

guldålder.54 Allt kanske inte var bättre förr. Tvärtom förefaller humaniora ha uppfattats som 

ur takt med tiden, präglat av interna motsättningar och fast i alldeles för snäva vinklar på det 

samtida samhällslivet. Problemen hade uppmärksammats successivt och aktualiserades i 

särskilt hög grad i samband med andra världskriget. 

Under tidigt 1900-tal kom svensk vetenskap att ”genomakademiseras”, för att tala med Ny-

bom. Den uppfattades ”[s]tarkare än någonsin tidigare […] som en specifik form av kun-

skapssökande och kunskapsproduktion”. Visionen av ett vetenskapligt elfenbenstorn kom till 

en början därför att stå relativt oförändrad.55 För humanioras del går det teoretiskt sett att se 

                                                             
52 Herbert Tingsten, ”1789-1940. En idéhistorisk återblick”, Tiden, 1940:9, s. 536. ”Elfenbenstornet” är en ofta 
använd symbol som länge förekommit i diskussioner av intellektuellas förhållande till samhället. Ett exempel på 
hur det kan definieras har getts av Göran Blomqvist. I sin avhandling om akademisk frihet i Sverige låter han 
begreppet representera ”de lärdes avskildhet från vardagens problem och uppfattningen att vetenskaplig verk-
samhet ska vara en intern, självreglerande och kontinuerlig process”. Se Göran Blomqvist, Elfenbenstorn eller 
statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück, Lund: Lund 
University Press, 1992, s. 3. Ursprungligen har begreppet antika och bibliska rötter, men kom under 1800-talet 
att förflyttas från ett religiöst till ett estetiskt sammanhang för att sedan, under 1900-talet, börja syfta bredare på 
olika former av världsfrånvändhet. Under mellankrigstiden kopplades begreppet allt inimare till universitet och 
vetenskap samtidigt som det fick en klart mer negativ konnotation. Elfenbenstornet blev svårare att försvara som 
ett ideal, även om det fortfarande gjordes. Se Steven Shapin, ”The Ivory Tower. The History of a Figure of 
Speech and its Cultural Uses”, The British Journal for the History of Science, 45:1, 2012, s. 1-7, 11. 
53 Ekström & Sörlin, 2011, s. 10. 
54 Se Nordin, 2011. 
55 Nybom, 1997, s. 25-26. 
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en svängning från idealism mot mer empiristiska och relativistiska perspektiv.56 Samtidigt 

intog många humanister under seklets början roller som inflytelserika opinionsbildare, ofta 

genom att aktivt delta i rikspolitiken.57 Att historikern Nils Edén blev svensk statsminister 

1917 är ett exempel. Självklarheten i att humanister tog plats i offentligheten kom dock att 

förtvina. Fram emot seklets mitt hade humaniora på flera sätt förändrats som vetenskap och 

stött på åtskilliga utmaningar i att legitimera sin plats i ett samhälle som genomgick stora 

förändringar.58 Inte minst började under 1930-talet viktiga omvälvningar ske på ett veten-

skapsideologiskt och forskningspolitiskt plan, vilka tycktes minska betydelsen av intern-

vetenskapliga utgångspunkter och istället premiera vetenskapens betydelse som en samhälls-

ekonomisk investering.59 Utmärkande för perioden under och mellan världskrigen var att 

humaniora inte genomgick någon resursmässig tillväxt att tala om, trots att det var vid den här 

tiden som en egentlig forskningspolitik för första gången utvecklades på allvar. Flera forsk-

ningsråd inrättades under 1940-talet, inte minst ett för samhällsvetenskap 1948, vilket marke-

rade dess självständighet gentemot humaniora.60 Sistnämnda hade 1876 uppnått relativt stor 

självständighet vid svenska universitet när den filosofiska fakulteten delades in i en 

naturvetenskaplig och en humanistisk sektion. Dessa blev sedan självständiga fakulteter 1956. 

Humanioras egenart preciserades därefter ytterligare när den samhällsvetenskapliga fakulteten 

bröts loss 1964.61 Humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap är därmed intressanta att 

jämföra då de på relativt kort tid förgrenade sig ur en gemensam organisatorisk bas. 

Mellankrigstidens krisdiskurs har redan kommenterats, men är värd att ännu en gång lyfta 

fram som en central fond till diskussionerna under undersökningsperioden (1937-1947). 

”Efterkrigstidens signatur är kris” kommenterade Harald Elovson i Vetenskap av idag 1940. 

Han menade att krisen omfattade alla områden, men betonade också att humaniora inte hade 

skonats. Hans eget område, litteraturhistorien, hade drabbats av särskilda motsättningar.62 

Krisbegreppet tycktes ibland förlora sitt specifika innehåll när det tilläts omfatta alla 
                                                             
56 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. Del II 1809-2000, Stockholm: 
Natur och Kultur, 2004, s. 230. 
57 Lars Geschwind & Miriam Terrell, ”Vilka var humanisterna? Miljöer och verksamhet 1900, 1950 och 2000” i 
Humanisterna och framtidssamhället, Institutet för framtidsstudier, Forskningsrapport 2011/1, Stockholm 2011, 
s. 86.  
58 Se t.ex. Frängsmyr, 2004, s. 230. Ett exempel på periodens förändringar är att det under mellankrigstiden går 
att skönja en stark borgerlig, humanistisk kultur som sedan tycks vara i det närmaste försvunnen efter andra 
världskriget. Se Nordin, 1984, s. 137, men även Svante Nordin, ”Får jag be om räkningen? När den svenska 
bildningsborgerligheten tackade för sig” i Anders Björnsson & Peter Luthersson (red.), Eliterna som abdikerade. 
12 artiklar om frånvaron, behovet och nyttan av eliter, Stockholm: Carlssons, 1998, s. 125. 
59 Nybom, 1997, s. 34, 37, 108. 
60 Frängsmyr, 2004, s. 210-211. 
61 Ekström & Sörlin, 2011, s. 16. 
62 Harald Elovson, ”Litteraturhistoriens problem” i Gunnar Aspelin & Göte Turesson (red.), Vetenskap av idag. 
Framlagd av svenska forskare, Stockholm: Almqvist & Wiksells, 1940, s. 91. 
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samhällsområden. Det påpekade till exempel lingvisten Hjalmar Frisk, när han underströk att 

språkvetenskapen inte var ensam om att anses befinna sig i kris.63 Upplevelsen av en om-

fattande kulturkris formades mot en bakgrund av industrialisering och sekularisering, en 

försvagad tilltro till framstegstanken och att den traditionella samhällsordningen tycktes bryta 

samman efter första världskriget och framväxten av det nya massamhället.64 När det befintliga 

erfarenhetsrummet fylldes med radikalt, nytt innehåll formades nya perspektiv på människan 

och hennes plats i tillvaron. Det fick djupgående konsekvenser för vad hon kunde förvänta sig 

av framtiden. ”Nittonhundratalets katastrofer ha övertygande visat, att människan i sitt väsen 

har diaboliska inslag som omöjliggöra den lugna vandringen mot det förlovade landet”, som 

idéhistorikern Sten Lindroth uttryckte det i Samtid och Framtid 1944.65 Horisontförskjut-

ningen upplevdes som särskilt problematisk för humaniora. 

I mellankrigstidens debatter har Jonas Hansson urskiljt en uppdelning i ett radikalt avant-

garde mot vad han kallar för en ”bildningsaristokrati”. Sistnämnda omfattade bland annat 

humanister och folkbildare, vilka tog för sig stort utrymme i den kulturella diskursen. De 

ansåg sig vara förmedlare av ett kulturarv och en bildningstradition. Den radikala gruppen 

förespråkade å andra sidan att ”en ny värld och en ny människa var på väg att växa fram”.66 

Här är det tydligt att ideologiska positioner spelade en central roll för hur olika aktörer tolkade 

samtidsläget och agerade i debatter, men också i hur de betraktade det förflutna och fram-

tiden. Tidens ideologiska spänningar hade utan tvekan stort inflytande på hur humaniora upp-

fattades. När andra världskriget bröt ut kom även erfarenheterna därifrån att påverka beting-

elserna för hur humaniora ansågs kunna legitimeras och mobiliseras. Hotet respektive löftet 

                                                             
63 Hjalmar Frisk, ”Språkvetenskap” i Aspelin & Turesson (red.), 1940, s. 64. 
64 Hansson, 1999, s. 19, 112. Bernt Skovdahl har föreslagit att en mer allomfattande framstegstanke förtvinade 
efter första världskriget för att sedan ersättas med en mer begränsad och villkorlig variant, vilken främst byggde 
på ”vetenskapliga upptäckter, tekniska metoder, organisatoriska principer och hoppet om fortsatta materiella 
standardhöjningar”. Att tilltron till framsteg på ett moraliskt plan försvagades efter första världskriget utgör en 
viktig bakgrund till mellankrigstidens värderelativism. Se Bernt Skovdahl, Framstegstankens förfall? En forsk-
ningsöversikt över 1900-talets framstegstanke, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996, 
s. 27-28, 63, 76. Som ett exempel på hur framstegsoptimismen framstod som bruten och fick konsekvenser för 
det vetenskapliga arbetet konstaterade konsthistorikern Ragnar Josephson i Tidsspegel att utvecklingen under 
sent 1800- och tidigt 1900-tal ”borde ha fördrivit den optimistiska tron på vetenskapens frälsande kraft”, även 
om han anmärkte att den inte var helt övergiven. Se Ragnar Josephson, ”Vetenskapsmannen och tiden” i Tids-
spegel. Aktuella uppsatser om vetenskap och samhälle av tio Lunda-professorer, Stockholm: Albert Bonniers 
förlag, 1942, s. 64-65. 

Det nya massamhället tycks av flera humanister ha upplevts som en särskild utmaning mot vetenskapen. I I 
angeläget ärende menade till exempel litteraturprofessorn Olle Holmberg att ”massmordets och masslögnens” 
tid banade väg för subjektiva sanningar. Se Olle Holmberg, ”Sanningskravet” i I angeläget ärende, Stockholm: 
Albert Bonniers förlag, 1941, s. 108. 
65 Sten Lindroth, ”Åttiotalet in memoriam”, Samtid och Framtid, 1944:9, s. 20. 
66 Hansson, 1999, s, 160-161, 170. 
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om en nazitysk slutseger adderade ytterligare en dimension till krisupplevelsen och präglade 

samtida aktörers förväntningshorisonter.67 Krigets dramaturgiska aspekter bör därför beaktas. 

När forskningen ställdes i de krigförande staternas tjänst uppenbarades en stor potential 

hos vetenskapen, vilket kom att föranleda storskaliga utbyggnadsambitioner. Borde inte denna 

utveckling ha öppnat vägen för humanister att tydligare legitimera sig och visa sig värdefulla 

för samhället, inte minst som frågor – vilka ansågs typiska för humaniora – om livsåskåd-

ningar och värden ställdes på sin spets?68 Så tycks inte ha varit fallet. Med tanke på efterkrigs-

tidens utveckling verkar humaniora snarare ha hamnat på efterkälken i detta skede. Samtida 

bedömare ansåg mycket riktigt att humaniora stötte på särskilda utmaningar redan här. Ut-

maningarna sågs dock inte bara torna upp sig utanför elfenbenstornets fönster. Även inre 

spänningar upplevdes ställa till med bekymmer. 

 

Inre motsättningar, lyxblommor och kråkvinklar 

De problem humaniora brottades med vid tiden för andra världskriget ansågs långt ifrån bara 

vara tillfälligt uppkomna. Sten Lindroth pekade i Tiden 1942 ut ett permanent kristillstånd för 

humaniora och menade att hela vetenskapsområdet var ”till själva grunden uppbyggd över ett 

osäkerhetsmoment, som är dess börda och memento”, framför allt för inriktningar som 

litteratur- och konsthistoria. Deras estetiska studieobjekt menade han var svåra att komma till 

rätta med för samtidens förhärskande vetenskapliga metod, som empiristiskt fokuserade på 

bevisbarhet. Humaniora sysselsatte sig inte enbart med sådant som var bevisbart. Enligt Lind-

roth hade detta sin charm, men föranledde också humanioras ”fundamentala svaghet som 

vetenskap”.69 Den empiristiska inriktningen, som upplevdes vara på frammarsch vid den här 

tiden, utgjorde en central beståndsdel i det vetenskapliga sammanhang humaniora skulle legi-

timeras inom. 

När det gäller litteraturhistoria tycks många ha varit eniga om att ämnet präglades av in-

bördes motsättningar angående metoder och mål. Vad som uppfattades extra problematiskt 

med detta var, enligt Elovsson i Vetenskap av idag, ”att man inte utan skäl kan sätta ifråga, 

om det är berättigat att räkna med litteraturhistorien som en bestämd forskningsgren”.70 En 

avsaknad av tydliga disciplinära gränser upplevdes här vara ett hot mot forskningens legi-

timitet. Liknande problem urskildes, i samma antologi, även av Erik Lönnroth för historie-
                                                             
67 Ers, 2008, s. 31-32. 
68 Eckhardt Larsen, s. 60-71. Josephson påpekade också 1942 att man utifrån rådande omständigheter borde 
kunna ”förmoda, att i den nuvarande kulturkrisen vetenskapsmannens plats vore självklar”, men att den i prak-
tiken inte alls visade sig vara det. Se Josephson, 1942, s. 57. 
69 Sten Lindroth, ”Litteraturhistorien och vetenskapen”, Tiden, 1942:3, s.176-181. 
70 Elovsson, 1940, s. 91-92. 
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vetenskapen, vars vetenskapliga ställning han betecknade som ifrågasatt. Problemet var att 

”[m]eningarna gå för närvarande starkt i sär om dess [historievetenskapens] vetenskapliga 

karaktär och uppgifter” och att historievetenskapen utmärktes av en dubbelhet. Det innebar ett 

krisläge.71 Bristen på enhetlighet vad gäller mål, metoder och tydliga ämnesgränser upplevdes 

som stora problem för discipliner inom humaniora. 

Samtidigt betraktades humanioras inre motsättningar inom ramen för en period av mer 

allmän vetenskaplig förändring, vilken började få vidare återklang i det allmänna medvetan-

det.72 Till exempel ansågs filosofin vara utsatt för problem associerade till en mer allmän 

vetenskaplig kris.73 Framför allt ansågs vetenskapens tilltagande specialisering utgöra bak-

grunden till många av utmaningarna humaniora och andra vetenskapsområden ställdes inför. 

De olika forskningsinriktningarna tycktes ha blivit präglade av fragmentisering, men också av 

en problematisk distansering till det allmänna, praktiska livet. Vetenskapsmän bedömdes inte 

vara ansvarsfulla nog och ta ställning i konkreta politiska frågor.74 I brist på helhetsperspektiv 

ansågs de ha förlorat sina forna positioner som framträdande kulturpersonligheter.75 Som 

litteraturhistorikern Gunnar Brandell uttryckte det i Samtid och Framtid 1944 hade specialise-

ringen tillsammans med tidens vetenskapliga ideal skymt vetenskapsmännens sikt så att ”de, 

som skulle vara Sanningens tjänare, i stället kommit i sold hos Objektiviteten”.76 Återigen 

anar vi hur mellankrigstidens norm, om att vetenskapen skulle grundas i ett objektivt fokus på 

fakta åtskilt från värderingar, vållade problem då den gav incitament för att stanna kvar i 

elfenbenstornet.77 Det ansåg konsthistorikern Henrik Cornell i Vetenskap av idag. 1930-talets 

”sakliga anda” medförde enligt honom särskilda problem för estetiskt inriktade vetenskaper.78 

Många humanister ansågs på grund av anpassning till normen ha målat in sig i ett hörn, vilket 

fick filosofen Hans Ruin att, i Samtid och Framtids första nummer, hävda, med hänvisning till 

Shakespeares Stormen, att de intellektuella hade blivit ”Calibaner”.79 

                                                             
71 Erik Lönnroth, ”Modern historievetenskap” i Aspelin och Turesson (red.), 1940, s. 166-167, 174. Även inom 
språkvetenskapen uppmärksammades påtagliga, inre motsättningar mellan olika forskningsinriktningar, vilket 
hade gett incitament för meningsskiljaktigheter och självrannsakan. Se Hjalmar Frisk, ”Vad är jämförande 
språkforskning?”, Svensk Tidskrift, 1939, s. 22; Frisk, 1940, s. 64-65 och Bertil Malmberg, ”Mål och medel i 
språkforskningen”, Svenskt Tidskrift, 1945, s. 265-266. 
72 Se t.ex. [Redaktionen], ”Moralisk uppfostran”, Samtid och Framtid, 1945:3, s. 131-132. 
73 Bertil Pfannenstill, ”Huvudströmningar i våra dagars filosofi”, Svensk Tidskrift, 1937, s. 411. 
74 Se t.ex. Josephson, 1942, s. 58. 
75 Se t.ex. Ilmari Hustich, ”Det reaktionära 1940-talet”, Samtid och Framtid, 1945:3, s. 186. 
76 Gunnar Brandell, ”Kulturlivets splittring”, Samtid och Framtid, 1944:3, s. 14. 
77 T.ex. menade även Alf Ahlberg, med en kritisk udd mot denna legitimeringsstrategi, att vetenskapens ren-
odling och upphöjelse till självändamål hade slagit över i ytlig intellektualism. Se Alf Ahlberg, 1939, s. 269. 
78 Henrik Cornell, ”Konsthistoriens aktuella problem” i Aspelin och Turesson (red.), 1940, s. 137. 
79 Hans Ruin, ”Den intellektuelle Caliban”, Samtid och Framtid, 1944:1, s. 14. Han menade att människorna 
blivit ”bara till begrepp, som inte längre förmår väcka några mänskliga känslor” och att det av de intellektuellas 
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Språkvetenskapen bedömdes till exempel ha tappat de verkligt stora frågorna ur sikte och 

därmed kontrollen över ämnets syfte och vetenskapliga ställning.80 Filosofin ansågs på ett 

snarlikt vis ha försummat sin tillämpning.81 Till följd av specialisering framstod den för 

många nu som ”abstrakt och livsfrämmande”, vilket filosofen Gunnar Aspelin varnade för i 

Samtid och Framtid 1944.82 Ett exempel på detta ses i samma tidskrift där författaren och 

journalisten Tore Zetterholm 1947 frågade om filosofin fjärmat sig så långt från allmänheten 

att den ”definitivt avstått från anspråken på att kunna skänka mänskligheten en världs- och 

livsåskådning?”.83 Dessa typer av åskådningar var något humanistiska studier hade förväntats 

lägga grunden till, men inte längre åstadkom på ett framgångsrikt vis. 

Historievetenskapen ansågs heller inte klara sig undan dessa problem. Lönnroth diskute-

rade dem vid upprepade tillfällen. Enligt honom hade historievetenskapen fastnat i en ”minu-

tiös specialforskning, intresselös för de oinvigda”, efter att tidigare ha haft en tydlig relevans 

genom att leverera lärdomar och synteser till allmänheten. Nu hade historikerna fått en stäm-

pel av att enbart ”vakta och möjligen damma de gamla kära monumenten” istället för att leda 

opinionen.84 Allt detta såg han också som ett särskilt problem i en svensk kontext. Han 

menade att ”det vetenskapliga arbetets avpopularisering lett till kompakt brist på förståelse för 

dess behov och existensberättigande”.85 För genomsnittssvensken menade han att många 

                                                                                                                                                                                              
tankar bara blev ”omärkligt en väv i luften, där det mänskliga pulsslaget inte längre förnimmes”. Se Ruin, 1944, 
s. 16. 
80 Frisk, 1940, s. 65. 
81 Hans Larsson, ”Min filosofi” i Alf Ahlberg (red.), Min tro. En bok om livsåskådningar, Stockholm: Natur och 
Kultur, 1941, s. 28. 
82 Gunnar Aspelin, ”Filosofisk forskning och social verklighet”, Samtid och Framtid, 1944:6, s. 28. Som ett 
exempel på vad Aspelin fruktade kan nämnas att regissören och författaren Karl Ragnar Gierow i I angeläget 
ärende klagade på filosofernas fjärmande från ”vanliga hyggliga medborgare” genom en överdriven förnuftstro 
och frikopplandet av hjärnan från hjärtat. Se Karl Ragnar Gierow, ”Viljan. En essay om nödvändigheten och det 
fria ögonblicket” i I angeläget ärende, 1941, s. 35-36, 44, 56. Professorn i pedagogik och psykologi, John Land-
quist, underströk vidare att filosofer hade sämre förutsättningar än teologer, läkare, jurister och psykologer att ta 
sig an moralproblem på grund av att de inte tillräckligt kände ”människorna i deras omedelbara känsloliv och 
deras uppförande i strider eller deras inre konflikter”. Se John Landquist, ”Moralen och staten”, Samtid och 
Framtid, 1946:4, s. 198. 
83 Tore Zetterholm, ”Vördnad för livet”, Samtid och Framtid, 1947:4, s. 245. ”Det kan väl inte vara möjligt, att 
denna stolta vetenskap betytt så föga, att vi skulle kunna avskriva den med en axelryckning?”, frågade han. 
84 Lönnroth, 1940, s. 184-185; Erik Lönnroth, ”Historien och aktualitetskravet”, Tiden, 1943:3, s. 147-151. En 
sådan ståndpunkt gav Vilhelm Moberg uttryck för när han i I angeläget ärende kritiserade historieskrivare och 
professorer för att sakna ”kontakt med det samtida genuina svenska folket”. Se Vilhelm Moberg, ”Svensk 
strävan” i I angeläget ärende, 1941, s. 166. Att Lönnroth såg detta som ett allvarligt och brett förankrat problem 
framgår inte minst av att han förklarade att det nu uppfattades som ”naturligt, att historikerna inte längre ha 
något att skaffa med opinionsbildningen”. Se Lönnroth, 1943, s. 149. Anklagelserna om historikernas världsfrån-
vändhet framstod för honom inte bara som någon övergående trend. 
85 Erik Lönnroth, ”Vetenskaplig forskning och akademisk utbildning”, Samtid och Framtid, 1944:8, s. 5-6. 
Problembeskrivningen bekräftades även av historikern Hugo Valentin som urskiljde ”ett svalg” mellan historie-
vetenskapen och allmänheten. Se Hugo Valentin, ”Sveriges historia i ett band”, Svensk Tidskrift, 1944, s. 163. 
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forskare ofta framstod som ”lyxblommor i folkhemmets fönster”.86 Nationell isolering kunde 

också upplevas som ett problem. Särskilt när det handlade om ett så litet land som Sverige 

kunde forskningen lätt få ”ett svårutrotligt drag av Kråkvinkel”, som Lönnroth uttryckte det.87 

I Samtid och Framtid 1947 försökte historikern Sven Ulric Palme förklara detta med att 

språkbarriärer ofta hindrade svensk historieforskning från att nå internationell ryktbarhet och 

att humaniora var särskilt präglat av lokala variationer jämfört med andra vetenskapsom-

råden.88 Den speciella svenska kontexten upplevdes alltså som bidragande till humanioras 

problem, då den redan från början hämmades av aningen perifera startpositioner om man ville 

bidra till vetenskapen som ett internationellt projekt. 

