
 
 

Den svåra konsten att förklara det självklara 
Intervju med Göran Ahrne författare till boken Att se samhället 
 
Att se samhället är en bok som utforskar och problematiserar det välbekanta. Boken 
genomsyras av en nyfikenhet på samhället omkring oss och känslan av att sociologi är ett 
både roligt och intressant, men också svårt ämne. 
 

- Sociologi är inte så påtagligt som till exempel nationalekonomi eller historia. Det är 
svårare att säga rakt upp och ner vad det är. Det handlar ju om samhället, men det finns 
mycket som gör det svårt att verkligen få syn på samhället. Det är ungefär som ordspråket