Intressant nog hävdade Palme också att svenska vetenskapsmän egentligen inte satt ”stilla i 

elfenbenstornet”.89 Även om han själv inte var av den uppfattningen tycks han ha funnit 

sådana anklagelser tillräckligt i omlopp för att tvingas värja sig mot dem. Det ansågs alltså att 

vetenskapsmän i allmänhet, och humanister i synnerhet, inte tillräckligt tog plats i det offent-

liga rummet, utan hämmades av interna motsättningar och stängde in sig i sina elfenbenstorn, 

vars gluggar enbart erbjöd kråkvinklar på världen utanför. Men vad var det egentligen för en 

värld de skyggade? 

 

Missanpassning till ett teknifierat och politiserat massamhälle 

Parallellt med upplevelsen av interna motsättningar och egna tillkortakommanden identifi-

erades många av humanioras svårigheter som avhängiga mer generella samhälleliga föränd-

ringar. Inte minst ansågs humaniora ha hamnat efter i en vetenskaplig kapplöpning. Peda-

gogen och psykologen Eric Petrén påstod i Samtid och Framtid 1946 till exempel att kun-

skapen om människan generellt sett ”icke hållit jämna steg med naturvetenskapen och dess 

barn tekniken”.90 Detta ansågs ett år senare av Hjalmar Frisk vara utslag av en allmän attityd 

som bestod i ”svenskens ofta omvittnade dragning åt s. k. exakta vetenskaper och i hans 

bristande intresse för idéer och för människor”.91 På politisk nivå menade en ledartext Svensk 

                                                             
86 Lönnroth, 1944, s. 5. Han förklarade vidare att: ”Lyxblommor håller man, när man har god råd, men inte i 
nöd- och allvarstider. Krigsårens budget har avsevärt knappat in anslagen till de lärda institutionerna.” 
87 Lönnroth, 1943, s. 154. 
88 Sven Ulric Palme, ”Den humanistiska upprustningen”, Samtid och Framtid, 1947:5, s. 296-297. 
89 Palme, 1947:5, s. 296-297. 
90 Eric Petrén, ”Psykologien och framtiden”, Samtid och Framtid, 1946:8, s. 493-494. 
91 Hjalmar Frisk, ”Språkvetenskap och litteraturforskning”, Samtid och Framtid, 1947:2, s. 96. Ett sådant fokus 
på idéer och människor som individer är mycket typiskt för Samtid och Framtids liberala inriktning. Angående 
den allmänna attityden Frisk skrev om, se även Harald Sjövall, ”Latinlinjens framtid”, Svensk Tidskrift, 1944, s. 
341-348, som bl.a. talade om hur en utbredd ”ingenjörsmentalitet” och teknikbeundran kommit att utgöra ett hot 
mot den humanistiska bildningen. Även Alf Ahlberg skrev om sin samtids typiska ”ingenjörsromantik”. Se Alf 
Ahlberg, ”Regnum hominis”, Samtid och Framtid, 1946:1, s. 8. 



 

 

26 

Tidskrift 1944 att attityden reflekterades i en premiering av ”ämnen, som direkt eller indirekt 

kunna väntas ge materiell avkastning” från statsmakternas sida.92 Synpunkter av denna art 

framträdde tydligare under 1940-talet, vilket sannolikt avspeglar den allmänna instrumentali-

seringen av vetenskapen under andra världskriget. 

Krigets ”kulturpaus” skulle följas av en stor upprustning, förutspådde många. De befarade 

då att upprustningen skulle bli ensidigt ekonomiskt inriktad och eventuellt försumma huma-

niora.93 Intressant nog påpekade nationalekonomen Torsten Gårdlund 1944 i Tiden att sam-

tidens fokus på vetenskaper som gav ”’nyttiga’ resultat” skiljde sig från ”tidigare och mer 

konservativa riksdagar”. Den nya socialdemokratiska staten gynnade enligt Gårdlund framför 

allt naturvetenskap och teknik, och i viss mån även samhällsvetenskapen, medan han såg en 

fara i att humaniora blev åsidosatt.94 Humaniora sammankopplades här främst med konserva-

tiva ideologier. Lönnroth menade samma år att det demokratiska genombrottet hade urholkat 

universitetens traditionella positioner som andliga centra med konservativ prägel och att vissa 

vetenskaper i det nya folkhemmet kommit att framträda ”som en mer eller mindre onyttig 

lyxföreteelse”.95 Humaniora tycktes vara ett vetenskapsområde med särskilda problem att an-

passa sig till den nya politiska regimens värderingar. Här bör vi därför notera att kraven på 

vetenskapens nytta och problemen de anses orsaka för just humaniora inte är något som en-

bart hör de senaste decennierna till, utan även uppmärksammades på 1940-talet. 

Politikens utsträckta arm mot forskningen kom föga överraskande också att uppfattas som 

ett hot mot den akademiska friheten.96 Enligt filosofiprofessorn Alf Nyman i Tidsspegel 1942 

hade åtskilliga kulturpersonligheter värvats av klassers eller nationers syften och därmed för-

lorat sin inblick i det abstrakta och allmänmänskliga.97 Humanister förväntades traditionellt 

sett tillhöra ryggraden i kategorin kulturpersonligheter. Deras inblandning i klassernas och 

nationernas strider ansågs dock inte vara fullt kompatibel med deras trogenhet mot tidens 

vetenskapliga krav. För historievetenskapens del ansåg till exempel Lönnroth att påverkan 

från ”enhetliga, aktivt inriktade ››världsåskådningar››” var benägen ”att sätta åsido den empi-

                                                             
92 [Osign.], ”Statsmakterna och det vetenskapliga arbetet”, Svensk Tidskrift, 1944, s. 474. Lönnroth konstaterade 
vidare att humanistisk forskning inte tycktes få kosta något i samtiden. Se Lönnroth, 1943, s. 153. Även en 
politiker som Tage Erlander uttryckte i ett tryckt tal till studenter en oro för ett alltför ensidigt fokus på natur-
vetenskap och medicin. Se Tage Erlander, ”Akademikerna och samhället. Tal vid hälsningsgille för årets nya 
studenter vid Lunds universitet den 4 oktober 1946”, Tiden, 1946:9, s. 519. 
93 Se t.ex. ”Statsmakterna och det vetenskapliga arbetet”, 1944, s. 477; och Georg Andrén, ”En tillbakablick. Tal 
för Lunds studenter vid Tegnérfesten 1945”, Svensk Tidskrift, 1945, s. 657. 
94 Torsten Gårdlund, ”Bildningsdetaljen”, Tiden, 1944:8, s. 456. 
95 Lönnroth, 1944, s. 7. 
96 Se t.ex. Ingemar Hedenius, ”Rättsmedvetandet på glid”, Tiden, 1941:1, s. 16, Alf Nyman, ”Moral, pappers-
välde och mandariner. Ett kapitel om byråkratiseringens faror”, Samtid och Framtid, 1944:7, s. 6-7 och Tom 
Söderberg, ”Samhällsvetenskaperna. Kring ett svenskt upprustningsbeslut”, Svensk Tidskrift, 1947, s. 460. 
97 Alf Nyman, ”Klerkernas förräderi och tidsandan” i Tidsspegel, 1942, s. 169-170. 
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riska objektivitetens ideal för den stridande viljans”.98 Han menade att politiken, som präg-

lades av världsåskådningarnas kamp, hade ”rubbat det vetenskapliga rutinarbetets existens-

villkor” och lämnat historievetenskapen i kris alltmedan ”vetenskapen drages in i den totala 

mobiliseringen”.99 Kanske kan det tyckas rimligt att ett vetenskapsområde demonstrerar sin 

legitimitet genom att uppbådas i de sammanhang där människorna för stunden ser omistliga 

värden stå på spel. Men här ser vi att humaniora inte kunde legitimeras helt enkelt genom att 

mobiliseras i sådana praktiska frågor. En dylik mobilisering var, åtminstone 1940, för Erik 

Lönnroth, ett problematiskt, men nog ändå nödvändigt alternativ. 

Kulturlivet, som humaniora förväntades bidra till, sågs inte längre kunna stå för sig självt i 

det moderna samhället.100 De stora förändringarna under sent 1800- och tidigt 1900-tal ansågs 

ha skapat ett nytt samhälle, vilket humaniora inte kunde passas in i alldeles friktionsfritt. I 

konsthistorikern Ragnar Josephsons kapitel i Tidsspegel porträtterades den moderna makt-

staten och Västerlandets traditionella kulturliv som svårförenliga.101 Detta blev särskilt pro-

blematiskt för humaniora, som uppfattades vara en fundamental grund för den traditionella 

kulturen. I mycket berodde detta på att humaniora kopplades samman med individuell bild-

ning, något som inte ansågs fullt kompatibelt med de nya ideal som höll på att ta form i 1900-

talets massamhälle.102 Alf Ahlberg påtalade 1946 att ”[p]ersonligheten är i yttersta fara att 

drunkna och gå under i kollektivet”.103 Humanistiska ämnen hade ofta ansetts operera med 

individuella personlighetsbegrepp och blev därmed utsatta i det här läget. Ytterligare en 

dimension i problematiken bestod i att humaniora associerades till en traditionell elitgrupp, 

vilken nu tycktes förlora sitt maktfäste när massåldern hotade den typ av enskilda person-

ligheter som tidigare ansågs ha lett samhället. Hur ska vi nu få fram den intellektuella elit som 

demokratierna behöver för att göra bestående framsteg, frågade sig Alf Nyman i Samtid och 

Framtid 1944.104 Farhågorna var redan under 1940-talet stora att humanisterna och deras 

speciella kunskaper hade kommit att exkluderas från samhällets styrande skikt. 

                                                             
98 Lönnroth, 1940, s. 174-175. 
99 Lönnroth, 1940, s. 177. 
100 Se t.ex. Karl-Gustaf Hildebrand, ”Lyrik 1939”, Svensk Tidskrift, 1940, s. 124. 
101 Josephson, 1942, s. 61. 
102 Se t.ex. Olle Svensson, ”Utilitarismens tidevarv”, Tiden, 1939:2, s. 116, Melker Johnsson, ”D. H. Lawrence, 
kriget och samhället”, Tiden, 1939:10, s. 550, Gösta Östling, ”Biblioteksproblem”, Tiden, 1946:9, s. 566 och I. 
Torell, ”Massorna i nutida politik”, Svensk Tidskrift, 1945, s. 24. 
103 Ahlberg, 1946, s. 6. 
104 Alf Nyman, ”Genialitetens framtid. En betraktelse över elit och massa”, Samtid och Framtid, 1944:1, s. 18-
19. Framväxten av massamhället och demokratins utmaningar tecknades ofta i dramatiska ordalag, t.ex. av 
finska författaren Hagar Olsson. 1944 skrev hon om ”människosläktets nuvarande utvecklingsstadium, med mas-
sorna som oemotståndligt stiger upp ur djupen och tekniken som lägger gudarnas åskvigg i händerna på vem som 
helst”. Se Hagar Olsson, ”Om författarskapets dekadans”, Samtid och Framtid, 1944:2, s. 11. Mass- och teknik-
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Särskilt oroväckande tedde sig utvecklingen när totalitära krafter trädde in i politikens cen-

trum på olika håll i Europa. De ansågs vara uppburna av antiintellektuella ideal och förslava 

vetenskapen.105 Många av problemen humaniora upplevdes stå inför hade, som vi ovan har 

sett, långa rötter och uppdagades inte helt plötsligt på 1930-talet. Men totalitarism och andra 

världskriget kom att aktualisera dem extra tydligt. Som den finske geografen Ilmari Hustisch 

konstaterade mot krigsslutet i Samtid och Framtid hade kriget ”varit så totalt att nationernas 

tänkesätt, kultur, livsföring radikalt måste förändras innan freden blir total”.106 Kriget sågs 

som ett brott i arbetet med vetenskapliga problem; dess hävdvunna arbetsmetoder upplevdes 

hotade av militär instrumentalisering samtidigt som Erik Lönnroth klagade över att den veten-

skapliga budgeten hade minskats under krigsåren.107 Ett konkret exempel på hur kriget även 

kom att avskära utrymmet för kulturella frågor syns i ett häfte av Svensk Tidskrift 1940. Re-

daktionen förklarade att de ändrat sitt upplägg på grund av Tysklands ockupation av Danmark 

och Norge: ”för kulturartiklar kan just nu ej uppbringas intresse”.108 Dessa typer av allmänt 

upplevda hot mot vetenskapen och kulturen framstod som problematiska för humaniora. 

Även om den samlade problembilden byggde på föreställningar om inre motsättningar, 

distansering till det allmänna samhällslivet, konkurrens från andra vetenskapsområden och 

svårigheter i att anpassa sig till den moderna samhällsutvecklingen – faktorer som inte var 

plötsligt uppkomna – så kom totalitarismen och andra världskriget alltså att aktualisera 

humanioras problem i särskilt hög grad. Det var inte första gången i historien något sådant 

hade inträffat, men icke desto mindre gav upplevelsen av att befinna sig i ett extremt och faro-

fyllt tidsläge incitament för humanister att mer aktivt ta ställning till problemen. 

Kanske tycks det som att problembilden känns igen från dagens diskussioner av humani-

ora? Åtskilliga tendenser går att känna igen, som hotet av politisk instrumentalisering men 

också att humaniora utkonkurreras av andra vetenskapsområden och talet om inre fragment-

isering. Det ligger säkert en del i Lindroths tal om att humaniora utmärks av vissa grund-

läggande osäkerhetsmoment, vilket även har uppmärksammats i dagens diskussioner.109 Men 

                                                                                                                                                                                              
utvecklingen tolkades närmast i deterministiska termer. Frågan om hur humaniora och den traditionella bild-
ningskulturen skulle passas in i denna berättelse om det moderna samhället ställde till med uppenbara problem. 
105 Se inte minst Torsten Gustafson, ”Naturvetenskapen och frihetstanken” i Tidsspegel, 1942, s. 11 och Th. 
Blomqvist, ”Den tyska historieskrivningens metamorfos”, Samtid och Framtid, 1944:7, s. 25. 
106 Hustich, 1945, s. 188. 
107 Gustafson, 1942, s. 8; Edy Velander, ”Företal” i Karl Modin (red.), Vetenskapen just nu, Stockholm: Wahl-
ström & Widstrand, 1946, s. 9; Lönnroth, 1944, s. 5. Intressant nog tycks främst naturvetare som Gustafson och 
Velander ha upplevt kriget som ett brott mot ett dessförinnan kontinuerligt vetenskapligt arbete. För naturveten-
skapernas vidkommande anas en generell föreställning om ett ständigt och relativt harmoniskt påbyggnadsarbete 
– i kontrast till de interna motsättningar som betonades angående forskning inom humaniora. 
108 [Redaktionsanmärkning utan titel], Svensk Tidskrift, 1940, s. 155. 
109 Burman, 2013, s. 143. 
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samtidigt som framväxten av en uppfattning om humanioras kris kan betraktas som en lång-

siktig process är det viktigt att inte stirra sig blind på inslagen av kontinuitet. Det historiskt 

specifika måste också uppmärksammas om vi på allvar ska förstå vad humaniora har genom-

gått. De grundläggande, återkommande problemen har också uppfattats olika i ljuset av varje 

tids skiftande förutsättningar. 

I det fall som här studeras triggade alltså vissa faktorer i särskild utsträckning uppfatt-

ningen om att humaniora stod inför stora problem. Humanisterna tycks fortfarande ha be-

funnit sig i en slags chock från insikten att de blivit omsprungna av naturvetenskaperna. En 

metodologisk omorientering upplevdes ha rubbat deras arbetsro. I sammanhanget får heller 

inte mellankrigstidens diskussioner om värderelativism underskattas. Om humaniora dittills 

hade lagt ned åtskillig möda på att operera med värden som objektivt giltiga väcktes nu 

frågan, i Hägerströms kölvatten, huruvida detta kunde betraktas som legitimt.110 Nya arbets-

uppgifter behövdes när ett förändrat intellektuellt klimat och ett nytt massamhälle ställde nya 

typer av krav på en ofta strikt empiristiskt inriktad vetenskap. Vi får inte glömma bort att 

demokratin var en relativt ny och inte självklart etablerad företeelse i västerländska samhällen 

vid den här tiden. Vetenskapens normer behövde anpassas utifrån den nya kontexten för att 

den skulle framstå som legitim. För humanioras del blev detta extra problematiskt, då det 

främst associerades till en till synes överspelad, aristokratisk bildningskultur, vilken nu fick 

mindre offentligt utrymme. Med totalitära regimers framfart och andra världskrigets utbrott 

tillfördes ett ökat krav på vetenskapen att visa sig värdefull för resten av samhället. Denna 

mobiliseringsaspekt och utmaningen den riktade mot tidigare legitimeringsstrategier utmärker 

perioden 1937-1947. Den uppfattades som särskilt problematisk för humaniora. Frågan om 

hur humanisters verksamheter kunde legitimeras ställdes på sin spets. 

I detta läge gällde det inte minst att slå vakt om sina egna positioner. Till skillnad från i 

fredstid kan vetenskapsmannen inte ”sitta fredad i sin slutna kammare”, slog Josephson fast. 

”Tidsstormen har ryckt upp hans dörr. Den strid, vetenskapen idag har att utkämpa, är striden 

om sin egen existens.”111 När de väl hade ryckt ut ur elfenbenstornet stod humanisterna dock 

långt ifrån ensamma på slagfältet. Vi ska nu se hur humaniora positionerades och uppfattades 

i relation till andra områden. 

 

                                                             
110 Hur frågan om moraliska värdens giltighet radikaliserades i samband med andra världskriget är tydligt i inte 
minst Gunnar Aspelins fall. Se Hampus Östh Gustafsson, ”Gunnar Aspelin och historismens kris – en filosofs 
envig med historietänkandets problem”, Personhistorisk tidskrift, 109:1, 2013, s. 32-35. 
111 Josephson, 1942, s. 58. 
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III. Humanioras gränser 
Humaniora och naturvetenskap 

Under 1800-talet inträffade en vändning i vilket vetenskapsområde som stod i centrum. 

Humanistiska vetenskaper hade till en början satt agendan för det intellektuella samtalet, men 

under århundradets andra hälft blev situationen annorlunda. Det ska dock framhållas att detta 

var en komplex förändringsprocess, som såg olika ut på olika platser. I Sverige tycks skiftet 

ha inträffat relativt sent. Men generellt sett kom humanistiska företrädare med tiden att se sig 

allt mer tvingade att legitimera sig i ett sammanhang där naturvetenskapen stod i främsta 

rummet. Under mellankrigstiden framstod den som mönsterbildande. Även ur ett internati-

onellt perspektiv har naturvetenskapens dominans i den svenska universitetsvärlden, särskilt 

efter andra världskriget, framstått som exceptionell.112 

Under sent 1800- och tidigt 1900-tal fördes omfattande diskussioner om förhållandet mel-

lan humaniora och naturvetenskap som två motsatta vetenskapstyper.113 Sådana diskussioner 

fördes även senare under 1900-talet och kom stundom att intensifieras, inte minst i samband 

med C. P. Snows berömda The Two Cultures (1959). När kontroverserna som uppkom i köl-

vattnet av den publikationen överfördes till Sverige ”betonades en motsättning mellan huma-

nister och naturvetenskapsmän som ingalunda var ny i Sverige vid denna tid. Snarare fanns 

det en lång historisk tradition av att diskutera förhållandet mellan nytta och bildning, natur-

vetenskap och humaniora respektive humanism”, vilket Emma Eldelin har noterat.114 Att så 

var fallet syns i materialet som har ingått i den här undersökningen. 

Vissa inslag i de klassiska diskussionerna om förhållandet mellan humaniora och natur-

vetenskap reflekteras särskilt tydligt. Till exempel påpekade Erik Lönnroth i Vetenskap av 

idag 1940, med nykantianska termer, att historia till skillnad från naturvetenskaper inte var en 

nomotetisk vetenskap.115 Några år tidigare, i Svensk Tidskrift, påtalade ekonomhistorikern Eli 

F. Heckscher att samhällsforskare – särskilt historiker – led av att de inte kunde utföra ex-

periment så som naturvetarna.116 En avgörande skillnad ansågs också ligga i att naturvetarna 

till skillnad från humanister förfogade över ”särskilda tillämpningsanstalter”, som filosofen 
                                                             
112 Sven Widmalm, ”Inledning” i Sven Widmalm (red.), Vetenskapsbärarna. Naturvetenskapen I det svenska 
samhället, 1880-1950, Hedemora: Gidlunds Förlag, 1999, s. 9. Se även Eckhardt Larsen, 2007, s. 43. 
113 Klassiska exempel är diskussionerna som fördes i Tyskland av inte minst Wilhelm Dilthey och nykantianerna 
Wilhelm Windelband och Heinrich Rickert. En god sammanfattning ges i Frederick C. Beiser, The German 
Historicist Tradition, Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 322-441. 
114 Emma Eldelin, ”De två kulturerna” flyttar hemifrån. C. P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959-2005, 
Stockholm: Carlsson, 2006, s. 90. 
115 Lönnroth, 1940, s. 187. Nomotetisk syftar på en generaliserande vetenskap som ställer upp allmänna lagar till 
skillnad från singulariserande idiografisk forskning. 
116 Eli F. Heckscher, ”Materialistisk och annan historieuppfattning”, Svensk Tidskrift, 1937, s. 119 Resone-
manget upprepades senare i Eli F. Heckscher, ”Historieforskningens objektivitet”, Svensk Tidskrift, 1941, s. 119. 



 

 

31 

Hans Larsson uttryckte det i Min tro 1941. Problemet bottnade i att etiska satser var svårare 

att tradera än fysiska. Fast hans eget område, filosofin, borde trots detta ändå få en betydelse-

full uppgift, nämligen som övervakare av tillämpningarna.117 Larsson var inte ensam om att 

urskilja ett sådant övervakningsbehov. I Tidsspegel anklagade till exempel Ragnar Josephson 

naturvetare för att inte tillräckligt ha ”prövat sina resultats värde för mänskligt liv”. Huma-

niora kunde inte missbrukas på samma vis som naturvetenskap rent fysiskt, men däremot 

teoretiskt genom propaganda. Det menade Josephson hade blivit ett särskilt problem i länder 

med stora befolkningar.118 Därmed ser vi återigen hur framväxten av massamhället kunde 

upplevas som ett typiskt problem just för humaniora. 

Här märker vi alltså några tydliga exempel på hur skillnader mellan humaniora och natur-

vetenskaper skisserades. Man bör ha i åtanke att detta skedde i ett annorlunda intellektuellt 

klimat jämfört med det vi upplever idag, då tvärvetenskapliga ansatser gärna framhålls och 

det institutionella ramverket på många håll har förändrats i sådan riktning att situationen blivit 

mer komplex och varierande för humaniora.119 Även om talet om vetenskap idag ofta tar sin 

utgångspunkt i enskilda discipliner och deras egenarter förefaller tydliga disciplinära gränser 

och klara ämnesidentiteter ha framstått som viktigare att framhålla för aktörerna som verkade 

under perioden som här undersöks. I föregående kapitel såg vi exempel på hur historia, 

litteraturhistoria och språkvetenskap uppfattades vara märkta av bristande disciplinär enhetlig-

het. Naturvetenskaperna tycks ha undsluppit problemet genom att betraktas som enhetliga och 

i besittning av tydliga, konkreta arbetsuppgifter på ett annat sätt än humaniora.120 För språk-

vetenskapen, som Hjalmar Frisk vid upprepade tillfällen fann i kris på grund av inre motsätt-

ningar, mildrades knappast problematiken av att den ansågs innehålla både naturvetenskapliga 

och sociologiska perspektiv, samtidigt som Frisk egentligen klassade den som en humanistisk 

vetenskap.121 Enhetlighet kunde alltså underlätta legitimeringen av vetenskapliga discipliner. 

På liknande sätt var även stabilitet att föredra. Heckscher menade till exempel 1942 att kultur-

vetenskaper tvingades brottas med problemet att deras studieobjekt ständigt ändrades, medan 

naturvetenskapliga motsvarigheter var mycket mer stabila över tid.122 

                                                             
117 Larsson, 1941, s. 29 Han menade att vissa vetenskaper borde ägna sig åt ren forskning, andra ”åt prövning av 
detaljer i systemet”. 
118 Josephson, 1942, s. 59-60. 
119 Se t.ex. Hans Ulrich Gumbrecht, ”The Task of the Humanities Today” i Julio Hans Casado Jensen (red.), The 
Object of Study in the Humanities. Proceedings from the Seminar at the University of Copenhagen, September 
2001, Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, 2004, s. 15. 
120 Se inte minst Lindroth, 1942, s. 176. 
121 Frisk, 1940, s. 68, 74. 
122 Eli F. Heckscher, ”Den ekonomiska vetenskapens grundläggning i Sverige”, Svensk Tidskrift, 1942, s. 672. 
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En konsekvens var att naturvetenskaperna ansågs kunna fortsätta ett kontinuerligt arbete i 

mer lugn och ro än humaniora. I Vetenskap av idag hävdade till exempel astronomiprofessorn 

Bertil Lindblad att vetenskapen byggde på en ständigt ökande förbättring av teori och metod. 

För honom tycktes det uppenbart att vetenskapen medförde stora framsteg.123 Här bör man 

dock tänka på att många av texterna i Vetenskap av idag kan ha författats innan andra världs-

krigets påfrestningar gjorde sig tydligt påminda. För två år senare, i Tidsspegel, fann en 

fysiker som Torsten Gustafson att även naturvetarna fått uppleva att arbetet på de vetenskap-

liga problemen avstannat på grund av kriget.124 Särskilt såg han statsmakternas hot mot den 

akademiska friheten som problematiskt. Men intressant nog beskrev han detta som ”allvar-

ligare för humanistiska vetenskaper, för vilka den [akademiska friheten] ofta gäller livet”.125 

Humanioras tillstånd målades härmed upp som mer avhängigt den rådande politiska ord-

ningen, medan naturvetenskapen ansågs kunna gå betydligt mer oberörd genom samhällslivets 

svängningar, trots att den ansågs stå i ett intimt utbyte med samhällslivet och dess tekniska 

och ekonomiska utveckling. 

Naturvetenskapens självförtroende bibehölls också efter kriget. I antologin Vetenskapen 

just nu (1946) – som, till skillnad från de tidigare vetenskapsantologierna, Vetenskap av idag 

och Tidsspegel, enbart innehöll bidrag från naturvetare och tekniker, vilket kanske kan ses 

som symptomatiskt för den efterkrigstida utvecklingen – riktade sig ingenjören och professorn 

Edy Velander i förordet till ”var och en, som intresserar sig för vetenskapens och teknikens 

framsteg”.126 Han liknade vetenskapen vid en ständig gruvdrift, som dock hade utsatts för en 

rovdrift under kriget.127 Trots vissa törnar upprätthölls alltså en tydlig framstegstro inom 

naturvetenskapliga läger. Annan var tongången beträffande humaniora. 

Det går att spåra två olika berättelser om humaniora och naturvetenskap. Sistnämnda be-

varade på ett helt annat sätt tanken på kontinuerliga framsteg och stadig ackumulering av kun-

                                                             
123 Bertil Lindblad, ”Om de nyare framstegen inom astronomien” i Aspelin & Turesson (red.), 1940, s. 273. I 
samma antologi skrev även läkaren och professorn i födesämneshygien, Ernst Abramson, om vetenskapens 
snabba och stora framsteg, liksom att hans eget område, vitaminforskningen, ännu bara var i sin begynnelse. I 
linje med detta hävdade även paleontologen och geologen Gunnar Säve-Söderbergh att hans vetenskapsområde 
ännu hade ”de största uppgifterna framför sig”. Se Ernst Abramson, ”Vitaminer” i Aspelin & Turesson (red.), 
1940, s. 325, 350 och Gunnar Säve-Söderbergh, ”Paleoanatomi” i Aspelin & Turesson (red.), 1940, s. 425. 
124 Gustafson, 1942, s. 8. Även under mellankrigstiden kunde svensk press också uppmärksamma svagheter för 
naturvetenskapen, men utmärkande var ändå att naturvetenskapens prestige upplevdes vara hög även när små 
resurser stod till förfogande. Se Kjell Jonsson, ”Naturvetenskap, världsåskådning och metafysiskt patos i 
mellankrigstidens Sverige”, Lychnos, 1992, s. 115-119. 
125 Gustafson, 1942, s. 11, 16. 
126 Velander, 1946, s. 11. Det är också påtagligt att bokens innehållsförteckning innehåller ord som ”framsteg” 
och ”landvinningar”. 
127 Velander, 1946, s. 9. På ett snarlikt vis liknade Gustafsson naturvetenskapmännens arbete vid amerikanska 
nybyggares framfart över sin nya kontinent, där ”[v]arje upptäckt som göres, föder rikare möjligheter till nya 
upptäckter”. Se Gustafsson, 1942, s. 8. 
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skap på ett positivistiskt vis. Som fysiologiprofessorn Georg Kahlson anmärkte i Tidsspegel 

ansågs ”vetenskapens relativa brist på värde för folkens lycka omfattas av mången med före-

trädesvis klassisk och humanistisk bildning”.128 Attitydskillnaden går att ana i själva upp-

lägget för Vetenskap av idag. I innehållsförteckningen syns en uppdelning mellan humanistis-

ka och naturvetenskapliga områden, där psykologi, statsvetenskap och nationalekonomi ännu 

räknades in bland de humanistiska ämnena. Det är talande att en naturvetenskaplig rubrik talar 

om framsteg, vilket ingen av de humanistiska rubrikerna gör. De humanistiska kapitlen före-

faller vara problemorienterade på ett helt annat sätt. Intressant nog innehåller en tredjedel av 

de humanistiska rubrikerna ordet ”problem” (filosofihistoria, litteraturhistoria och konst-

historia), vilket endast är fallet för en naturvetenskaplig text (om rasekologi).129 Detaljen ska 

inte övertolkas, men vittnar ändå om att siktet för humaniora under min undersökningsperiod 

främst var inställt på hur problem och motsättningar skulle överkommas. Naturvetenskapen 

tycks däremot ha blickat längre fram i tiden. Trots tidens stormar fanns en övertygelse om att 

dess gruvdrift sakta men säkert skulle leda till ökade framsteg. 

Samtidens kulturella och politiska liv förväntades vara en angelägenhet för humanister. Att 

naturvetare stängde in sig i sina ”gruvor” ansågs mer naturligt.130 Deras produkter skulle så 

småningom ändå forslas ut till allmänhetens nytta. Talande för detta är att naturvetenskapliga 

företrädare tilldelades en begränsad plats i en antologi som Världsmoral (1945), vilken var 

ägnad att behandla moral- och livsåskådningsfrågor. Det var i behandlingen av sådana frågor 

humanister förväntades kunna ge ett värdefullt bidrag, vilket dock hade blivit mindre själv-

klart till följd av mellankrigstidens värderelativistiska diskussioner. Medan två representanter 

för historia och sju för filosofi förekom gavs endast utrymme för en biologisk-medicinsk 

röst.131 Denna typ av initiativ kan nog även ses som en reaktion mot upplevelsen av natur-

vetenskapens samtidsdominans. Filosofen Alf Ahlberg hävdade till exempel 1947 i Samtid 

och Framtid att kulturen just då, på grund av naturvetenskaplig och teknisk övervikt, höll på 

att luta över som tornet i Pisa, vilket behövde kompenseras av en moralisk utveckling för att 

inte rasa.132 Angående den naturvetenskapliga forskningens dominans deklarerade Tage 

Erlander 1946 i ett tal till studenter, som sedan trycktes i Tiden, att tekniska och medicinska 

framsteg ”[s]jälvfallet” var önskvärda och låg i allas intresse. Men han underströk också att 

”socialvetenskaperna, filosofien och historien och […] överhuvudtaget studiet av de mänsk-

                                                             
128 Georg Kahlson, ”Bekännelse till ett motto” i Tidsspegel, 1942, s. 71. 
129 Aspelin & Turesson (red.), 1940, s. 7. 
130 Brandell, 1944, s. 13. 
131 Johan Hansson (red.), Världsmoral, Stockholm: Natur och Kultur, 1945, s. 5-6. 
132 Alf Ahlberg, ”Den moraliska förbistringen”, Samtid och Framtid, 1947:3, s. 136. 
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liga relationerna” även behövdes.133 Framställningssättet säger något om att naturvetenskaper-

nas legitimitet syntes bättre förankrad, då bedrivandet av dem ”självfallet” ansågs ligga i all-

mänhetens intresse. Humaniora och vissa ”socialvetenskapers” värde behövde däremot argu-

menteras för. Intressant nog särskiljer Erlander också sistnämnda från historia och filosofi. 

Tydligare gränsdragningar började göras mellan just humaniora och samhällsvetenskap vid 

den här tiden. Vi ska nu se närmre på hur de gjordes. 

 

Humaniora och samhällsvetenskap 

Jonas Hansson har hävdat att det i Sverige, jämfört med i Tyskland, saknades ”samma mot-

sättning mellan traditionell humaniora och mer nyttoinriktade moderna vetenskaper” samt ”att 

humaniora inte utmanades av den nya samhällsvetenskapen på samma sätt som i Tyskland 

före 1933”.134 Under min undersökningsperiod, 1937-1947, som alltså påbörjas strax efter där 

Hanssons slutar, är det dock möjligt att ana tydligare spänningar mellan humaniora och sam-

hällsvetenskap. Även om det inte rör sig om direkta konfrontationer, så är det typiskt för 

perioden att vissa skillnader mellan samhällsvetenskap och humaniora betonades, vilket kan 

ses som ett förebådande av den institutionella uppsplittring som sedan skulle ske 1964.135 I 

kontrast till Hanssons undersökningsperiod har Eldelin också betonat att det senare, under 

efterkrigstiden kunde förekomma påtagliga motsättningar mellan humaniora och mer 

kvantitativt orienterad samhällsvetenskap.136 

Samhällsvetenskaperna uppfattades stå någonstans mellan naturvetenskap och humaniora 

metodologiskt sett, dock utan att ha samma auktoritet som naturvetenskapen. Det påpekade 

                                                             
133 Erlander, 1946, s. 519-522. Här måste en källkritisk aspekt tas i beaktande. I just ett tal inför studenter är det 
rimligt att anta att talaren försöker vinna alla åhörares välvilja. Det är därför möjligt att Erlander här försökte 
lyfta fram alla vetenskapliga inriktningars värde i ovanligt hög grad. 
134 Hansson, 1999, s. 200. 
135 De nya forskningspolitiska planerna, starkt inriktade på samhällsvetenskaplig upprustning, fick emellanåt 
återklang i materialet som här studeras, till exempel när sociologen Bertil Pfannenstill skrev om ”den pågående 
debatten om ökad plats vid våra universitet och högskolor för studier av moderna samhällsförhållanden” eller när 
kanslirådet Curt Rothlieb kommenterade initiativ som tagits för att samordna ”socialvetenskaper”. Se Bertil 
Pfannenstill, ”Folkrörelsernas sociologi”, Svensk Tidskrift, 1943, s. 723 och Curt Rothlieb, ”Forska lagom”, 
Samtid och Framtid, 1946:3, s. 132. Framför allt stod förslaget om inrättande av ett samhällsvetenskapligt forsk-
ningsråd i fokus, vilket hade behandlats i en offentlig utredning 1944, där Eli F. Heckscher stod i spetsen för de 
sakkunniga. Se SOU, 1944:19, Om inrättande av ett samhällsvetenskapligt forskningsråd. Betänkande avgivet av 
tillkallade sakkunniga. Förslaget hälsades bland annat med glädje av Folke Schmidt, professor i civilrätt. Se Fol-
ke Schmidt, ”Rättsvetenskapen som samhällsvetenskap”, Tiden, 1944:7, s. 439. En ny utredning presenterades 
sedan två år senare, se SOU, 1946:74, Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och 
högskolor m. m. Humaniora påverkades också direkt av det forskningspolitiska reformarbetet då Humanistiska 
fonden, inrättad 1927 av Vitterhetsakademien, fick en organisation som liknade dem inom forskningsråden. 
Dessa organisatoriska förändringar bör enligt Frängsmyr betraktas som reaktioner på att en fastare planering av 
forskningen, särskilt den naturvetenskapliga, tycktes krävas i samband med kriget. Se Frängsmyr, 2004, s. 211. 
136 Eldelin, 2006, s. 87. Hon skriver bl.a. att ”[s]venska humanister hade stor aktning för fysiker men bemötte 
samhällsvetare med ett småleende. Samhällsvetarna ansåg däremot att det var de som utförde den verkligt 
användbara forskningen medan humanisterna ägnade sig åt knappologi”.	  
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sociologen Bertil Pfannenstill i Svensk Tidskrift 1941.137 Ett ideal som ansågs utmärka natur-

vetenskapen och därmed också samhällsvetenskapen i tämligen hög grad var idealet om strikt 

värderingsfrihet, vilket, som vi har sett, också hade anammats på flera håll inom humaniora. 

Intressant nog påpekade dock filosofen Ingemar Hedenius i Tiden 1941 att det främst var 

samhällsforskare och ekonomer som hade jagat bort värderingar – inte filosofer.138 Här går 

det kanske att ana en viss frustration över att filosofer av Hedenius eget fack, i Hägerströms 

kölvatten, fått ta smällen i tidens uppretade debatter kring värdenihilism, medan natur- och 

samhällsvetenskaper, i Hedenius ögon, kunde fortsätta ostört med sina egentliga arbetsupp-

gifter utan att på samma sätt behöva lägga energi på att försvara sina utgångspunkter. 

Sociologi framställdes typiskt nog som en ung modevetenskap.139 Av filosofen och socio-

logen Torgny T:son Segerstedt förklarades den 1946 i Samtid och Framtid vara mer och mer 

inspirerad av naturvetenskaplig metod och därmed på väg att distansera sig från en tidigare 

förankring i filosofi och historia.140 En tydlig syn på utvecklingen går att frilägga i dessa 

sociologiska pionjärers inlägg: samhällsvetenskapen hade vind i ryggen och tog sig i natur-

vetenskapens kölvatten an framtiden, medan till synes dammiga och världsfrånvända 

humanistiska discipliner hamnade på efterkälken.141 Den österrikiske journalisten Rudolph 

Philipp berömde exempelvis Marx och Engels i Tiden 1937. De hade lett ”sociologin ut ur 

litteraturen in i verkligheten” och gjort ”den från en humanistisk vetenskap till en naturveten-

skap”.142 Det ska visserligen understrykas att den här bilden främst gavs av samhällsveten-

skapliga företrädare själva, vilket kan ses som en legitimeringsstrategi för deras egna forsk-

ningsområden. Även om företrädare för mer typiska humanistiska ämnen inte helt skulle 

                                                             
137 Bertil Pfannenstill, ”Sociologien – socialvetenskapernas enhet. Varför inte en sociologisk undersökning av en 
progressiv svensk industristad?”, Svensk Tidskrift, 1941, s. 529-530. 
138 Ingemar Hedenius, ”Värderingsfri vetenskap”, Tiden, 1941:4, s. 220. 
139 Enligt Anna Larsson sammankopplades sociologin ”med modernitet och en lovande framtid” och samhälls-
utvecklingen tycktes generellt främja de frågor som det tänktes att disciplinen skulle behandla. Se Larsson, 2001, 
s. 63, men även s. 80 och 178. 
140 Torgny T:son Segerstedt, ”Sociologiens ställning bland vetenskaperna”, Samtid och Framtid, 1946:2, s. 110, 
114. Den finske sociologen K. Rob. V. Wikman skrev beskrev också sociologin som ett ämne i tiden. Se K. Rob. 
V. Wikman, ”Sociologi i ett nötskal”, Svensk Tidskrift, 1947, s. 143. 
141 Larsson, 2001, s. 76.	  
142 Rudolph Philipp, ”Socialism och vetenskap”, Tiden, 1937:11, s. 555. Marx fick beröm vid flera tillfällen i 
socialdemokratiska Tiden för att ha inspirerats av naturvetenskapliga metoder och därmed ha låtit dessa utgöra 
en allt viktigare grund för samhällsvetenskaperna. Se t.ex. Walter Bonn, ”Den vetenskapliga socialismens födel-
se”, Tiden, 1938:6, s. 304 och Erik Blomberg, ”Kristendom och socialism”, Tiden, 1938:8, s. 378. Författaren 
och kritikern Blomberg menade bland annat att marxismen byggde på naturvetenskapliga metoder ”i motsättning 
till tidigare, idealistiska eller metafysiska system” och att den var ”nära förbunden med naturvetenskapernas 
segertåg”. Som vi kan se fanns det här en materialistisk metaberättelse med en kritisk udd riktad mot idealistiska 
tankeströmningar, vilka humaniora ofta kopplades samman med. I just Tiden skrev även den norske förlags-
mannen Henrik Groth att han kunde urskilja två människotyper: dels socialpolitikern och dels ”humanisten, 
elitkulturens förnäme mandarin, kvalitetens och de andliga värdemåttens väktare”. Se Henrik Groth, ”Läsningens 
kulturproblem”, Tiden, 1941:7, s. 425. 
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skriva under dessa optimistiska skildringar av samhällsvetenskapens framtid så är kontrasten 

slående vad gäller självförtroende. 

I sin artikel 1946 hävdade T:son Segerstedt också att samhällsvetenskaper skulle behövas 

mer och mer av samhället i takt med utbyggnaden av dess välfärdsanordningar.143 Sådana 

visioner lyste med sin frånvaro för humanioras räkning. Även Tingsten ansåg 1940 i Veten-

skap av idag att statsvetenskapen stod inför en expansion av sina arbetsuppgifter och att den 

hade vuxit fram hand i hand med ”liberala och demokratiska strömningar” som under de 

senaste decennierna hade präglat Västvärlden, fram till de sista årens antidemokratiska mot-

gångar. Statsvetenskapens praktiska betydelse ansågs sålunda vara uppenbar, inte minst som 

grund för politiska beslut.144 Till skillnad från mer klassiska humanistiska ämnen, som alltså 

upplevdes ha stora svårigheter att anpassa sig till det demokratiska massamhället, ansågs de 

alltmer självständiga samhällsvetenskaperna väl anpassade för att ta sig an den nya tidens 

utmaningar.145 Som det påpekades i en ledare i Svensk Tidskrift 1937 ansågs samhällsveten-

skap i sig inte ha ett större bildningsvärde än ämnen såsom ”latin, konsthistoria, matematik 

eller biologi”, men att det däremot var ”ett ofrånkomlig faktum, att den utgör en nödvändig 

förutsättning för att ett fritt demokratiskt statsskick i längden skall kunna äga bestånd”.146 Det 

går alltså att urskilja en tydlig strävan att mobilisera just samhällsvetenskap utifrån vad som 

ansågs vara det nya demokratiska samhällets specifika förutsättningar, vilket rimligen gav 

samhällsvetenskapen en angelägen uppgift och legitimitet. Statsvetaren Carl Arvid Hessler 

menade i Svensk Tidskrift 1942 till exempel att det ålåg statsvetenskapen en särskild uppgift 

att studera det ”väldiga drama” som hade bestått i övergången från en liberal stat ”till social-

stat eller kulturstat”.147 Här fanns alltså en metaberättelse om en fundamental samhällsföränd-

ring inbakad i statsvetarens egen legitimeringssträvan. 

Då humaniora oftast förknippades med ett äldre borgerligt samhälle är det tänkbart att 

humanister inte kunde använda samma strategi. Humanister tycks istället ha vacklat inför 

antagandet att en ny värld höll på att ta form istället för att passa på att skriva in sina egna 

                                                             
143 T:son Segerstedt, 1946, s. 117. 
144 Herbert Tingsten, ”Statsvetenskapliga arbetsuppgifter” i Aspelin & Turesson (red.), 1940, s. 202, 205, 214. 
Även nationalekonomin ansågs ha en särskilt intim koppling till aktuell politik jämfört med humanistiska kärn-
ämnen. Se t.ex. nationalekonomen Carsten Welinder, ”Vilket sanningsvärde tillkommer den ekonomiska teo-
rien?”, Svensk Tidskrift, 1941, s. 33. Varianter på inställningen återkommer i Svensk Tidskrift, där en ledare 1944 
även hävdade att humaniora saknade samma anknytning till näringslivet som natur- och samhällsvetenskap. Se 
”Statsmakterna och det vetenskapliga arbetet”, 1944, s. 475. 
145 Statsvetaren Olof Sörndal underströk t.ex. i Svensk Tidskrift 1944 vikten av samhällskunskap för att det 
demokratiska systemet skulle kunna fungera. Därmed förespråkade han att samhällsläran i läroverken borde 
brytas loss från historia, vars utrymme istället borde skäras ned. Se Olof Sörndal, ”Samhällsläran i läroverken”, 
Svensk Tidskrift, 1944, s. 281-285. 
146 [Osign.], ”Medborgarbildning och demokrati”, Svensk Tidskrift, 1937, s. 171. 
147 Carl Arvid Hessler, ”En forskningsuppgift”, Svensk Tidskrift, 1942, s. 169-170. 
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kompetenser som något direkt oundgängligt för att möta det nya. Det nya representerades i ett 

svensk sammanhang främst av socialdemokratins välfärdssamhälle, vilket var under upp-

byggnad. Som redan nämnts en gång förutsåg Tidens redaktör Torsten Gårdlund 1944 ett ökat 

stöd åt naturvetenskap och teknik, ”och kanske även samhällsvetenskapen”, löna sig för 

staten, vilket han berömde lagstiftarna för att redan ha insett. Han uttryckte dock en oro å 

humanioras vägnar och hoppades att socialdemokraterna även skulle ta ansvar för det. Ökat 

stöd åt en sådan ”vetenskap, som ej ger ’nyttiga’ resultat” tycktes nu vara mer svårmotiverat, 

efter att ha varit givet under ”tidigare och mer konservativa riksdagar”.148 Återigen ser vi hur 

det behövde argumenteras för stöd åt humaniora, medan det togs för givet att vissa andra 

vetenskapsområden skulle erhålla det. Till skillnad från samhällsvetenskapen tecknades inte 

humaniora som fullt kompatibelt med socialdemokratins framtidsprojekt och framväxten av 

det nya välfärdssamhället. Samhällsvetenskapen ansågs kunna mobiliseras i enlighet med den 

politiska trendens framtidsvisioner på ett klart framgångsrikare sätt. Men humaniora var inte 

ensamt om att ha anpassningsproblem i den här kontexten, vilken alltså bar på vissa typiskt 

svenska särdrag. 

 

Humaniora och dikt 

Vi har nu sett hur humaniora uppfattades i relation till två områden, samhälls- och naturveten-

skap, vilka uppfattades rida på en framgångsvåg. I kontrast till det ska vi nu uppmärksamma 

två andra områden som humaniora också uppfattades stå i nära relation till, och som upplev-

des vara drabbade av liknande typer av problem. Med andra världskrigets mobiliseringskrav 

ställdes skönlitteraturen inför parallella utmaningar, men även konst i vid bemärkelse. 

Fram emot andra världskrigets slut konstaterade författaren Hagar Olsson i Samtid och 

Framtid att samtidslitteraturen uppfattades som isolerad och opolitisk. Dess bristande ”kon-

takt med de opinionsbildande krafternas fria spel har länge stått för mig som ett oroande 

tecken på dekadans”, förklarade hon.149 Uttalandet påminner om den problematik humaniora 

ansågs stå inför i ljuset av världskrigets mobiliseringskrav. Precis som ofta var fallet med 

humaniora, tycktes litteraturen här vara otillräcklig i krigssituationen. ”Vi ha hamnat långt 

                                                             
148 Gårdlund, 1944, s. 456. Det tycks också vara symptomatiskt att Gunnar Myrdal 1945 berömde redaktören 
Gårdlund för att dittills ha ”lyckats hävda tidskriften såsom ett välskött, intellektuellt högtstående organ för 
kulturdebatt”, men att det nu, med Myrdal vid rodret, skulle ske en omläggning mot ”praktiskt politiska, 
ekonomiska och sociala spörsmål”. Se Gunnar Myrdal, ”Tiden och partiet”, Tiden, 1945:1, s. 8. Humaniora 
verkade ha fått allt svårare att hävda sig i ett offentligt samtal där det politiska navet utgjordes av en social-
demokratisk hegemoni. Men det ska ändå påpekas att inte alla befarade negativa konsekvenser för humaniora i 
samband med statens vetenskapliga upprustning efter andra världskriget. Sven Ulric Palme var till exempel posi-
tivt inställd och menade att statsmakterna faktiskt erkände humanioras samhällsvärde. Se Palme, 1947:5, s. 299. 
149 Olsson, 1944, s. 5. 
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från de tider då vetenskap och konst voro sig själva nog” skrev den finske naturvetaren Ilmari 

Hustich i Samtid och Framtid 1945.150 Det var inte bara kriget som sådant som orsakade 

problem, utan även den underliggande moderniseringen och därmed demokratiseringen av 

samhället. Medelklassens expansion ställde enligt Sven Ulric Palme litteraturen inför en 

politisk uppgift som var viktigare än någonsin förr.151 Isolerad kultur och vetenskap för-

knippades med en svunnen tid. Andra världskriget aktualiserade frågan om deras sociala 

otillräcklighet. ”[O]ckså dikten har sin vapentjänst”, som dåvarande författaren och filosofie 

licentiaten Karl-Gustaf Hildebrand konstaterade 1940 i ljuset av världskrigets utbrott.152 För-

fattarna tvingades nu inställa sig ”till andlig beredskapstjänst” i mycket högre utsträckning än 

bara 10-15 år tidigare, menade litteraturhistorikern Victor Svanberg i Tiden 1942. Han lyfte 

intressant nog fram antologin I Angeläget ärende som ett exempel på hur sådan mobilisering 

hade genomförts.153 Det var en antologi där humanister med akademisk förankring stod sida 

vid sida med skönlitterära författare och kyrkomän, men – med undantag för författaren Sten 

Selander som senare skulle disputera i botanik – inte naturvetare. 

Precis som i humanioras fall ansågs krigstillståndet öppna en möjlighet för diktarna att visa 

sig behövda, men det ställde också krav på dem.154 ”Tidens ideal för diktare och filosofer kan 

icke längre ens för den enfaldigaste vara den kulturella önskedrömmens ointresserade special-

människa”, skrev Hildebrand, vilket återigen ger ett exempel på hur skönlitteratur och 

humaniora kunde associeras till varandra.155 Krigets blottande av litteraturens sociala otill-

räcklighet fick Olsson att fråga om litteraturen hade gjort tillräckligt för demokratins etab-

lering eller enbart brytt sig om sin egen särställning. Intellektuella över huvud taget hade 

fokuserat alldeles för mycket på litteratur, konst och vetenskap, menade hon, och såg framför 

sig ”en kultur på piedestal som när som helst kunde bli slagen i spillror just därför att den inte 

var en integrerande del av människans liv”.156 Kulturens piedestal framställdes lika skör som 

                                                             
150 Hustich, 1945, s. 187. 
151 Sven Ulric Palme, ”Litteraturen och samhället”, Samtid och Framtid, 1947:6, s. 325-326. 
152 Hildebrand, 1940, s. 124. Mer specifikt upplevde Hildebrand finska vinterkrigets utbrott som en avgörande 
händelse. Han skrev att före den 30 november 1939 ”kunde man ännu deklarera att kulturen var någonting 
alldeles för sig, någonting som kunde leva på egen hand och utan sammanhang med folkets och statens liv”. 
153 Victor Svanberg, ”Samarbetets diktare. Till Ludvig Nordströms sextioårsdag”, Tiden, 1942:2, s. 115. Att just 
andra världskriget föranledde en speciell mobiliseringssituation framgår också av att Svanberg tre år senare, vid 
krigets slut, väckte frågan om ”beredskapspoesi[n]” nu skulle återgå till sitt privatliv – ett mer isolerat tillstånd 
som han förknippade med borgerligheten och var kritisk till, vilket inte förvånar då han skrev i Tiden. Se Victor 
Svanberg, ”Lyrikens socialisering”, Tiden, 1945:6, s. 334. 
154 Litteraturvetaren Allan E. Sjöding menade till exempel att: ”Under upprörda tider är författarnas insatser mer 
påtagliga, när de ställer sin diktning till nationens, partiets eller klassens förfogande. Vi har nyligen genomlevat 
en sådan tid.” Se Allan E. Sjöding, ”Litteraturen och opinionen”, Samtid och Framtid, 1947:8, s. 454. 
155 Hildebrand, 1940, s. 124. 
156 Olsson, 1944, s. 7, 10. Det ska dock framhållas att litteraturen inte bara klandrades för att hålla sig undan det 
politiska samhällslivet. 1946 menade till exempel författaren Stig Carlsson att diktaren inte borde ”beskyllas för 
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humanioras elfenbenstorn, och begreppet elfenbenstorn användes även för litteraturen. ”I 

lugna tider sitta ett lands författare och skalder merendels inkapslade i diktens elfenbenstorn” 

skrev Stig Hamfors i Samtid och Framtid 1947. ”Under stormiga år […] bryts deras iso-

lering”, fortsatte han.157 

Användningen av den här typen av retoriska troper var inget nytt. Två nummer efter att 

Olssons text publicerats 1944 diskuterade den finske filosofen Rolf Lagerborg frågorna vidare 

med hänvisning till Olssons text. Han hänförde dem då till ”de gamla grälen om ’elfenbens-

tornet’ och om l’art pour l’art”.158 Sistnämnda trop kunde också finna sin väg in på filosofins 

område, som när Gunnar Aspelin, ytterligare två nummer senare i samma tidskrift, ställde 

frågan om filosofin också borde ”söka kontakt med praxis, eller […] föredraga den aristo-

kratiska l’art pour l’arthållningen”.159 Uttalandet visar att idealet om isolering ansågs ha en 

aristokratisk prägel, men antyder också hur nära förbundna humanistiska ämnen kunde upp-

fattas vara med konst och litteratur. Inga vattentäta skott höll dem isär. Humaniora för-

väntades vara engagerat på kulturens område. Men dess potentiella plats i kulturlivet var inte 

oomstridd, vilket syns i studierektorn och museimannen Sigfrid Leanders kommentar i Samtid 

och Framtid 1947 om att det låg en spänning i hur ”ett humant vetande och de sköna konster-

nas filosofi” kunde ”omsättas i demokratiskt kulturliv”.160 Det var inte bara i ett politiskt 

sammanhang som utmaningarna från samhällets demokratisering märktes av. 

Såväl humaniora som skönlitteratur och konst uppfattades ha problem i att anpassa sig uti-

från den demokratiska tidsålderns krav.161 Jag vill också hävda att det i sammanhanget låg ett 

problem för humaniora i det att det uppfattades ha så många beröringspunkter med olika 

konstarter, till skillnad från natur- och samhällsvetenskap. Lönnroth hävdade bland annat att 

historievetenskapen aldrig kommit ifrån sin konstartskaraktär, då historieskrivningen ur-

sprungligen bottnade i den litterära genren epik.162 Krav ställdes på humaniora om förankring 

                                                                                                                                                                                              
att sitta i elfenbenstorn”. En sådan isolering kunde istället ge ett välbehövligt utifrånperspektiv som i slutändan 
ändå kunde gynna samhället. Se Stig Carlson, ”Diktaren och samhällskontraktet”, Samtid och Framtid, 1946:5, 
s. 266. Spänningen som syntes hos humanister, mellan att upprätthålla elfenbenstornidealet eller kasta sig ut i 
samtidens politiska stridsfrågor, hade alltså en tydlig motsvarighet på litteraturens område. 
157 Stig Hamfors, ”Domen över Hamsun”, Samtid och Framtid, 1947:2, s. 88. 
158 Rolf Lagerborg, ”Diktaren och propagandan”, Samtid och Framtid, 1944:4, s. 41. 
159 Aspelin, 1944, s. 29. 
160 Sigfrid Leander, ”Folkbildning – vad är det?”, Samtid och Framtid, 1947:2, s. 82. 
161 Talande är t.ex. att Alf Ahlberg i Samtid och Framtid 1946 kritiskt vände sig mot ”den, som tilläventyrs anser 
sådant som diktning och konst, filosofi och teoretisk forskning som lyxvaror”, vilket visar just hur dessa ämnen 
klumpades samman. Se Ahlberg, 1946, s. 8. Framför allt i Tiden klagades det, på ett för tidskriften typiskt manér, 
över att konsten och litteraturen isolerade sig från det samtida samhällslivet. Se t.ex. Sixten Heppling, ”Roman 
eller lyrik. En polemik”, Tiden, 1938:7, s. 360 och Johannes Edfelt. ”Lyrisk stil. Några marginalanteckningar”, 
Tiden, 1941:5, s. 311. Liksom fallet var med humaniora gick kritiken ofta ut på att författare och konstnärer var 
alltför upptagna med individuella problem istället för kollektiva angelägenheter. 
162 Lönnroth, 1940, s. 166. 
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i både vetenskap och kulturliv, men även inom politiken med dess demokratiska former. Den 

strävan efter att ha tydliga disciplinära gränser och enhetligt definierade uppgifter, som vi såg 

i föregående kapitel, gjorde detta tämligen problematiskt. I avsaknad av tydliga gränser och 

uppgifter blev det oklart vad som var just humanioras roll och vad humanister kunde bidra 

med som gav deras forskning ett distinkt existensberättigande. Nu tycktes humanisterna sväva 

på gränsen till en rad samhällsområden. 

Det fanns heller inte bara en strävan att upprätthålla tydliga gränser mellan olika veten-

skaper, utan även mellan de studieobjekt som tänktes föreligga vetenskapen. Det uttrycktes 

till exempel av konsthistorikern Henrik Cornell i Vetenskap av idag – en antologi som just 

utmärktes av att den lyfte fram enskilda discipliners problem och arbetsuppgifter. Cornell 

menade nämligen att konsthistorikerns objekt, det estetiska, var ”en värld för sig, ett levnads-

område, sidoordnat med andra levnadsområden sådana som det religiösa livet, det ekonomis-

ka livet, det politiska livet o. s. v.”163 Humaniora i stort, med motsättningar inom och mellan 

olika discipliner, tycktes lida av att inte tydligt kunna renodla något sådant ”levnadsområde” 

som ett primärt och samhällsrelevant studieobjekt. Dess funktion som en bit i samhällets stora 

pussel upplevdes inte som klart definierad. Det berodde alltså till stor del på anpassnings-

problem som även delades av skönlitteraturen. 

I sammanhanget är det också intressant att stanna upp vid ett av de områden Cornell 

räknade upp: det religiösa livet. När man överblickar diskursen som ringats in genom den här 

undersökningens urval av material 1937-1947 är det också tydligt att teologin och den kristna 

kyrkan ansågs lida av likartade problem som humaniora. 

 

Humaniora och kyrkan 

I förordet till antologin I angeläget ärende 1941 hävdas att ”[r]eligionen och kyrkan äro inte 

samma självklara auktoriteter som bara för ett par generationer sedan”.164 Att de hade fått ta 

ett steg tillbaka är knappast någon nyhet. Men vad som är intressant i det här sammanhanget 

är att det fanns en uppfattning om att tomrummet de lämnade efter sig nu behövde fyllas på 

något sätt. Företrädare för humanistiska discipliner, som Olle Holmberg och Hans Larsson, 

vilka inbjudits till att medverka i antologin tillsammans med framför allt skönlitterära för-

fattare, tycks ha setts som potentiella ersättare när det gällde att presentera de livsåskådningar 

som samtiden, enligt antologins förord, var i skriande behov av. Den lärdoms- och bildnings-

värld som humaniora ansågs utgöra en central del av hade enligt litteraturhistorikern Greta 

                                                             
163 Cornell, 1940, s. 125. 
164 [Albet Bonniers förlag], ”Förord” i I angeläget ärende, 1941, s. 5. 
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Hedin, i Samtid och Framtid 1945, upprätthållit den kulturella gemenskap som katolska 

kyrkan en gång stått för. Hon menade dock att samtidens krissituation, som främst emanerade 

från de traditionella kulturbärarnas svek i Nazityskland, krävde en ny förankring för kulturen. 

Kyrkan och den lärda världen räckte inte längre till, utan kulturen behövde förankras i bredare 

folklager.165 Ännu en gång ser vi hur en social, demokratisk förankring framhölls som en allt 

viktigare källa att hämta legitimitet ur. 

Tolkningen att kyrkan och humaniora parallellt kämpade – i motvind – om att fylla en 

liknande funktion som kulturbärare får också stöd av vad teologiprofessorn Johannes Lind-

blom skrev i antologin Tidsspegel. Han menade att samtiden präglades av en idékamp, i 

vilken kristendomen ännu deltog som en aktör att räkna med. I kampen ansågs den humanist-

iska livsåskådningen vara kristendomens främsta bundsförvant.166 Humanismen förknippades 

som bekant också intimt med humaniora. Den utgjorde på så vis en koppling mellan humani-

ora och kristendom. Ett annat exempel på deras sammankoppling finner vi i ett inlägg i Tiden 

1946, där det inte bara ifrågasattes huruvida kristendomslärare kunde undervisa objektivt i sitt 

eget ämne, utan även hur ”lärare i t. ex. historia eller filosofi” skulle kunna undervisa om 

sådant de var kritiska till.167 Här kritiserades alltså såväl kristendomslärare som humanistiska 

ämnens företrädare för en likartad oförmåga till objektivitet. 

Man ska dock vara försiktig vid betraktandet av likheter mellan humanioras och kristen-

domens situation. Kyrkans egna representanter ville gärna framhålla likheterna mellan veten-

skap och religion, vilket kan ses som ett försök att erövra lite av vetenskapens auktoritet till 

sitt eget område. Ett exempel är en text av religionshistorikern och biskopen Tor Andræ i I 

angeläget ärende, där han menade att vetenskap och religion måhända följde olika metoder, 

men i slutändan ändå strävade efter samma mål och således var kompatibla med varandra.168 

Men uppfattningen om att humaniora och kristendomen, och därmed även teologin, hade 

hamnat i en liknande sits återfanns även på annat håll. Till exempel uttrycktes i Svensk Tid-

                                                             
165 Greta Hedin, ”F.N:s organisation för uppfostrings- och kulturfrågor”, Samtid och Framtid, 1945:9, s. 541. 
Hedin talade egentligen om klerkernas svek, vilket syftade på det berömda uttryck som myntats i Julian Bendas 
La trahison des clercs, där tyska och franska lärdomsgestalter blev måltavla för kritik. Se Julien Benda, La 
trahison des clercs, Paris: Grasset, 1927. Även Alf Nyman utgick från Benda i sin artikel i Tidsspegel. Han lyfte 
då fram vissa problem han såg följa av att andliga och intellektuella klerker blandade sig i lekmännens och 
massornas politiska värld. Se Nyman, 1942, s. 163-170. 
166 Joh. Lindblom, ”Kristendomen i idékampen”, i Tidsspegel, 1942, s. 102, 119. På liknande vis förespråkade 
John Landquist att humanister och teologer borde samarbeta ”gentemot sofisternas maktläror och statens tve-
tydiga väsen”. Se Landquist, 1946, s. 205. Även den norsk-svenske teologen Anton Fridrichsen menade att teo-
logi och humanism kunde mötas på många punkter och verka för att ge ett helhetsbegrepp att förstå livet genom, 
vilket inte minst behövdes i den samtida period av vetenskaplig omprövning som han såg sig leva i. Se Anton 
Fridrichsen, ”Teologi och universitet”, Svensk Tidskrift, 1937, s. 549-550. 
167 Nils Norman, ”Kristendom och frihet”, Tiden, 1946:10, s. 617. 
168 Tor Andræ, ”Tro och idealitet” i I angeläget ärende, 1941, s. 25-29. 
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skrift 1944 en oro över att just humanistiska och teologiska kärnämnen skulle åsidosättas i de 

vetenskapliga satsningar som planerades från statens sida.169 Av samtida bedömare upplevdes 

humaniora och teologi parallellt ha hamnat i en problematisk situation där de stod i skym-

undan av andra vetenskapsområden. Enligt teologen Hjalmar Lindroth var det istället natur-

vetenskapen som hade fått herravälde över samtidens livsåskådning.170 

Att kyrkans kringskurna inflytande tecknades som klart negativt i återkommande artiklar i 

Svensk Tidskrift är inte förvånande med tanke på dess konservativa och kristna prägel. I 

Tiden, med dess mer radikala utgångspunkter, klandrades kristendomen i en artikel 1944 för 

att inte tillräckligt ha bidragit till det sociala livet.171 Problematiken var alltså delvis den-

samma som för humaniora och dikt. I ljuset av samtidens kris restes ett ökat krav på kyrkan 

att mobilisera sina resurser till hjälp för samhället i stort. Men precis som i humanioras fall 

ansågs inte denna mobilisering kunna göras förbehållningslöst. Politisering framhölls av teo-

logen och biskopen John Cullberg i Svensk Tidskrift 1945 som en farlig frestelse.172 Redan tre 

år tidigare hade han slagit fast att kyrkan inte fick isolera sig, men heller inte engagera sig i 

partipolitiken.173 Att lämna såväl elfenbens- som kyrktornet tycktes ha sitt pris. I kristid fram-

stod det emellertid som ytterst påkallat. Det är nu hög tid att se närmre på hur företrädare för 

humaniora tänkte sig att den besvärliga balansgången skulle kunna hanteras, men först några 

sammanfattande reflektioner över de resultat som hittills framkommit. 

 

Humaniora på defensiven och ur takt med tiden 

Vi har sett att samhälls- och naturvetenskap vid tiden för andra världskriget allmänt sett 

utmärktes av betydligt bättre självförtroende än humaniora. Tillsammans med inte minst 

teologer intog humanister snarast defensiva positioner i tidens offentliga samtal. I flera fall 

försökte humanister föra fram tanken att vetenskapen generellt var illa däran i ljuset av 

samtidens krisupplevelse och hotet från totalitära rörelser. Det kan tolkas som ett försök av 

humanister att visa att problemen inte bara hade rötter hos dem själva. Men i slutändan var det 

främst konkreta problem för ämnen som filosofi, historia, litteraturhistoria och språkveten-

skap de pekade ut. Företrädare för naturvetenskap uppmärksammade tvärtom betydligt ljusare 

                                                             
169 ”Statsmakterna och det vetenskapliga arbetet”, 1944, s. 474. 
170 Hjalmar Lindroth, ”Kristendomen och de intellektuella”, Svensk Tidskrift, 1944, s. 483. 
171 Karl Erik Lundvall, ”Kristendomen och samhället”, Tiden, 1944:8, s. 480. 
172 John Cullberg, ”Kristet eller sekulariserat samhällsliv?”, Svensk Tidskrift, 1945, s. 520. 
173 John Cullberg, ”Kyrkan och politiken”, Svensk Tidskrift, 1942, s. 367-368. I olika artiklar i Svensk Tidskrift 
frågade Cullberg även hur ett kristet socialt pathos skulle kunna mobiliseras utifrån den samtida krisen. Även 
mot andra världskrigets slut undrade han vilket bidrag kristendomen skulle kunna ge till efterkrigstidens pro-
blem. Se John Cullberg, ”Kristendomen och samhällsfrågorna”, Svensk Tidskrift, 1939, s. 440 och John Cullberg, 
”Kyrkan inför efterkrigstidens problem”, Svensk Tidskrift, 1944, s. 666. 



 

 

43 

framtidsutsikter för sina respektive ämnen. Och samhällsvetenskaperna, vars självständighet 

mot humaniora betonades i allt högre utsträckning, skildrades gärna som ungdomliga an-

hängare till naturvetenskapernas segertåg, vilket sågs som en stabil och kumulativ rörelse till 

skillnad från humaniora som ansågs vara klart känsligare för krängningar i systemet. 

När de brokiga rösterna i diskursen som här har studerats vägs samman, blir det tydligt att 

humaniora ansågs ha mycket begränsade utsikter att hävda sig jämfört med nyss nämnda 

vetenskapsområden. Att humaniora dessutom uppfattades som positionerat någonstans mellan 

vissa konstarter och mer exakta vetenskapsområden stärkte knappast dess framtoning som en 

stabil vetenskap. Det gjorde inte heller dess beröringspunkter med teologin och kristendomen, 

som också tycktes förlora status och inflytande i det här skedet. I ett sammanhang där dis-

ciplinära gränser och enhetlighet gärna skulle framhävas tycktes humanioras gränser aningen 

grumliga och dess arbetsuppgifter oklart definierade. ”Ingenting fördärvar en vetenskaps an-

seende mera än högröstade anspråk på att få lösa alla problem”, hävdade Bertil Pfannenstill i 

Svensk Tidskrift 1941. Det kan ses som ett uttryck för tidens specialiserande tendens.174 

Humanisternas anspråk tedde sig spretiga och deras uppgift i samhället sågs inte som uppen-

bar. Traditionella roller som kulturpersonligheter och deltagare i det offentliga samtalet, inte 

minst politiskt, hade undergrävts. Humaniora uppfattades inte som den typ av vetenskap det 

moderna samhället efterfrågade.175 

Naturvetenskapernas samhällsnytta sågs som självklar, även om krigets förödelse också 

hade synliggjort deras destruktiva potential. Tillsammans med samhällsvetenskaperna teck-

nades de som goda allianspartner till statsmakten och kompatibla med den svenska social-

demokratins framtidsvision om välfärdssamhället.176 Det föreföll svårare att se hur humaniora 

kunde passas in i en sådan typ av samhällsbygge i demokratins och massornas tidsålder. 

Möjligheterna att knyta allianser med rådande politiska strömningar syntes kringskurna. Det 

försvårade dess legitimering. Humaniora associerades företrädesvis med vad som i det här 

fallet framstod som en l’ancien regime. Därmed framställdes humanister ofta som ur takt med 

tiden och tycktes ha nog med att utreda interna motsättningar och revidera sina metoder. Nor-

men att hålla isär vetenskap och politik gjorde det dessutom svårt för humanister att utnyttja 
                                                             
174 Pfannenstill, 1941, s. 532. 
175 Den kanske skarpaste kritiken i detta avseende uttrycktes av Henrik Groth, som i Tiden menade att ”[l]ittera-
turhistorici och kulturfilosofer” arbetade ”fullständigt medeltidsmässigt”. Se Groth, 1941, s. 424. 
176 Enligt Gustafson kunde naturvetaren inte klandras för sina upptäckter, utan det ålåg samhället att förhindra 
missbruk av dem. Se Gustafson, 1942, s. 14-15. Just Gustafsson är ett utmärkt exempel på hur alliansbildningar 
kunde ske mellan naturvetenskap och politik då han var nära vän till och kom att fungera som rådgivare åt Tage 
Erlander. “Samröret mellan Erlander och Gustafsson illustrerar det nästan symbiosartade förhållandet mellan 
politik och vetenskap som skapades vid denna tid”, hävdar Karl Grandin. Se Karl Grandin, ”Naturlig neutralitet? 
Tage Erlander, Torsten Gustafsson och den svenska atompolitiken, 1945-1953” i Widmalm (red.), 1999, s. 332, 
338, 345. 
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det samtida krisläget för att flytta fram sina positioner. Isolering i elfenbenstornet betraktades 

dock inte enbart negativt, varken för humaniora eller skönlitteraturen och kyrkan. Visserligen 

hade normen omfattats även av andra vetenskapsområden, men natur- och samhällsveten-

skapen ansågs kunna tjäna samhällslivet och politiken genom tillämpning på ett mer oprob-

lematiskt vis, även om forskningen och politiken hölls isär. För humanister sågs det som mer 

tvivelaktigt i vilken utsträckning de kunde yttra sig i tidens brännande frågor och därmed vara 

samhället till hjälp utan att kompromissa med sitt vetenskapliga ethos. När social mobilisering 

i samband med andra världskriget upplevdes som en allt mer fundamental grund för veten-

skapens legitimitet blev mellankrigstidens norm, som ställde humaniora utanför politiken, 

svår att uppfylla. Elfenbenstornets murverk var under beskjutning. 

Tydligt är att humaniora var på defensiven redan här. Men icke desto mindre är aktiva 

försök av humanister att legitimera sig och sina kunskapsområden synliga i materialet som här 

studeras 1937-1947. Vi ska nu se närmre på hur legitimeringsstrategierna tog sig uttryck. 
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IV. Legitimering och mobilisering 
En av de aspekter som just diskuterats, vikten av att framhålla en tydlig samhällsposition och 

därmed även visa hur det egna forskningsområdet kunde tillföra något specifikt och ound-

gängligt till det moderna samhällsbygget, kan betraktas som en sorts legitimeringsstrategi. Att 

det framstod som viktigt att precisera humanistiska forskningsinriktningars position i relation 

till andra vetenskapsområden framgår också av Gunnar Aspelins tal i Vetenskap av idag om 

hur filosofin, genom att ta ”sin utgångspunkt i forskningens vitala spörsmål”, skulle kunna 

uppnå en given ”plats i vetenskapernas fria republik”.177 I Erik Lönnroths fall ser vi en lik-

nande strategi, när han försökte framhäva vad humaniora hade gemensamt med övriga veten-

skaper genom att skriva in humanisterna i en större, närmast universell vetenskaplig familj: 

”Deras [humanisternas] arbete är av samma nytta som all annan vetenskaplig gärning”.178 Det 

gällde att visa att humaniora hade en unik men oumbärlig roll att spela, men det kunde också 

understrykas att dess nytta i slutändan var av samma sort som övriga vetenskapers. Som vi har 

sett förefaller dock företrädare för humaniora och dess ingående discipliner ha lyckats mindre 

väl med dessa legitimeringsstrategier vid tiden för andra världskriget, åtminstone jämfört med 

sina motsvarigheter inom natur- och samhällsvetenskap. Humaniora framstod som annor-

lunda, men inte på ett sådant sätt att det i sin särart ansågs oundgängligt. Humanisters gräns-

dragningar tycks inte ha fungerat effektivt. För många var det oklart hur humaniora skulle 

passas in i tidens vetenskapliga och samhälleliga pussel. Emellertid går det att se andra 

varianter på hur humanister strävade efter att legitimera sina verksamheter. 

 

Den enskilda humanistens karaktär 

Ett sätt att finna en grund för humanioras legitimitet och därmed kringgå vissa av de problem 

humaniora upplevdes stå inför var att peka på en enskilde forskaren och dennes kompetens. 

Vi har redan sett hur humaniora i hög utsträckning sammankopplades med en äldre borgerlig 

eller aristokratisk elitkultur där individuella personlighetsbegrepp ofta stod i centrum som 

forskningsobjekt. Men framstående enskilda personligheter lyftes också gärna fram som dem 

som skulle utföra forskningen. I egenskap av att vara högtstående intellektuella uppfattades 

                                                             
177 Gunnar Aspelin, ”Aktuella problem inom filosofihistorisk forskning” i Aspelin & Turesson (red.), 1940, s. 
13. 
178 Lönnroth, 1944, s. 6. Han påpekade samtidigt att vetenskapernas ”nytta är en och odelbar”. Det kan ses som 
en tydlig strategi för att tillförsäkra humaniora legitimitet genom att förespråka dess plats i vetenskapen som en 
generell företeelse. 
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humanister också ha haft en vidare kulturell och politisk roll, vilken dock upplevdes ha blivit 

svårare att inta i det mer kollektivt inriktade massamhället.179 

Alf Nyman efterfrågade i Samtid och Framtid ” klarsynta, intellektuellt och etiskt högt-

stående ledare” – eller till och med ”genialiska personligheter” – vilka han ansåg behövdes i 

den nya demokratiska samhällsordningen.180 Ett sätt att underbygga legitimitet för vissa 

humanistiska forskare bestod just i att visa hur de höjde sig ur mängden. Den strategin är 

besläktad med normen som bestod i att upprätta en skiljelinje mellan vetenskap och politik på 

så vis att den i utgångsläget sökte särskilja vetenskapsmannen från det övriga samhällslivet, 

även om forskaren sedan kunde bidra med åtskilligt genom sina ”klarsynta” insikter. Men för 

att uppnå en sådan position gällde det att stå fast förankrad i ett inomvetenskapligt samman-

hang. Tänkaren skulle inte rätta sig efter miljön, slog den finske filosofen Rolf Lagerborg fast 

i Min tro 1941. ”Hellre går en ärans man under.”181 På liknande vis argumenterade Eli F. 

Heckscher, i en text om historievetenskapens objektivitet i Svensk Tidskrift 1941, för att fram-

gångsrik forskning i mycket berodde på personliga egenskaper. Den enskilde forskaren var 

tvungen att utstå frestelser; ”för att vara vetenskapsman behövs det k a r a k t ä r”, underströk 

han med emfas.182 I ett sammanhang där det var ibland var svårt att övertygande legitimera 

humanioras plats i ett vetenskapssamfund med stark empirisk inriktning var humaniora-

forskarens personliga egenskaper något angeläget att argumentera för.183 

Ett exempel på hur en humanistisk forskare i praktiken kunde luta sig tillbaka på sin per-

sonliga bakgrund finner vi i bidraget till Vetenskap av idag av den då internationellt erkände 

filologen, professor emeritus Martin P:son Nilsson. Till skillnad från de flesta andra huma-

nistiska skribenterna i antologin gick han med ett till synes helt annat självförtroende rakt på 

sak och återgav sitt forskningsområdes senaste resultat, utan att explicit försöka underbygga 

filologins relevans eller reda ut problem som den stod inför.184 Som vi senare ska se går det 

                                                             
179 Jan Svensson har försökt att sammanfatta ”några drag i den traditionella prototypiska humanistiska profes-
sorns ethos” vid 1900-talets mitt enligt följande: ”oftast en man; disponerar sin tid själv; är beläst/lärd; är högt 
värderad i den borgerliga offentligheten; har mycket stort inflytande både över sina egna och sina medarbetares 
arbetsuppgifter.” Han har även påpekat att bilden inte ser likadan ut idag. Se Jan Svensson, ”Humanist eller 
forskare – några tankar om vetenskapligt ethos”, Insikt och handling, 23, 2010, s. 14-15. 
180 Nyman, 1944:1, s. 19, 22. 
181 Rolf Lagerborg, ”De frommes trots” i Ahlberg (red.), 1941, s. 48. 
182 Heckscher, 1941, s. 129-131. 
183 Detta kan ses som argument för en form av så kallad ”tyst kunskap”, vilken är svår att presentera eller för-
medla explicit. En uppdaterad introduktion till forskningen om ”tacit” respektive ”explicit knowledge” ges i 
Harry Collins, Tacit and Explicit Knowledge, Chicago/London: The University of Chicago Press, 2010. 
184 Martin P:son Nilson, ”Nya upptäckter om främre Asiens historia i andra årtusendet f.Kr.” i Aspelin & Tures-
son (red.), 1940, s. 142-165. Av Sven Ulric Palme lyftes P:son Nilsson fram som en av de framstående svenska 
humanister som fått internationellt genomslag under 1900-talet, tillsammans med arkeologen Axel W. Persson 
och Eli F. Heckscher. Dessa typer av internationella genombrott för svenska humanister ansågs av Palme dock 
vara mindre vanliga under 1900-talet jämfört med det föregående århundradet. Se Palme, 1947:5, s. 296. 
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att finna liknande tendenser i hur Hans Larsson skrev när han förekommer i det här under-

sökningsmaterialet. I båda fallen tycks legitimiteten i deras forskning till stor del ha varit 

grundad i dem själva och deras status. Att den typen av legitimeringsstrategi är synlig hos 

dessa forskare och även betonas av Lagerborg och Heckscher förvånar inte med tanke på att 

de var väletablerade forskare ur en äldre generation, till skillnad från de många yngre forskare 

som skrev i publikationerna som här studeras. Dessa sökte istället legitimera sin forskning på 

andra sätt. Att de inte tog avstamp i sina personliga auktoritetsroller bör inte enbart förklaras 

med att de själva ännu inte hade uppnått lika hög status som sina äldre kollegor. Personligt in-

riktade legitimeringsstrategier syns inte ha varit så gångbara med de krav på forskningens 

samhällsrelevans som uttrycktes 1937-1947. Att vissa enskilda individer skulle vara särskilt 

kapabla att hantera de problem vetenskapen stod inför var ett synsätt som lättare fann sig 

tillrätta i en mer elitistisk samhällsordning, till skillnad från det demokratiska massamhället 

som humaniora nu skulle legitimeras inför.185 Men en strategi för att skapa legitimitet bestod 

likväl i att försöka hålla humaniora på ett visst avstånd från övriga samhällslivet så att 

forskarna skulle kunna ägna sig åt vad som ansågs vara vetenskapens utpräglade uppgifter. 

 

Inåtvänd legitimering 

I Tiden 1941 brottades Ingemar Hedenius med problem om hur vetenskap kunde bedrivas 

utan värderingar. Han konstaterade att ingen vetenskap var förutsättningslös, men att ”[m]an 

måste börja någonstans”.186 Därmed kom vetenskapen delvis att bero på personlig kompetens. 

Det kunde alltså användas som ett legitimerande argument även av en yngre forskare, som 

Hedenius. Framför allt efterfrågade han en radikal öppenhet hos forskaren, liksom ”sunt för-

nuft i förening med flitig och uthållig reflexion”. Genom att understryka och uppvisa sådana 

egenskaper kunde humanistiska forskare stärka sin legitimitet. I sammanhanget framhöll han 

det också som mindre viktigt att filosoferna blandade sig i livsåskådningarnas kamp: ”För 

egen del har jag en känsla av att allt ordnar sig utan några nya seder, bara den skrivande själv 

har reda på vad han gör och även söker efterleva de svåra kraven på intellektuell ärlighet.”187 

Att ha reda på vad man gjorde framhölls som en nyckelaspekt. Så även av Sten Lindroth, som 
                                                             
185 I Tiden, där – med tanke på dess politiska inriktning – elitistiskt eller aristokratiskt baserad legitimering var 
mindre gångbar än annorstädes, uttrycktes kritik mot uppfattningar om att vissa personer skulle ha en intellek-
tuell särställning. T.ex. skrev Torsten Gårdlund om akademiker och författare som ingick i samfundet Nordens 
Frihet. Enligt honom syntes dessa ”ha den i våra dagar ovanliga uppfattningen, att de genom sin akademiska 
ställning äro kallade till folkets ledare och att de genom denna ställning fått kraft och insikt att sköta ett sådant 
värv”. Se Torsten Gårdlund, ”Den nationella väckelsen”, Tiden, 1940:4, s. 196-197. Från ett mer progressivt 
perspektiv syntes alltså humanistisk forskning inte kunna legitimeras på ett effektivt sätt utifrån argument om 
vissa akademikers särställning. 
186 Hedenius, 1941:4, s. 216-219. 
187 Hedenius, 1941:4, s. 221. 
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i Tiden 1942 inte gav någon direkt lösning på litteraturhistoriens problem i att visa sig fullt 

vetenskaplig. De vetenskapliga krav som ställdes på den gick enligt Lindroth inte ihop med 

vissa av dess övriga uppgifter. Vad han därmed krävde av litteraturhistorikern var en tydlig 

medvetenhet om när denne bedrev vetenskap och inte.188 

Det som betonades av Hedenius och Lindroth, ”intellektuell ärlighet” och medvetenhet om 

vad som är vetenskap och inte, vill jag benämna som exempel på en inåtvänd form av legi-

timeringsstrategi. Ytterligare exempel på detta går att finna i Vetenskap av idag, där Harald 

Elovson förespråkade att litteraturhistoriken var tvungen att skaffa sig en grundligare 

metodisk utbildning och Henrik Cornell ansåg att konsthistorien var i behov av en metod-

reflektion.189 I mycket går denna typ av legitimeringsstrategi hand i hand med mellankrigs-

tidens utbredda norm, att åtskilja fakta och värderingar, vetenskap och politik. I dessa fall var 

det inte främst en rörelse utåt som förespråkades för att stärka humanioras legitimitet. Det 

senare tycktes istället stå att hämta i inomvetenskapligt förankrade normer. Legitimitetens 

källa låg enligt denna uppfattning innanför elfenbenstornets murar. 

Vad som mer konkret ansågs utgöra en inomvetenskaplig legitimitetskälla var en förfining 

av vetenskapliga metoder, och därmed forskarens förhållande till ”sanningen”. Utanför veten-

skapens sfär växte viljandet på vetandets bekostnad, menade Olle Holmberg i I angeläget 

ärende 1941. Det gällde därför att vända sig mot sanningens fiender och politikens viljande 

för att istället utgå från vetenskapsmannens vetande.190 En litteraturhistoriker som Holmberg 

fick därmed sin legitimitet som forskare genom att stå på rätt sida av den gräns mellan vetan-

de och politisk vilja som han drog upp. ”[D]et är sanningen som ska göra oss fria” proklame-

rade den norske historikern och litteraturhistorikern Fredrik Paasche i Min tro 1941.191 

Samma år menade även Hedenius att sanningen var ett värde och att det var samtidens ”plikt 

att kämpa för dess bestånd”.192 Ahlberg skrev också han om ”sanningskravet, objektivitets-

kravet, som är moraliskt förpliktande” för vetenskapen.193 Och även om fullständig sanning 

eller objektivitet inte ansågs möjlig att uppnå, så förespråkades i flera fall en strävan efter att 

komma sanningen så nära som möjligt.194 I en tid av politisk oro var ett alternativ för veten-

skapens företrädare, i deras strävan att framställa sina verksamheter som legitima sysslor, att 

                                                             
188 Lindroth, 1942, s. 181. 
189 Elovson, 1940, s. 118; Cornell, 1940, s. 140. 
190 Holmberg, 1941, s. 93, 108. 
191 Fredrik Paasche, ”Historia – och kanske en livsåskådning” i Ahlberg (red.), 1941, s. 39. 
192 Hedenius, 1941:1, s. 23. 
193 Ahlberg, 1939, s. 270. 
194 Se t.ex. Heckscher, 1941, s. 122, 129 och Lönnroth, 1943, s. 147. 
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sluta sig inåt i elfenbenstornet. Innanför dess murar fanns den lugn och ro som behövdes för 

att tillräckligt kunna närma sig de sanningar som så väl behövdes i dessa viljandets tider. 

Ett visst försvar uppbådades alltså för den isolerande legitimeringsstrategin, i linje med 

mellankrigstidens klassiska gränsdragningsnorm. Lagerborg hävdade till exempel att ”lands-

flykt från verkligheten” – det vill säga en sorts kontemplation – i slutändan utgjorde grunden 

för all filosofi.195 På liknande vis argumenterade också en naturvetare som Ilmari Hustich i 

Svensk Tidskrift 1943 för att ”vetenskapsmannens värdefullaste insats är, att han kan låta bli 

att använda färgade glasögon i sitt arbete och att han kan låta bli att ställa sin vetenskap i 

dagspolitikens tjänst”.196 Trots tidens nöd framhärdade alltså flera i sitt försvar för veten-

skapens isolering. Genom att bryta ut ur elfenbenstornet skulle vetenskapen enligt dessa typer 

av resonemang snarare förlora sin legitimitet än stärka den. 

Som vi har sett var dock denna typ av inåtvänd legitimeringsstrategi utsatt för stora påfrest-

ningar vid tiden som här undersöks. Det oroliga tidsläget och nya samhälleliga förutsättningar 

upplevdes ställa annorlunda krav på vetenskapen, vilket gjorde att dess legitimering behövde 

förankras på annat vis. Den som kanske tydligast problematiserade kollisionen mellan det 

klassiska elfenbenstornsidealet och de krav som restes allt kraftigare i samband med andra 

världskriget var Gunnar Aspelin. I en artikel i Samtid och Framtid 1944 konstaterade han att 

många samtida filosofer betonade en tydlig åtskillnad mellan teori och praktik. Han höll med 

om att man inte fick ”kompromissa med den vetenskapliga saklighetens krav” och att ”det 

intellektuella samvetets fordringar” inte fick nonchaleras – alltså sådant som trycktes på i 

legitimeringsstrategier som har lyfts fram ovan. Men för Aspelin var dessa inte längre till-

räckliga för vetenskapens legitimitet. Vetenskapen behövde tydligare vända sig utåt. Upp-

maningen gällde såväl hans egen disciplin, filosofi, som humaniora i stort. Han konstaterade 

att andra discipliner redan hade ställt om utifrån de nya förutsättningarna och inriktat sig på 

tillämpning utan att förlora sin vetenskaplighet. ”Att hålla på forskningens självständighet 

betyder inte att hålla på dess isolering från de problem, som sysselsätta oss alla utanför de 

akademiska murarna”, menade han.197 En inåtvänd och utåtvänd inriktning behövde för 

Aspelin inte stå i motsättning till varandra. Men för humaniora återstod ändå att finna en 

strategi för att hantera samspelet mellan ett upprätthållande av vetenskapliga normer och sam-

hällelig tillämpning i praktiken, likt andra discipliner ansågs ha gjort. De krav som restes på 

                                                             
195 Lagerborg, 1941, s. 48. 
196 Ilmari Hustich, ”Geopolitikerns samvetsnöd”, Svensk Tidskrift, 1943, s. 662. 
197 Aspelin, 1944, s. 28-29. 
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vetenskapen gav incitament för en specifik form av legitimeringsstrategi, vilken framstod som 

mer central än tidigare. Den kan betecknas som legitimering genom social mobilisering. 

En god sammanfattning av spänningen som förelåg mellan de olika idealen ges i stats-

vetaren och politikern Georg Andréns tal till Lundastudenter 1945, som trycktes i Svensk 

Tidskrift: ”I ett välordnat samhälle skall det också finnas elfenbenstorn. Men det skulle kanske 

icke skada deras skygga och ömtåliga gäster, eremiter och pelarhelgon, om de någon gång 

bröto sin isolering och gingo ut bland människorna för att studera deras problem.”198 Även om 

objektivitetsnormen i Sverige länge hade associerats med högerpolitiska läger trycktes det 

även i konservativa Svensk Tidskrift på att forskarna borde träda ur elfenbenstornen.199 Ett 

utåtriktat vetenskapsideal, där forskarna involverades i dagsaktuella frågor, stod nu i centrum. 

Ett påstående av Ragnar Josephson i Tidsspegel reflekterar att ett sådant ideal hade växt sig 

starkare när krigets vindar blåste: ”Det är en sann symbol, då Minerva, vetenskapens gudinna, 

är klädd i rustning och har sin lans höjd till strid.”200 

 

Legitimering genom mobilisering 

Kraven på forskarnas utträde ur elfenbenstornet gav alltså incitament för en legitimerings-

strategi där själva legitimeringen grundades i vetenskapens mobilisering för samhället i stort. 

En sådan form av legitimering blev successivt viktigare i samband med de västerländska 

samhällenas demokratisering, men – som vi har sett i den här undersökningen – också särskilt 

angelägen i samband med andra världskriget då elfenbenstornsidealet blev radikalt svårare att 

försvara. Givetvis var inte förekomsten av sådana krav något alldeles nytt. Även av samtiden 

uppfattades kraven på vetenskapens samhälleliga engagemang ha historiska rötter, till ex-

empel av Ragnar Josephson. I Tidsspegel påpekade han att redan Nietzsche hade kritiserat 

vetenskapsmännen för en otillräcklig koppling till samhällslivet.201 Men i diskussioner av 

intellektuellas position i och deras ansvar för samhället hade kraven på social mobilisering 

kommit att väga betydligt tyngre vid den tidsperiod som vi här inriktar oss på. För samhälls- 

och naturvetenskapen tycks inte den ovan berörda normen, enligt vilken vetenskap och politik 

skulle hållas isär, ha vållat så stora problem. Även om vetenskap och politik hölls isär ansågs 

det likväl kunna finnas en koppling mellan de separata sfärerna, till exempel av att veten-

skaperna utgjorde en slags råvaruleverantör till politiken. Som vi har sett talades det också om 

naturvetarens arbete som en gruvdrift. I humanioras fall blev det svårare att se hur en sådan 

                                                             
198 Andrén, 1945, s. 658. 
199 Se t.ex. Birger Lövgren, ”Samhällsstudiet i läroverken”, Tiden, 1944:5, s. 269. 
200 Josephson, 1942, s. 64. 
201 Josephson, 1942, s. 57. 
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relation till politiken och viktiga samhällsinstitutioner skulle kunna se ut. Dess samhällsnytta 

upplevdes därmed inte alls som lika självklar. 

Särskilt i Tiden tecknades en bild av vad som uppfattades vara en gammal, konservativ 

humanistisk kulturtradition, vilken hade varit isolerad från det praktiska livet, klassbetonad 

och odemokratisk.202 Här går det återigen att se konturerna av en berättelse, i vilken human-

ism och forskningstraditioner inom humaniora betecknas som något gammaldags, i armkrok 

med ett förlegat samhälle och nu på god väg att avlösas av yngre, mer socialrealistiskt inspire-

rade inriktningar.203 Företrädare för humaniora var inte omedvetna om detta problem. Flera 

röster höjdes inifrån till förmån för en tydligare social mobilisering. Om vi tar filosofin som 

exempel deklarerade Hans Larsson i Min tro att ”filosoferna borde mera direkt ägna sig åt 

vetenskapsmässig utredning av dagsfrågorna”. Han ansåg att han själv hade gjort det i sam-

band med första världskriget, men annars varit försiktig ”emedan jag ville bli vid min läst”.204 

Samma år, 1941, underströk Ingemar Hedenius att ”det kan icke finnas någon omständighet, 

som skulle motivera ett allmänt förbud för vetenskapsmännen att ställa sin kompetens direkt 

till samhällets förfogande”.205 Två tämligen olika filosofer av olika generation var alltså ense 

på den punkten. Även Larsson-lärjungen Gunnar Aspelin hade året dessförinnan i Vetenskap 

av idag påpekat att filosofer inte var några ”rena förnuftsvarelser”. Deras problemställningar 

skulle också formas mot ”sociala realiteter”, även om de själva trodde att de kunde ”höja sig 

över dem i sina spekulationer”.206 På de sociala realiteternas område ansåg Aspelin dessutom 

att filosoferna hade möjlighet att möta nya arbetsuppgifter. Det var i de sociala realiteterna 

framtiden pekades ut, inte i ”spekulationer” inne i elfenbenstornets skrymslen. 

Om vi vänder oss till historievetenskapen framfördes liknande argument. ”Det klagas med 

rätta över den brist på intresse som historien är föremål för hos oss i dessa dagar; men skall 

den kunna övervinnas, måste historikern tala om sådana problem som befinna sig i medel-

punkten för nutidsmänniskornas intressen, tanke- och känsloliv”, menade Eli F. Heckscher i 

Svensk tidskrift 1937.207 Även Erik Lönnroth pekade i Vetenskap av idag ut kontakt med det 

allmänna samhällslivet som en central grund för historikerns arbete. Intressant är hans be-

toning av att historievetenskapens uppgift alltid hade varit av en utåtriktad karaktär, i linje 

med idealet om social mobilisering. För nu såg han istället ett allmänt missnöje uttryckas runt 
                                                             
202 Se t.ex. Ahlberg, 1939, s. 267-271. 
203 Se t.ex. Evald Fransson, ”Socialismen och kulturen. Några synpunkter”, Tiden, 1946:10, s. 612, där kritik 
riktades mot att ”[d]en borgerliga ordningens väktare anammar tacksamt filosofens spekulationer”. 
204 Larsson, 1941, s. 30. 
205 Hedenius, 1941:4, s. 221. 
206 Aspelin, 1940, s. 24. 
207 Heckscher, 1937, s. 117-118. Han förespråkade då att historikerna borde framställa synteser, men varnade för 
svårigheten i den uppgiften. 
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om i Europa mot historikernas avskärmning, framför allt i fråga om att förse allmänheten med 

”underhållande och aktuella historiska framställningar”. Den uppgiften hade istället kommit 

att övertas ”av skribenter utan fackmässig vederhäftighet”.208 Hos Lönnroth finner vi en före-

ställning om att historievetenskapen hade genomgått en professionalisering och därmed över-

givit en av sina, under föregående tider, centrala uppgifter. Källkritiskt sanningssökande (eller 

analytisk) historieforskning och utåtriktad (eller syntetisk) historieskrivning hade gått skilda 

vägar. Enligt Lönnroth hade detta skett genom 1800-talets vetenskapliga specialisering, för att 

sedan leda till en akut spänning i hans egen samtid. Inte minst menade han att framstegs-

tankens törnar hade rubbat grunden för positivistiska forskningsprogram. På samma gång för-

väntades nu historievetenskapen vända sig till allmänheten med synteser och upprätthålla en 

strikt analytisk vetenskaplig inriktning, enligt vilken det framhölls vara av största vikt att stå 

emot samtida politiserande tendenser.209 Återigen ser vi hur normen att hålla isär vetenskap 

och politik ställde till med problem. Historieforskaren förväntades upprätthålla ett elfenbens-

tornsideal men samtidigt rusa ut och hjälpa sina medmänniskor i samtidsstridernas hetta. För 

Lönnroth, som diskuterade problematiken vid upprepade tillfällen, tycktes det som att his-

torien ”för att fylla en social uppgift, skulle behöva avstå ifrån att antingen vara historia eller 

empirisk vetenskap”210 Historikerna tycktes ha hamnat i ett moment 22, där strategin för att 

legitimera sig i en professionaliserad, vetenskaplig kontext kolliderade med de krav på mobi-

lisering som restes för att historievetenskapen skulle ha sin legitima plats i samhället. 

Det vi precis sett är ett tidstypiskt exempel på hur humanistiska ämnen förväntades ha 

dubbla roller, eller på samma gång verka i sammanhang präglade av olika och inte alltid 

gångbara krav. Lönnroths förslag till lösning på dilemmat bestod i att vända historieveten-

skapens intresse utåt mot allmänheten igen, vilket kan ses som en social mobilisering. Den 

analytiska, empiriska historievetenskapen var helt enkelt tvungen att återerövra den utåt-

riktade historieskrivningen från dem som höll på att ta över den uppgiften.211 Historieveten-

skapen kunde enligt honom inte enbart legitimeras utifrån inomvetenskapligt uppställda kri-

terier, utan behövde även legitimera sig utifrån folkets intressen generellt. För att lyckas med 

det behövde historievetenskapen mobiliseras socialt. Som vi tidigare sett upplevdes dock detta 

                                                             
208 Lönnroth, 1940, s. 166-167. 
209 Lönnroth, 1940, s. 167-170, 173, 177, 184-185. 
210 Lönnroth, 1943, s. 147. Lönnroths problembild påminner starkt om den Sten Lindroth tecknade för litteratur-
historien, vilket jag har diskuterat tidigare. Litteraturhistorien ansågs också ha vetenskapliga krav på sig som inte 
var kompatibla med dess övriga uppgifter. I en norsk rapport har det även föreslagits att humanioras (i och för 
sig önskvärda) professionalisering kan ha svikit dess plats i samhället. Se Jordheim & Rem, 2014, s. 18. 
211 Lönnroth, 1940, s. 192. Som Lönnroth senare skrev i Tiden 1943: ”Historien spelar en alltför central roll i den 
allmänna opinionsbildningen för att man med gott samvete skall kunna släppa kontakten med förändringar i 
folkets intresseinriktning.” Se Lönnroth, 1943, s. 143. 
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vara enklare för vissa andra vetenskapstyper, inte minst samhällsvetenskapen. Historikern 

kunde inte helt enkelt göras till en utredare i samhällsfrågor, hävdade Lönnroth.212 Hur de 

dubbla legitimeringskraven skulle hanteras i praktiken gav han därmed inget klart svar på. 

Svårigheterna i att ge raka svar på hur de olika typer av legitimeringskrav som ålades 

vetenskapliga discipliner skulle uppfyllas kan ses som symptomatiska för situationen huma-

niora hade hamnat i. Under 1930- och 1940-talet associerades mycket humanistisk forskning 

företrädesvis till en äldre typ av samhälle och ansågs inte fullt kompatibel med moderna krav 

på både vetenskaplig professionalisering och social mobilisering. Som tidigare har poäng-

terats kan detta betraktas som en del av en mer utdragen historisk process, vars spänningar 

dock kom att aktualiseras i samband med andra världskriget. Sistnämnda tycks även ha tillfört 

en ny dimension, värd att nämna, till synen på förhållandet mellan forskning och politik och 

därmed även akademisk frihet. Vi har sett att idealet om att hålla vetenskap och politik strikt 

åtskilda kom att omförhandlas, särskilt i samband med kriget. Det påtalades att vetenskapen 

borde leverera till politiken och det allmänna samhällslivet. Men i krigets kölvatten väcktes 

också tanken på att det inte bara var politiken som behövde vetenskapen. Vetenskapen kunde 

även behöva politiken. ”All bildning står på ofri grund till slutet” skrev Sven Ulric Palme i 

Samtid och Framtid 1947 och fortsatte: ”Allt vad vi svenskar har att tacka de stora europeiska 

föregångsländerna för i den vägen och allt vad vi nu till dags hämtar också på längre håll 

kräver verkligen motprestationer”.213 Utifrån hans synsätt hade vetenskapen fått överleva tack 

vare att en viss, frihetlig politik hade bedrivits i kontrast till totalitära krafter. Inte kunde väl 

vetenskapen vända politiken ryggen efter att en sådan erfarenhet gjorts? 

 

Tänkt mobilisering 

Trots uppenbara svårigheter i att visa hur humaniora kunde mobiliseras socialt eller politiskt 

utan att förlora vetenskaplig legitimitet går det att se en rad förslag på uppgifter olika huma-

nistiska ämnen borde ägna sig åt. Mobiliseringsstrategierna skilde sig givetvis åt mellan olika 

discipliner. Vad som nedan lyfts fram bör därför främst betraktas som en exemplifierande in-

ventering av de mobiliseringsstrategier som tydligast framträtt i undersökningsmaterialet. 

En viktig uppgift för humaniora, som vi såg Lönnroth lyfta fram ovan, var att delta i under-

hållning. Den uppgiften betonades även av Torsten Gårdlund i Tiden 1944. Han menade att 

humanistiska vetenskaper skulle ”garantera, att den roande berättelsen också är sann. Deras 

                                                             
212 Lönnroth, 1943, s. 143-144. 
213 Palme, 1947:5, s. 297. 
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bidrag utgör själva grunden för det folkliga livet i press, radio och bildningsorganisationer”:214 

Kritisk granskning av berättelser lyftes ofta fram som en konkret samhällsuppgift för huma-

niora, och då särskilt historievetenskap. Det går att finna en rad exempel där det förespråkades 

att historievetenskap borde användas som motvärn till propagandamyter och fördomar.215 

Men även filosofin ansågs explicit kunna användas på ett sådant vis.216 Dessa uppfattningar 

om humanistiska ämnens funktion som ”fördomarnas fiende” kan betraktas i relation till en 

vid tiden för andra världskriget sargad, men ännu levande föreställning om vetenskapen som 

del av ett klassiskt upplysningsprojekt. Ragnar Josephson menade exempelvis i Tidsspegel att 

den vetenskapliga gärningen i grunden ändå handlade om att ”finna medlen att förvandla en 

slumpvis och animalisk tillvaro till en medveten och människovärdig”.217 Det gjordes alltså 

vissa försök att skriva in humaniora i en stor berättelse om vetenskapens framsteg, även om 

huvudrollen annars tycktes vara vigd åt naturvetenskapen. 

Ett annat sätt på vilket historiskt inriktade humanistiska vetenskaper ansågs kunna spela en 

betydelsefull samhällsroll var genom att presentera historiska lärdomar. Även om ett sådant 

pragmatiskt historiebruk – åtminstone om man ser till akademisk historieskrivning – främst 

har ansetts höra tiden före 1800-talet och historismens stora genombrott till, förekom här flera 

argument för att samtiden borde lära av historien.218 De framfördes både av historiker och de-

battörer med andra humanistiska bakgrunder.219 Detta kan ses som ett exempel på hur huma-

niora faktiskt ansågs kunna vara en ”råvaruleverantör” till politiken och det övriga samhälls-

livet, trots att en sådan uppgift annars framstod som svår att realisera för just humaniora. 

Talande nog framförde dock historikern och bibliotekarien Uno Willers en reservation till 

förmån för ett mer historiserande ideal. I Tiden 1941 menade han att historiska jämförelser var 

riskfyllda och att historikern ”som fackman” inte med säkerhet kunde ställa upp de paralleller 

                                                             
214 Gårdlund, 1944, s. 456. 
215 Se t.ex. Lönnroth, 1940, s. 189, Lönnroth, 1943, s. 147 och Albert Wifstrand, ”Antiken och vi”, Svensk Tid-
skrift, 1942, s. 526. Ett exempel på hur en historiker försökte göra detta i praktiken finner vi i form av en artikel i 
Tiden 1939 där historikern och bibliotekarien Uno Willers dekonstruerade dolkstötslegenden eller i Samtid och 
Framtid 1945, där Lönnroth bl.a. förklarade att ”[f]ör en historiker ter sig talet om nationalkaraktärer, som 
bestämmer folkens öden, mer eller mindre vidskepligt”. Se Uno Willers, ”Dolkstötsteorin”, Tiden, 1939:11-12, s. 
608 och Erik Lönnroth, ”En reflexion över Tysklands kris”, Samtid och Framtid, 1945:1, s. 27. 
216 Se t.ex. Aspelin, 1944, s. 31-32. I praktiken försökte även Ingemar Hedenius som filosof att arbeta så i en 
artikel i Tiden 1944, där han strävade efter att slå hål på fördomar om människans krigsinstinkt. Se Ingemar 
Hedenius, ”Psykologiska fördomar om kriget”, Tiden, 1944:6, s. 342. 
217 Josephson, 1942, s. 56, 64-65. 
218 Se t.ex. Koselleck, 2004, s. 53-85. 
219 Se t.ex. Lönnroth, 1944, s. 24 och Ahlberg, 1946, s. 7. Lönnroth var dock till synes ambivalent här. 1943 
skrev han istället att ”[h]istoriens lärdomar kunna inte längre tillämpas” till följd av att historikerns förmåga att 
förklara hur det historiska skeendet fungerade hade begränsats. Se Lönnroth, 1943, s. 147. 
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som behövdes för att dra tydliga lärdomar.220 Inte ens förmedlingen av historiska lärdomar 

framstod som en oproblematisk uppgift för humanistisk forskning. 

Ett annat tänkbart sätt att fylla en viktig uppgift var emellertid att organisera kunskapspro-

duktionen, till exempel genom att undersöka vetenskapens principer, metoder och tillämp-

ningsmöjligheter, istället för att producera konkret kunskapsstoff. Det lyftes på olika håll fram 

som en möjlighet för filosofin att visa sitt värde.221 Om humaniora inriktade sig på sådana 

övervakningsuppgifter skulle dess företrädare också kunna tänkas fungera som motvikter till 

naturvetarna. Av Ragnar Josephson anklagades sistnämnda – som vi redan har sett – för att 

vara bundsförvanter till samtidens våld genom att inte tillräckligt ha ”prövat sina resultats 

värde för mänskligt liv”.222 Humanistisk eftertanke som motvikt till naturvetenskapens 

aggressiva gruvdrift har dock en defensiv prägel. Genom att mobiliseras till förmån för sådana 

här organisatoriska och övervakande uppgifter fick humaniora karaktären av att vara en hjälp-

vetenskap. Ett påtagligt problem tycks ha varit att visa hur humaniora genom sin kunskaps-

produktion direkt kunde bidra konstruktivt med sådant samhället efterfrågade. I brist på kon-

kreta förslag kunde frågan väckas huruvida humaniora var samhällsnyttigt. 

Istället för att syssla med en direkt produktion av något samhället behövde ansågs en 

grundläggande uppgift för humaniora vara av en upprätthållande karaktär. Lönnroth menade 

till exempel att humaniora behövdes för att upprätthålla livsvärden som han fann vara ound-

gängliga för det demokratiska samhället. Han underströk emellertid att frågan om humaniora 

kunde ge en ”påtaglig hjälp i livet” åt ”folk i allmänhet” inte borde ”behöva ställas i nådens år 

1944”.223 Men nu upplevdes alltså kriget och totalitarismen ha gjort den akut. Intressant att 

begrunda är den defensiva karaktären hos den typ av mobilisering Lönnroth tänkte sig. Huma-

niora ska främst motverka eller försvara något. Andra, mer ”offensiva” uppgifter tycktes svå-

rare att formulera för humaniora i ett demokratiskt sammanhang. Om det väl gjordes fick det 

lätt en prägel av elitism. Så till exempel när en lundensisk lektor, Antonello Ricci, i Samtid 

och Framtid 1946 menade att demokrati borde innebära ”en ansträngning att höja de lägre 

klasserna upp till en kulturell aristokrati”. Han menade rentav att humanistiska professorer 

                                                             
220 Uno Willers, ”Tysklands sammanbrott 1918”, Tiden, 1941:7, s. 398. 
221 Se t.ex. Pfannenstill, 1937, s. 411, Aspelin, 1940, s. 11 och Larsson, 1941, s. 29. Herbert Tingsten menade att 
statskunskapen delade denna ”intellektuella bevakningsuppgift” med filosofin, vilken han ansåg hade blivit 
särskilt viktig då allt mer anti-rationalism hade smugit sig in i den politiska debatten. Se Tingsten, ”Statsveten-
skapliga arbetsuppgifter”, 1940, s. 213. Men utifrån Pfannenstills tolkning hade uppgiften också blivit angeläg-
nare för filosofin då dess mer produktiva roll hade en metafysisk prägel, vilken vid det här laget hade förlorat 
åtskilligt av sin giltighet. 
222 Josephson, 1942, s. 58-59. 
223 Lönnroth, 1944, s. 6. 
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borde sträva efter att skapa en elit och ”vara nationernas andliga ledare”.224 Ett sådant 

program hade gått väl ihop med legitimeringsstrategin ovan, som litade till den individuella 

humanistens kompetens. Men enligt tolkningar av hur demokratin borde fungera som skilde 

sig från Riccis, tycktes det svårare att visa hur humaniora skulle träda i förgrunden och verka 

som en auktoritär, aktiv och produktiv samhällsaktör. Även om Lönnroth alltså menade att 

humaniora behövdes för demokratin gav han det en tämligen defensiv roll som upprätthållare 

av vissa värden och motvikt till propagandistiska tendenser. 

I samband med Riccis tal om nationernas andliga ledare bör det också uppmärksammas att 

humaniora ibland framställdes som särskilt viktigt för Sverige som nation. Sven Ulric Palme 

propagerade i Samtid och Framtid 1947 till exempel för att svensk humanistisk forskning och 

undervisning borde byggas ut då vetenskapen generellt var viktig för Sveriges internationella 

anseende.225 Även i en ledare i Svensk Tidskrift 1944 talades det varmt om att humanistiska 

kärnämnen, men även teologi, var ”väsentliga för vår prestige i den stora kulturvärlden” och 

att humaniora behövdes för att förvalta vårt kulturarv.226 Ett år senare skrevs det i samma tid-

skrift att svensk forskning borde göras mer tillgänglig internationellt ”för vår prestige i ut-

landet”. Uppgiften ansågs vara försummad och gällde ”främst de viktiga humanistiska lär-

domsgrenar, som ha särskild anknytning till vårt nationella liv och därför enligt en gammal 

och riktig tradition nyttja modersmålet”.227 Specifikt räknades historia, litteraturhistoria och 

filosofi upp, men även statskunskap, som här verkade definieras som ett humanistiskt ämne. 

Dock menade man att uppgiften även gällde ”flera teologiska och juridiska discipliner”.228 Att 

mobilisering av humaniora för nationens skull värnades om i Svensk Tidskrift är inte för-

vånande med tanke på dess konservativa och nationella hållning. En sådan mobilisering fick 

därmed en tämligen traditionell prägel. Det ska dock framhållas att humaniora även kunde 

beskrivas som en viktig kugge i det mellanfolkliga samarbete som enligt Palme var nöd-

vändigt för att hålla fred på jorden.229 Humaniora tänktes i vissa fall alltså kunna mobiliseras 

för Sveriges prestige men också för världsfredens skull, även om det i dessa publikationer inte 

presenterades så tydliga förslag på hur detta skulle gå till. 

Tydligare var resonemangen kring humanioras roll i den folkbildning som ansågs vara av 

fundamental betydelse i samband med den svenska demokratiseringsprocessen.230 Kanske 

                                                             
224 Antonello Ricci, ”Humanistiska studier och positivismen”, Samtid och Framtid, 1946:3, s. 153-154. 
225 Palme, 1947:5, s. 296-297. 
226 ”Statsmakterna och det vetenskapliga, arbetet”, 1944, s. 474, 477. 
227 [Osign.], ”En kulturuppgift i utlandet”, Svensk Tidskrift, 1945, s. 440. 
228 ”En kulturuppgift i utlandet”, 1945, s. 440. 
229 Palme, 1947:5, s. 297. 
230 Se t.ex. Gunnar Brandell, ”Folkbildning och organisationsbildning”, Samtid och Framtid, 1944:10, s. 15. 



 

 

57 

kunde folkbildningen ge ett sammanhang åt humaniora att verka inom så att dess olika disci-

pliner tydligare kunde konkretisera hur de kunde vara till omedelbar nytta? För moderna språk 

tycktes detta vara fallet. I Samtid och Framtid menade till exempel Hjalmar Frisk att ett prak-

tiskt undervisningskrav gjorde att språkämnena skilde sig från övrig humaniora.231 För sist-

nämnda tycks det dock ha varit svårare att formulera praktiskt inriktade uppgifter. 

Om andra delar av humaniora skulle nå ut till folket tänktes det ofta att det skulle ske på 

livsåskådningarna område. Antologin I angeläget ärende, som humanistiska ämnesföreträdare 

alltså hade bjudits in till, angav i förordet att den ville ge hållpunkter om värden som livs-

åskådningar kunde grundas på.232 Inte minst ansågs humaniora ha en speciell kompetens att 

ge helhetsbilder och synteser som människor kunde behöva, till exempel för att grunda livs-

åskådningar.233 Av konstvetaren och författaren Gunnar Mascoll Silfverstolpe vidhölls det 

även i I angeläget ärende att sann kunskap, inte minst om historien, behövde i spridas i sam-

hället som en vägledning för folket.234 Talet om sanning var dock en kritisk punkt som lyftes 

fram i antologin. I ett mot Axel Hägerström kritiskt inlägg betonade litteraturhistorikern Olle 

Holmberg att vetenskapsmannens uppgift var att ge besked om verkligheten.235 Huruvida 

humanister kunde följa antologins ambition och ge vägledning om de värden som behövdes 

för människors världs- och livsåskådningar hade försvårats när värdenas objektiva giltighet 

förnekades på många håll. Den värdenihilistiska utmaningen får därför inte underskattas i hur 

den gav incitament för att finna nya vägar att mobilisera humanistisk kunskap och därmed 

legitimera humanistisk forskning på. Humaniora ansågs inte kunna uttala sig om värden lika 

säkert och i samma utsträckning som förr. Därmed kringskars en av dess tänkbara uppgifter: 

att – förenklat sagt – vara leverantör och vårdare av livsåskådningsvärden åt folket. 

Tanken att humanister skulle ägna sig åt detta var emellertid inte död 1941 då I angeläget 

ärende publicerades. I volymen framhärdade till exempel Hans Larsson i att filosofi och 

kristendom delade en moralisk grundsyn som bestod i ”att göra mot andra som man vill att 

andra skola göra mot en själv”, vilket han ansåg låg ”oss i naturen som en gryende in-

stinkt”.236 Även om en sådan typ av moralisk mobilisering tycktes vara mer problematisk än 

tidigare så förekom den. Vad Larsson gjorde i I angeläget ärende var inte bara att ge riktlinjer 

för hur humaniora skulle kunna mobiliseras för samhället i stort. Det kan även betraktas som 

                                                             
231 Frisk, 1947, s. 95. 
232 ”Förord” i I angeläget ärende, 1941, s. 6. 
233 Se t.ex. Alice Quensel, ”Historieundervisningen och politiken”, Svensk Tidskrift, 1938, s. 719, 731, Aspelin, 
1940, s. 31 och Lönnroth, 1943, s. 147. 
234 Gunnar M. Silfverstolpe, ”Kulturarvet” i I angeläget ärende, 1941, s. 240, 247-248. 
235 Holmberg, 1941, s. 91. 
236 Hans Larsson, ”Rättskänslan” i I angeläget ärende, 1941, s. 149. 



 

 

58 

en faktisk mobilisering genom att han just försökte förmedla en moralisk grundsats. Vi ska nu 

se närmre på hur publikationerna som ligger till grund för den här undersökningen, främst 

antologierna, i sig själva kan betraktas som faktiska mobiliseringar av inte minst humaniora. 

 

Mobilisering i praktiken 

Genom undersökningen av de diskussioner som fördes i tidskrifter och antologier 1937-1947 

har vi alltså lyckats karaktärisera en situation där humaniora uppfattades ha svårigheter att an-

passa sig utifrån det moderna samhällets krav. Det framstod därmed som enklare att formulera 

defensiva uppgifter för flera humanistiska discipliner snarare än offensiva. Därav ska vi dock 

inte ledas till att tro att humanisterna i praktiken var alldeles defensiva eller passiva under den 

här perioden. Det går att finna flera exempel på livlig aktivitet, där humanister inte alls stäng-

de in sig i sina elfenbenstorn utan engagerade sig i dagsaktuella frågor och försökte ställa sina 

kompetenser till samhällets förfogande. Vid sidan av att resonera kring hur humanistisk 

kunskap skulle kunna mobiliseras för samhällets skull genomfördes alltså sådana mobilise-

ringar i praktiken. Det kunde delvis ske genom inlägg i de tidskrifter som här studeras, men 

framför allt kan flera av antologierna betraktas som tydliga mobiliseringsinitiativ. 

Bonniers I angeläget ärende, som uttryckligen vände sig till en vid allmänhet, är ett uppen-

bart exempel. Som vi redan har varit inne på var en ambition med antologin att hjälpa männi-

skor i samtiden – 1941, då världskrigets förödelse svårligen gick att blunda för – att formulera 

klara livsåskådningar. ”Avsikten med denna bok är att skapa en modern motsvarighet till 

forna dagars postillor”, skrevs det i förordet. ”Dess innersta syfte är nämligen att genom klara 

och lättfattliga uppsatser om de väsentliga värden på vilka en livsåskådning grundas ge de 

ovissa några fasta hållpunkter.”237 Men trots denna till synes mer aktiva, konstruktiva am-

bition blir en defensiv och konservativ prägel återigen tydlig. Humanistiska ämnesföreträdare, 

som medverkade i boken, förväntades bidra till att ersätta något som gått förlorat: ”forna 

dagars postillor”, vilka tidigare hade formulerats av i synnerhet kyrkan. Gång på gång ser vi 

att humaniora förknippades med en traditionens värld som höll på att tyna bort. Det är ett 

tydligt mönster i 1930- och 1940-talets berättelser om samhällets förändringar. 

På baksidan av I angeläget ärende angavs vidare att volymen hade samlat ”några av vårt 

lands klaraste hjärnor och bästa pennor”, vilka ”var och en bidragit med något som han funnit 

väsentligt i sin världsbild”. Eventuellt finner vi här en intressant genusaspekt i frågan om 

vilka som skulle mobilisera sin kunskap för att hjälpa allmänheten i att formulera livsåskåd-

ningar. Det talades om en ”han”. På samma ”säljande” baksidetext skrevs det även om hur 
                                                             
237 ”Förord” i I angeläget ärende, 1941, s. 5-6. 
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svårt människan tycktes ha det att ”i vår upprörda tid” bilda sig en livsåskådning, vilket defi-

nierades som en ”uppfattning om den moraliska värld hon lever i”.238 Den passiva, mot-

tagande allmänheten betecknades alltså som ”hon” i kontrast till den aktiva och auktoritära 

manliga kulturpersonligheten. Detaljen får dock inte överdrivas, då antologin Min tro samma 

år i sin baksidetext lanserade ”bemärkta män och kvinnor i samtiden”, men den låter oss 

sannolikt ana hur den idealtypiske leverantören av livsåskådningar tänktes se ut.239 För även i 

Min tro är det männen som dominerar. Dess redaktör Alf Ahlberg hade inspirerats av ett ame-

rikanskt projekt, som han låtit trycka ett stort urval av texter ifrån. Men dessa kompletterade 

han med tre nordiska (manliga) författare, tre företrädare för humanistiska ämnen: Hans Lars-

son – Sverige och filosofi, Fredrik Paasche – Norge, historia och litteraturhistoria och Rolf 

Lagerborg – Finland och filosofi.240 Dessa humanister mobiliserades som en sorts exempla för 

allmänheten att inspireras av. Här ser vi alltså en mobiliseringsstrategi vilken gick hand i hand 

med den traditionella legitimeringsstrategi som tog sin utgångspunkt i den enskilde forskarens 

kompetens eller auktoritet. Om han förutsattes vara höjd över allmänheten ifråga om livs-

visdom fanns det således en legitim grund att stå på för att mobilisera hans kunskap åt 

samhället.241 Man gick inifrån och ut. 

Att denna inställning – där bland annat vissa humanister höjdes över resten av samhället 

och genom sin bildning ansågs ha särskild legitimitet att verka som auktoriteter – förde en 

tynande tillvaro går knappast att förneka, även om den alltså förekom under tidigt 1940-tal. 

Kay Glans har föreslagit att en viktig utvecklingslinje i humanioras successivt försvagade 

ställning under 1900-talet består i att en ”icke-paternalistisk inställning”, enligt vilken ”ingen 

vågar säga att den ena preferensen är bättre än den andra”, kommit att frodas under efterkrigs-

tiden.242 En liknande tendens har identifierats av Collini, som menat att framväxten av ett 

egalitärt ethos gjort ökad välfärd till den enda giltiga måttstocken för politisk beslutsfattning. 

Mottagaren av kunskap har därmed kommit att utgöra basen för legitimitet. Kunskaps-

producenten förväntas inte i sig själv vara tillräcklig för att få en legitim samhällsposition – 

något annat skulle betraktas som elitism.243 Sannolikt späddes utvecklingen också på av efter-

krigstidens utbildningsexpansion. 

                                                             
238 I angeläget ärende, 1941. 
239 Ahlberg (red.), 1941. 
240 Alf Ahlberg, ”Förord” i Ahlberg (red.), 1941, s. 7. 
241 Tranøy har på ett liknande sätt talat om en sådan, äldre form av legitimerings- och mobiliseringsstrategi för 
humaniora som han menar tog sin utgångspunkt i en platonsk-aristotelisk tradition. Se Tranøy, 1983, s. 27. 
242 Kay Glans, ”Ett hum om framtiden” i Forser & Karlsohn (red.), 2013, s. 47-48 
243 Collini, 1012, s. 90, 93. På liknande vis har Sharon Rider menat att filosofi kommit att associeras med elitism. 
Se Sharon Rider, "Har filosofin en framtid? Ett anspråkslöst förslag" i Forser & Karlsohn (red.), 2013, s. 54. 
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Om den elitistiska förutsättningen tidigare hade använts för att ge humaniora legitimitet 

behövde nya legitimeringsstrategier utvecklas när ovanstående började bli oanvändbar – om 

humanister ville kunna stå i dialog med resten av samhället. Motalternativet, att stänga in sig i 

elfenbenstornet, syntes inte heller rimligt då allt större krav ställdes på att vetenskapen skulle 

ta sin utgångspunkt i samhälleliga och gärna dagsaktuella angelägenheter – mobiliseringskrav 

vilka alltså trängde sig på i extra hög grad i samband med andra världskriget. Företrädare för 

många humanioraämnen tycks ha haft stora svårigheter att ställa om utifrån dessa förändrade 

förutsättningar. Talande är att de tydligaste mobiliseringsförsöken, som har kunnat urskiljas i 

de publikationer vi här studerar, utgår från den traditionella strategin, enligt vilken vissa 

personer förutsattes vara särskilt intellektuellt högtstående. 

Tanken på att vissa humanister skulle tillhöra en särskilt framstående grupp i samhället 

uttrycktes tydligt på baksidan av Min tro. Hans Larssons bidrag, i vilket han gav en översikt 

av sin filosofi, lyftes fram som särskilt intressant. Det skrevs också att läsaren skulle komma 

att lägga ifrån sig boken ”med en känsla inte bara av att ha varit i ovanligt intressant sällskap, 

utan också av att ha träffat framstående människor, vilkas beslutsamhet och förtröstan inte 

lamslagits av tidens kaos”.244 Det var ett tydligt försök att mobilisera Larsson som ett exempla 

och hans filosofi som källa till grundandet av kvalificerade livsåskådningar. 

Bilden av Hans Larsson som en sådan exemplarisk gestalt fick stöd på flera håll. Ahlberg 

framförde den även i Samtid och Framtid 1944. Han menade att Larsson ägde en ”visdom, 

som vi inte kan undvara, allra minst nu, när mörkret fallit tätt över våra vägar”.245 Samma år i 

samma tidskrift skrev även Gunnar Aspelin att man borde lyssna till stora gamla filosofer. Om 

man hade tålamod kunde filosofin ge underlag till de livsåskådningar samtidens människor så 

väl ansågs vara i behov av. De gamla tänkarna hade enligt Aspelin lyckats med det och vunnit 

levnadsvisdom ”som belöning för sitt hårda och trofasta arbete”.246 Att just Ahlberg och 

Aspelin förespråkade sådana här ståndpunkter är föga förvånande då de båda hade skolats hos 

Larsson i Lund. Göran Blomqvist har även noterat att Larsson var ”den mest utpräglade 

representanten för en mentorsattityd bland svenska vetenskapsmän” under tidigt 1900-tal.247 

Viktigt att lägga märke till är att Larsson inte förespråkade en isolerad position för vetenska-

pen utan att de intellektuella borde ta samhälleligt ansvar. Han tycks också själv ha accepterat 

sin roll som mentor och funnit sin legitimitet säkrad. I hans artikel i Min tro saknas exempel-

                                                             
244 Ahlberg (red.), 1941. Inne i antologin föregås även Larssons text av en introduktion som förklarar att filoso-
fen här gav ”sitt tungt vägande votum”. Se Ahlberg (red.), 1941, s. 10. 
245 Alf Ahlberg, ”Hans Larsson”, Samtid och Framtid, 1944:3, s. 46. 
246 Aspelin, 1944, s. 32. 
247 Blomqvist, 1992, s. 407. 
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vis försök att explicit markera någon sådan. Till skillnad från många av sina yngre kollegor 

uppehöll han sig inte vid akuta samtidsproblem för filosofin eller humaniora utan presente-

rade direkt sin filosofi och erbjöd bland annat sin intuitionsteori åt läsarna att inspireras av, 

vilket kan ses som ett direkt mobiliseringsförsök av en specifik humanistisk resurs.248 

Vad som annars sågs som ett mycket angeläget problem för humanister att ta sig an – och 

som även gjorde det så angeläget att formulera livsåskådningar – var frågan om människan 

verkligen inte kunde ha några objektivt giltiga värden att rätta sig efter. 1935 hade förlaget 

Natur och Kultur haft en moralpristävlan. Utgången uppfyllde dock inte förläggaren Johan 

Hanssons förhoppningar om att få moralbegreppet vetenskapligt grundat och därmed 

universell giltigt. Därför skrev han en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1943, 

vilken han sedan lät ett antal personer ge respons på. Däribland, som vi har sett, flera huma-

nister. Resultaten av detta sammanställdes sedan 1945 i antologin Världsmoral. Att återställa 

en världsmoral lyftes fram som den allra viktigaste uppgiften efter världskriget och Hansson 

menade därför att boken hade sin fulla motivering.249 Detta fick han också medhåll i av 

bokens skribenter. Gunnar Aspelin menade till exempel att oavsett om det teoretiskt sett gick 

eller inte gick att motivera skulle det stora flertalet i samhället i praktiken behöva enas om en 

etik. Det var enligt honom ”en av de mest angelägna uppgifter, som kriget ställt oss inför”.250 

Hansson försökte därmed mobilisera vissa av de personer han fann kapabla att bidra till en 

lösning på problemet genom att publicera Världsmoral. Hans inställning framträdde tydligt då 

han även skev att lösningen på världsmoralfrågan var en ”väldig uppgift för alla som känna 

sig kallade att vara själarnas tränare och vägvisare”.251 1945 ansågs alltså flera humanister av 

honom tillhöra en grupp med detta särskilda kall. Men som vi har sett blev det allt svårare att 

legitimera humanistisk forskning utifrån att forskarna skulle vara själarnas moraliska tränare 

och vägvisare. Kanske kan Hanssons publikation betraktas som en dödsryckning efter de hugg 

som inte minst ansågs ha utdelats av Hägerströms filosofi? 

En av de andra antologierna, Tidsspegel, hade inte som uttalad ambition att bidra till ut-

vecklingen av en världsmoral. Samlingen av de ingående och sinsemellan ganska olika veten-

skapsmännen förklarades mot bakgrund av att de alla reagerade på den samtida ”kulturkrisen” 

och ville tänka över vad som skedde, fast samtidigt stå upp för vissa värden, närmare bestämt 

ideal om nationell självständighet och folkstyre.252 Akademikerna mobiliserades genom att 

                                                             
248 Larsson i Ahlberg, (red.), 1941, s. 12. 
249 Johan Hansson, ”Förord” i Hansson (red.), 1945, s. 7-8. 
250 Gunnar Aspelin, ”Försvar för världsmoralen” i Hansson (red.), 1945, s. 75-76. 
251 Johan Hansson, ”Världsmoral” i Hansson (red.), 1945, s. 17. 
252 Se baksidetexten till Tidsspegel, 1942. 
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samlas inom samma bokpärmar, så att deras kunskaper lättare kunde inhämtas av den som 

behövde och ville skaffa sig en tydligare förståelse för vad som hände i samtiden. Här är det 

dock viktigt att tänka på att inte alla typer av akademiker deltog i sådana här projekt. I en 

recension av Tidsspegel i Tiden påpekades det till exempel att urvalet av författare bara om-

fattade demokratiska män.253 

Vad som är tydligt med antologierna är att den upplevda samtidskrisen och andra världs-

kriget gav incitament för att mobilisera olika typer av kunskap så att den blev tillgänglig för 

samhället, inte minst när det gällde moraliska frågor. Humanister utgjorde ofta en kärngrupp 

bland dem som ingick i mobiliseringsförsöken. Men flera tecken tydde på att denna ställning 

var i gungning. Som jag tidigare har anmärkt kan det kanske ses som symptomatiskt att 

humaniora exkluderades från antologin Vetenskapen just nu, vilken publicerades 1946, också 

motiverad utifrån hur kriget hade förändrat villkoren för ”normala” samhällsföreteelser. Den 

hade som syfte att ge en bild av forskningsfronten då mycket hade hemlighållits under 

kriget.254 Antologin fokuserade ensidigt på naturvetenskap och teknik, trots att det i bakside-

texten talades om att den skulle ge en bild av ”vetenskapen”, till synes i generell bemärkel-

se.255 Humaniora (tillsammans med andra vetenskapsområden) tycktes i det här fallet inte stå 

vid ”forskningsfronten”. Den bilden går väl ihop med de allt defensivare karaktäriseringarna 

av humaniora som vid upprepade tillfällen har lyfts fram i den här undersökningen – bortsett 

från de humanistiska discipliner som höll på att bryta sig loss som samhällsvetenskaper. Men 

humaniora kunde inte heller fly fronten och söka legitimitet inne i ett elfenbenstorn. Veten-

skapen förväntades stå vid fronten och ta sig an samhällets problem. Humaniora hade hamnat 

i ett dilemma. 

 

 

 

 

                                                             
253 Ingemar Wizelius, ”Tidsspegel”, Tiden, 1943:2, s. 122. 
254 Velander, 1946, s. 10-11. 
255 Modin (red.), 1946. 
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V. Avslutande diskussion 
Humaniora i kollision med berättelser om det moderna samhället 

I det undersökta materialet har vi urskilt några huvudlinjer i hur humaniora uppfattades 1937-

1947. Vi ser ett kluster av discipliner som ansågs vara upptagna med en rad olika problem, 

alltifrån inre motsättningar och fragmentisering till svårigheter i att formulera en tydlig i 

position i en modern samhällsutveckling, vilken sågs vara präglad av teknifiering och demo-

kratisering. I kontrast till humaniora framställdes naturvetenskapen som något tämligen 

stabilt, ett vetenskapsområde som kunde stå starkt genom de stormar som upplevdes dra fram 

under 1930- och 1940-talen. Humaniora däremot uppfattades vara mer avhängigt rådande 

samhällsförhållanden och känsligt i förhållande till lokala omständigheter, inte minst som 

humaniora ofta hade setts som en stomme i olika nationella projekt. 

Upplevelsen av att samhället genomgick stora förändringar gjorde det angeläget att se över 

hur humaniora kunde legitimeras utifrån den förändrade situationen. Man skulle kunna sam-

manfatta det som att humaniora strandade i omförhandlingen av sitt samhällskontrakt medan 

naturvetenskapen tågade vidare med ett helt annat självförtroende och med en förhoppning 

om stora och snara forskningsframsteg i behåll.256 Flera samhällsvetenskapliga inriktningar 

ansågs följa med i naturvetenskapens segertåg. De skulle därmed distansera sig från 

humaniora, vilket de tidigare ansågs ha utgjort en del av. Särskilt mot andra världskrigets slut 

delade flera debattörer en övertygelse om att en stor vetenskaplig upprustning skulle följa på 

den paus kriget ansågs ha inneburit. Naturvetenskap och samhällsvetenskap förväntades ingå i 

denna satsning. Oro uttrycktes däremot för att humaniora skulle åsidosättas. Erfarenheten av 

kriget fick på så vis tydliga konsekvenser för samtida framtidsförväntningar. Humanioras 

plats tycktes minst sagt osäker i den framtid som föreställdes. 

Historiska berättelser tenderar att ha en legitimerande funktion. Svårigheter tycks ha fun-

nits i att formulera sådana typer av berättelser för humaniora. I Sverige var det särskilt svårt 

att inkorporera humaniora i berättelserna om det moderna samhälle som höll på att växa fram. 

Även om berättelserna kunde se olika ut i olika sammanhang – vi har till exempel sett attityd-

skillnader mellan de idépolitiska tidskrifterna med sina sinsemellan olika ideologiska utgångs-

punkter – är det möjligt att urskilja vissa huvudinslag. Ekström och Sörlin har menat att arbete 

och kapital lyckades enas om en berättelse om Sverige, vilken kom att bli hegemonisk: 

                                                             
256 Även själva framstegstanken kan i sig förstås som en slags sociopolitisk legitimeringsstrategi. Se Lyotard, 
2009, s. 16. Genom att framställa vetenskapen som en motor i skapandet av ett bättre samhälle vanns legitimitet 
åt vetenskapen. Men som vi har sett var tvivlet på framsteg betydligt mer förankrat bland företrädare för humani-
ora. Den sortens legitimeringsstrategi tycks därmed inte ha framstått som ett gångbart alternativ för dem, vilket 
torde ha försvårat legitimeringen av humaniora ytterligare. 
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”Modernitet, solidaritet, industri och framsteg gled samman i en och samma svenska framtids-

bild.” Denna krävde, menar de, främst naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk kunskap för 

att förverkligas.257 Utifrån det studium av hur det talades om humaniora som här har genom-

förts har tolkningen kunnat bekräftas, i alla fall för perioden 1937-1947. Särskilt påtaglig var 

den typen av berättelse i Tiden, som ju också var ett organ för den politiskt ledande social-

demokratin.258 Som Ekström och Sörlin vidare påpekat stod humaniora ”inte i samklang med 

vad samhällsutvecklingen krävde, de var en boja om foten på den som ville uträtta något. Den 

länge regeringsbärande socialdemokratin såg heller inte humanisterna som några bunds-

förvanter; naturvetenskap och samhällsvetenskap föreföll betydligt mer i pakt med fram-

tiden.”259 Här bör dock tilläggas att humaniora ansågs kunna uträtta en hel del om man ville 

upprätthålla eller försvara något, till exempel traditionella värderingar. Men om den rådande 

politiken ville skapa något radikalt nytt är det inte svårt att förstå varför humaniora inte fram-

stod som dess lämpligaste allianspartner. 

Det här var en lokal utveckling i Sverige. Även om liknande tendenser säkerligen går att 

finna på andra håll får det inte tas för givet att humaniora hamnade i samma typer av problem 

i andra kontexter. Tidigare forskning har till exempel konstaterat att humaniora kunde kopplas 

till ett ännu vitalt nationellt projekt på ett helt annat sätt i Norge även under efterkrigstiden. 

Där lyckades kulturkonservativa humanister knyta allianser med den politiska vänstern, vilket 

möjliggjorde satsningar på humaniora i högre utsträckning än i exempelvis Danmark och 

Tyskland.260 I Sverige tycks frånvaron av sådana alliansbildningar ha försvårat humanioras 

legitimeringssituation. Kanske var glappet för stort mellan den bildningsaristokrati och det 

radikala avantgarde som Jonas Hansson identifierat? Att verka för nationell prestige lyftes 

fram som en tänkbar uppgift för humaniora, till exempel i Svensk Tidskrift, men inte i någon 

större utsträckning. Folkhemsbygget började istället framstå som det centrala politiska 

projektet. Till det ansågs det inte främst vara humanistisk kunskap som behövdes. 

                                                             
257 Ekström & Sörlin, 2012, s. 102, 104. 
258 I Tiden varnades det efter andra världskriget också för att det inte fanns tillräckligt med plats för intellektuella 
uppgifter och kulturell strävan (vilket humaniora alltså brukade förknippas med) inom socialdemokratin och 
arbetarrörelsen. Se Melker Johnson, ”Partiet och de intellektuella”, Tiden, 1946:3, s. 158-163 och Tage Lind-
bom, ”Ett kulturellt efterkrigsprogram?”, Tiden, 1946:7, s. 411. Det ska dock påpekas att den forskningspolitiska 
utvecklingen under 1900-talet inte enbart drevs av socialdemokratiska krafter. Se Nybom, 1997, s. 120. 

Tidskrifter kunde under inte minst mellankrigstiden vara synnerligen viktiga i arbetet med att formulera en 
politisk vision som folkhemsprojektet. Se t.ex. Johan Svedjedal, Spektrum 1931-1935. Den svenska drömmen. 
Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2011, s. 12-13. 
259 Ekström & Sörlin, 2012, s. 104. För en diskussion av formuleringen av det socialdemokratiska folkhemspro-
jektet och dess koppling till framtidsförväntningar, se Jan Larsson, Hemmet vi ärvde. Om folkhemmet, identiteten 
och den gemensamma framtiden, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm: Arena, 1994, fr.a. kap. 5, s. 115-178. 
260 Eckhardt Larsen, 2007, s. 336-339. 
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Humanioras hävdvunna legitimerings- och mobiliseringsstrategier syntes främst vara 

anpassade utifrån de förutsättningar som förelegat i ett mer aristokratiskt, borgerligt samhälle. 

Av åtskilliga debattörer hävdades nu att den typen av samhälle hörde till det förgångna. Hur 

humaniora skulle anpassas utifrån de förändrade förutsättningarna, där vetenskapen främst 

förväntades legitimera sig genom social mobilisering, presenterades inga klara svar på. Sär-

skilt svårt blev detta då humaniora även förväntades söka legitimitet i ett vetenskapssamfund 

präglat av strikta empiristiska krav. Natur- och samhällsvetenskaper tycks ha varit lättare att 

legitimera i båda sammanhangen. För humaniora verkade kraven kollidera med varandra. 

Dess vetenskapliga ethos syntes inte automatiskt gångbart med kravet på att legitimera sig 

genom social mobilisering. 

Hur humaniora skulle fylla en angelägen funktion i ett demokratiskt massamhälle var alltså 

en viktig fråga som ställdes 1937-1947. Den aspekten är viktig att betona. Ett centralt argu-

ment i sentida humanioradebatt har nämligen varit att humanistisk bildning utgjort en kärna i 

demokratin och dess historia.261 Framför allt har detta formulerats av Nussbaum.262 Förhål-

landet mellan humaniora och demokrati är dock inte så smärtfritt som Nussbaum tänker sig. 

Även om hon argumenterar på en normativ nivå framställer hon äktenskapet mellan humani-

ora och demokrati som något alldeles för självklart.263 Man kan tycka att humanister, vilka 

själva yttrar sig om humaniora och dess historia, i synnerhet borde vara noggranna med att se 

vad som varit historiskt specifikt. Väger man in det vi har sett i den här undersökningen är det 

tydligt att humaniora, åtminstone i Sverige 1937-1947, inte alltid har upplevts som fullt 

kompatibelt med en demokratisk samhällsordning. Med en viss överdrift kan man säga att 

förhållandet nästan var inverterat. Inte på så vis att humaniora inte sågs som gångbart med 

demokrati, men det framstod som oklart vilken funktion humaniora skulle ha i ett demokra-

tiskt samhälle. Humaniora upplevdes ha stora svårigheter att anpassas till moderna, demo-

kratiska samhällsformer. Argument om humaniora som viktigt för att forma demokratiska 

medborgare tycks istället ha fått sitt genombrott senare. I den tid och det sammanhang vi har 

studerat stod det inte i förgrunden, även om det till exempel framhölls att humaniora borde 

mobiliseras som en resurs för att bekämpa totalitär propaganda. Men legitimeringsstrategier 

som tog sin utgångspunkt i att vissa humanister skulle ha en särskild kompetens för att inta en 

mentorsroll i samhället, eller i att humaniora skulle bygga en distans till det politiska livet och 

isolera sig i sitt elfenbenstorn, blev inte kompatibla med de krav som ställdes i allt högre 

                                                             
261 Se Helen Small, The Value of the Humanities, Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 1, 5-6, 125. 
262 Nussbaum, 2010, s. ix, 72, 77. 
263 Mycket riktigt har Nussbaum redan kritiserats för att sätta likhetstecken mellan humanistisk bildning och 
demokrati. Se t.ex. Jordheim & Rem, 2014, s. 26. 
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utsträckning, framför allt på vetenskapens utgångspunkt i frågor med relevans för allmänheten 

och därmed på dess sociala mobilisering. 

 

Var humaniora redan på undantag? 

I den här undersökningen har jag resonerat kring hur humaniora kunde legitimeras och mobi-

liseras utifrån den situation humaniora ansågs befinna sig i 1937-1947 av samtida aktörer. Det 

finns dock en risk att man av de övervägande negativa bilder som presenterades av humani-

oras situation och framtidsutsikter drar slutsatsen att humanioras situation var just sådan som 

den beskrevs i diskussionerna. Viktigt är att komma ihåg att jag främst visat hur det talades 

om humaniora. Nordin lär delvis ha rätt när han menar att humaniora, bland annat under 

perioden som här har blivit undersökt, ännu hade goda förutsättningar och att dess företrädare 

var viktiga parter i det offentliga samtalet. Antologierna vittnar om att humanister ännu kunde 

uppfattas som viktiga personer med värdefull kunskap att mobilisera när samtiden befann sig i 

kris. Och humanisterna tog tämligen stort utrymme i anspråk i tidskrifterna, även om vi i 

Tiden kunde se att bland annat kulturfrågor förklarades få mindre utrymme mot undersök-

ningsperiodens slut. Men talet om att detta skulle ha varit del av en guldålder för humaniora 

förefaller svårmotiverat om man i någon utsträckning vill ta hänsyn till hur humanioras situ-

ation uppfattades av samtiden. För att förstå hur talet om humanioras kris har utvecklats är det 

viktigt att inte stirra sig blind på förändringar som inträdde under 1960- och 1970-talen, utan 

att även beakta de diskussioner som har illuminerats här.264 Måhända var humaniora på 1930- 

och 1940-talen inte på undantag på samma sätt som under senare decennier. Men det upp-

fattades vara på undantag i den meningen att det tecknades som i otakt med tiden och under 

risk att hamna utanför de forskningspolitiska satsningar vilka väntades följa på andra världs-

kriget. I den dominerande framtidsberättelsen var humaniora på undantag. 

Problemen humaniora ansågs stå inför delades dock ofta av inte minst dikt och konst lik-

som teologi och kyrka. Dess problematiska situation var inte helt unik. Men klart är att hu-

maniora inte uppfattades stå i samhällets centrum, vare sig på 1940-talet eller i den förväntade 

framtiden. Som en till synes perifer företeelse ifrågasattes dess värde för samhället och 

humaniora behövde finna nya vägar för att demonstrera sin legitimitet. Vi har sett att det före-

kom offensiva försök att mobilisera humaniora socialt, inte minst genom flera av antologi-

erna. Men överlag är intrycket att humaniora intog en defensiv position. Tänkbara sätt att 

mobilisera humaniora på bestod ofta i att upprätthålla sådant som ansågs vara på väg att gå 

förlorat eller i att bistå övrigt vetenskapligt arbete som en slags hjälpvetenskap eller veten-
                                                             
264 Jfr Nordin, 2008, s. 272-286.  
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skapsorganisatör. Utifrån den här undersökningen kan vi konstatera att humaniora placerades 

i en defensiv position så till vida att det inte ansågs stå i politikens eller samhällets centrum 

och gå i bräschen för den framtida utvecklingen. 

Intressant att sätta i relation till den defensiva positioneringen är en iakttagelse gjord av 

Ekström och Sörlin: att humaniora under perioden 1930-1970 inte försvarade sig.265 Huma-

niora tycks med vissa undantag ha intagit en defensiv position, men inte uppbådat något aktivt 

försvar. Kanske kan detta tolkas som en tvekan, när företrädare för humaniora såg sig vackla 

mellan olika ideal? Skulle de innesluta sig i elfenbenstornet och legitimera sig i ett föreställt 

inomvetenskapligt sammanhang genom att uppfylla empiristiska, inomvetenskapliga krav? 

Eller skulle istället sträva efter att mobilisera sin kunskap socialt genom att vara en aktiv aktör 

i till exempel kulturlivet och därmed stärka sin samhälleliga legitimitet? För humanioras del 

tycktes det alltså oklart hur legitimitet i de båda föreställda sammanhangen skulle kunna upp-

rätthållas på samma gång. Fångade i ett sådant dilemma förefaller humanisterna inte ha upp-

bådat något aktivt försvar utan förpassats till ett utanförskap. Däremot kan man under 1900-

talets senare del se hur humaniora blivit mer offensivt och försökt att utnyttja utanförskapet, 

inte minst genom att förena sig med kritisk teori.266 Men under 1930- och 1940-talet, när 

humanister inte var vana vid sitt utanförskap, framstod en sådan uppgift inte som lika själv-

klar. Visst talades det om att humaniora skulle ha en kritiskt granskande funktion gentemot 

makten i samhället, men ofta framställdes den uppgiften snarare som en del av ett allmänt 

upplysningsprojekt, enligt vilket vidskepelser skulle bekämpas rent allmänt. En kritisk uppgift 

lyftes generellt inte fram som en specifik uppgift för just humaniora. 

Trots viss passivitet kan flera försök till mobilisering av humaniora ändå urskiljas. En av 

de framträdande mobiliseringsstrategierna bestod i att lyfta fram särskilda humanister som 

exempla för allmänheten att inspireras av i syfte att uthärda krishärdarna under 1930- och 

1940-talen. Det fanns förhoppningar om att personer med förankring inom humaniora skulle 

ge den moraliska vägledning samtiden ansågs vara i behov av. För detta användes kanaler 

såsom I angeläget ärende, Min tro och Världsmoral. Men det mesta tyder på att en sådan 

mobiliseringsstrategi syntes betydligt mindre gångbar i ett modernt, demokratiskt samhälle. 

Huruvida man kunde tala om objektivt giltiga värden var en omstridd fråga. Att vissa personer 

som företrädde humanistiska ämnen skulle vara särskilt lämpade att fungera som mentorer åt 

resten av folket ifrågasattes också. Vilka var humanisterna att ta sig sådana friheter? 

                                                             
265 Ekström & Sörlin, 2012, s. 105. 
266 Se t.ex. Ekström & Sörlin, 2012, s. 110. 
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Det betonades i allt större utsträckning att den enskilde forskarens kompetens och upp-

fyllandet av inomvetenskapliga kriterier inte var tillräckliga för att vetenskapen skulle erhålla 

legitimitet. Den behövde visa sig användbar för samhället i stort och ta sin utgångspunkt i 

frågor som allmänheten fann relevanta. Men de vetenskapliga kraven fick för den skull inte 

överges. Naturvetenskap och samhällsvetenskap ansågs bättre än humaniora kunna hantera 

sådana krav på tillämpning. Företrädare för sådana ämnen behövde inte framställa sig som 

”visare” eller mer högtstående än andra samhällsmedborgare för att nå ut, utan ansågs kunna 

mobilisera sin kunskap ändå. För humaniora var det oklart hur situationen skulle hanteras. 

Vetenskaplig professionalisering och en aktiv roll i samhällslivet blev svårt att kombinera. 

Särskilt problematiskt blev detta när de traditionella former, vilka humanister hade mobilise-

rats genom, uppfattades som hemmahörande i en allt mer överspelad, elitistisk samhälls-

ordning. Den enskilde vetenskapsmannens karaktär eller inomvetenskapliga kriterier sågs inte 

längre som tillräckliga källor för att ge humaniora legitimitet. 

I den här undersökningen har vi ringat in det dilemma humaniora hamnade i fram emot 

1900-talets mitt och preciserat vilka mekanismer som var verksamma i en förändringsprocess 

där humanioras situation kom att uppfattas som problematisk, vilket gjorde det angeläget för 

åtskilliga aktörer att se över humanioras samhällskontrakt. Viktigt att påpeka är dock att det är 

en specifik diskurs som har studerats genom ett fokus på tämligen utåtvända publikationer. 

Annorlunda typer av legitimerings- och mobiliseringsstrategier kan ha uttryckts eller prio-

riterats annorlunda i andra sammanhang. Men genom det här nedslaget, i ett utpräglat gräns-

land mellan vetenskap och politik, har vi tydligt kunnat se en yta där behovet av att omför-

handla humanioras samhällskontrakt accentuerades. 

Viktigt är också att inte se framväxten av kravet på att humaniora främst skulle legitimeras 

genom social mobilisering som något historiskt givet. Det var ingen del av en teleologisk ut-

veckling, där den sociala mobiliseringen oundvikligen avlöste mer traditionella legitimerings-

former. Vi har sett att olika ideal samexisterade och humaniora ansågs kunna legitimeras på 

olika sätt. Det var inte självklart att personligt baserad och mer inåtvänd legitimering skulle ge 

vika för en mer utåtriktad form av social mobilisering. Utan det var något som kom att upp-

fattas som angeläget just utifrån de förändringar av samhället som identifierades av de histo-

riska aktörer vi studerat under perioden 1937-1947. Inte minst tycktes kravet på social mobili-

sering ha blivit akut i ljuset av erfarenheter av totalitarismens framväxt och andra världs-

krigets utveckling, med bland annat instrumentalisering av vetenskapen. Historiskt specifika 

omständigheter gjorde det angeläget att söka nya former för vetenskapens legitimering. 

Kanske var det extra förödande för humaniora att placeras i utanförskap just i det här skedet, 
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då stora vetenskapliga upprustningar också följde under den scientistiskt präglade efter-

krigstiden. Enligt Steven Shapin etablerades då också uppfattningen att ”science no longer 

lived in an Ivory Tower; it had been drawn out of the Tower by wartime necessities and by 

the continuing mobilization of the Cold War”.267 De krav på vetenskapens sociala mobili-

sering som framfördes i samband med andra världskriget tycks ha fått stora konsekvenser för 

hur vetenskapen ansågs kunna legitimeras under efterföljande decennier. Kanske kan man tala 

om att en ny legitimitetsregim etablerades?268 

 

En historiserad krisupplevelse 

Även om de problem humaniora upplevdes stå inför 1937-1947 bör betraktas som reaktioner 

på tidsbundna omständigheter går det heller inte att blunda för de likheter som ändå finns 

mellan den tidens problembeskrivningar och dagens. Talande för undersökningsperioden är 

att åtskilliga problem identifierades för humaniora, men att få konkreta lösningar presentera-

des. Det kan mycket väl vara så att humaniora idag står inför delvis samma problem och ut-

maningar. Men dessa aktualiseras på olika sätt och färgas i ljuset av olika generationers 

erfarenheter och framtidsförväntningar. I en nyutkommen norsk rapport har det till exempel 

föreslagits ”at tvil på egen legitimitet er en del av selve humaniorabegreppet” och att ”så snart 

de økonomiske, politiske og intellektuelle betingelsene er på plass, slår krisen ut i full 

blomst”.269 Om det 1937-1947 var upplevelsen av att ett teknifierat och demokratiserat 

massamhälle växte fram och ställde nya krav på vetenskapen, vilket särskilt aktualiserades i 

samband med andra världskriget, tycks det idag istället vara marknadsanpassning, globalise-

ring och digitalisering som förändrar omständigheterna för hur vetenskapen anses kunna 

legitimeras och mobiliseras. Sådana frågor verkar aktualiseras i särskilt hög grad när männi-

skor upplever att samhället genomgår grundläggande förändringar. För att på allvar historisera 

upplevelsen av humanioras kris skulle fler undersökningar behövas, inte minst med längre 
                                                             
267 Shapin, 2012, s. 20. 
268 Begreppet har nyligen använts i en text om humaniora av Ragnar Nilsson, som även förslagit att externa 
intressenter kan ha bidragit till att ”de nytto- eller värdebegrepp som fick forskningspolitiskt fäste under 1900-
talet idag speglar de natur-, medicin- och teknikvetenskapliga områdenas förutsättningar bättre än humaniora”, 
varför förstnämnda områden fått tolkningsföreträde angående vetenskapens samhällsvärde. Se Ragnar Nilsson, 
”Granskningssamhällets forskningspolitik och humanioras värden” i Jesper Eckhardt Larsen & Martin Wiklund 
(red.), Humaniora i kunskapssamhället. En nordisk debattbok, Malmö: NSU Press, 2012, s. 121, 127. För liknan-
de tolkningar, se även Tranøy, 1983, s. 27-28 och Finn Collin & Jan Faye, ”Humaniora og den moderne forsk-
ningspolitik” i Finn Collin & Jan Faye (red.), Idéer vi lever på. Humanistisk viden i videnssamfundet, Köpen-
hamn: Akademisk Forlag, 2008, s. 18. Sistnämnda menar att principerna för aktuell forskningspolitik – inte bara 
i Danmark, utan tämligen generellt i Västvärlden – ”ligger i direkte forlængelse af den mobilisering af forsk-
ningen […] som fandt sted i USA under og efter den 2. Verdenskrig”, vilket enligt dem skedde utifrån natur-
vetenskapens premisser. 
269 Jordheim & Rem (red.), 2014, s. 57-58. Rapportförfattarna utgår här från ett exempel från 1941, alltså ett årtal 
som ingår i min undersökningsperiod. 
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diakront fokus, av hur humaniora ställts inför problem vid olika historiska tidpunkter och hur 

detta samspelat med olika samhällsförändringar. Här har ett litet nedslag gjorts. Det har 

uppmärksammats att företrädare för humaniora 1937-1947 upplevde problem i hur de skulle 

gå tillväga för att legitimera sina verksamheter. Hur detta sett ut vid andra historiska skeden är 

en fråga som kräver mer forskning, inte minst om vi vill bilda oss en djupare förståelse för 

vad som är tidstypiskt med humanioras kris idag och vad den har för historiska rötter. 

Det går också att finna sentida paralleller till hur vetenskapens legitimitet framstår som 

oklar under vissa omständigheter. Till exempel har Karin Bäckstrand, i en artikel från början 

av 2000-talet om samspelet mellan vetenskap och politik i samband med miljöfrågor, upp-

märksammat att det kan finnas en spänning i att ”bredda det medborgerliga deltagandet i 

forskningsprocessen utan att detta äventyrar forskningskvaliteten”. För samtidigt tycks bred-

dat medborgerligt deltagande vara nödvändigt för att hantera de utmaningar som miljöhotet 

ställer oss inför.270 Spänningen uppvisar en likhet med problemet som uppmärksammades 

under min undersökningsperiod, huruvida legitimiteten som empirisk vetenskap kunde bi-

behållas ifall vetenskapen mobiliserades på bred front och tog utgångspunkt i dagsaktuella 

frågor. Det är ingen slump att Bäckstrand observerar en sådan spänning i ett sammanhang där 

ett globalt miljöhot står i fokus. Likt andra världskriget i min undersökning tycks miljöhotet 

ha påkallat akuta krav på en bred mobilisering, vilket i sin tur ställer legitimitetsfrågan på sin 

spets. Huruvida vetenskapen kan säkra sin legitimitet i både mer inomvetenskapliga och mer 

allmänna, samhälleliga sammanhang är alltid en relevant fråga när vi lever i ett demokratiskt 

tidevarv. Men i vissa sammanhang tycks spänningar, som frågan ger upphov till, aktualiseras i 

särskilt hög grad. Historiska komparationer av humanioras – men också andra vetenskaps-

områdens – legitimeringsstrategier borde vara en viktig fråga för framtida forskning. 

Idag tas det ofta för givet att det viktigaste sammanhanget för vetenskapen att legitimera 

sig inom är det demokratiska samhället i stort. Men studeras dess legitimering under tidigare 

historiska skeden kan det inte tas för givet. Annars är risken står att vi på ett anakronistiskt vis 

projicerar vår egen tids förutsättningar på historiska situationer och förväntar oss att de legiti-

meringsstrategier som syns mest relevanta idag skulle ha varit lika relevanta då. Här har vi 

gjort ett nedslag i en tid där den moderna demokratin uppfattades som en ny och inte fullt 

etablerad företeelse, vilket blev påtagligt i samband med 1930- och 1940-talens totalitära 

trender. Samhällsförändringen tycks ha inneburit ett slags paradigmskifte i hur humaniora 

                                                             
270 Karin Bäckstrand, ”Samspelet mellan vetenskap och politik. Experternas, medborgarnas och beslutfattarnas 
roll i miljöforskningen och miljöpolitiken” i Lars J. Lundgren (red.), Vägar till kunskap. Några aspekter på 
humanvetenskaplig och annan miljöforskning, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag, 2003, s. 96. 
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ansågs behöva legitimeras när det sociala mobiliseringskravet framstod som den viktigaste 

källan till legitimitet.271 I Sverige syntes en ny, modern samhällsordning avlösa en traditionell 

sådan. I sistnämnda hade humaniora haft en framträdande samhällsroll, men i det nya sam-

hälle som föreställdes vara på väg att växa fram blev det oklart hur humaniora skulle kunna 

mobiliseras socialt och därmed vinna tillräcklig legitimitet. 

Processen som här studerats kan karaktäriseras som en form av samproduktion. Vetenskap 

och samhälle förändrades i dialog med varandra, eftersom vetenskapen i slutändan är en del 

av samhället. För humaniora blev det alltså särskilt problematiskt att omförhandla sitt sam-

hällskontrakt. Specifika vetenskapliga normer och traditionella legitimeringstrategier gjorde 

att humaniora inte helt plötsligt och förbehållslöst kunde anpassas utifrån de nya krav som det 

moderna samhället tycktes ställa. Humaniora upplevdes därmed hamna i en svår sits. Dess 

legitimitet blev oklar när humanioras företrädare och deras kompetenser inte ansågs kunna 

mobiliseras på samma sätt som vissa andra vetenskapsområden. I sammanhanget var ideolo-

giska aspekter viktiga. Specifika framtidsförväntningar och önskningar om att skapa en viss 

sorts samhälle placerade humaniora i ett slags utanförskap. Utifrån sina traditionella legitime-

rings- och mobiliseringsstrategier var det svårt att se hur humaniora kunde passas in i de fram-

tidsprojekt som vann allt mer gehör i Sverige fram emot 1900-talets mitt. Humaniora passade 

inte in i den hegemoniska, moderna svenska samhällsberättelse som tog form. För att passa in 

och få en tydlig roll i berättelsen behövde humaniora utveckla nya strategier för sin legitime-

ring, särskilt genom att mobilisera sin kunskap till resten av samhället på ett effektivt sätt. 

Om det tidigare hade synts lockande att hålla sig innanför elfenbenstornets murar blev ett 

sådant ideal svårt att upprätthålla när samhället demokratiserades. Humanistisk forskning 

kunde inte bedrivas i isolering från andra delar av samhället. Andra världskriget blottade 

särskilt de sprickor som hade uppenbarat sig i tornets murverk. Allt färre forskare såg sig för-

mögna att stanna i elfenbenstornet. Men hur företrädare för humaniora skulle göra ordentlig 

nytta på samhällets övriga fält var ingen enkel fråga att svara på. Som Herbert Tingsten på-

pekade 1940 var det lätt att vetenskapens elfenbenstorn förvandlades till en väderkvarn, 

vilken helt styrdes av samhällets stormar. Det hade blivit ett fundamentalt problem hur 

humaniora kunde stå rakt, som en vetenskap, även utanför det belägrade elfenbenstornet. 

                                                             
271 I samband med de senaste decenniernas stora samhällsförändringar har frågan väckts i Norge om humaniora 
står inför ett epokskifte då det tycks vara i otakt med nuvarande samhällsförändringar och att det därmed blivit 
oklart vad humanistisk kunskap kan användas till. Se Jordheim & Rem (red.), 2014, s. 7, 14-15. Att sådana 
frågor väcks är inte förvånande då vetenskapen inte är isolerad från samhället, utan en del av det. När samhället 
förändras finns det även behov av att omförhandla vetenskapens plats i det utifrån nya förutsättningar. 
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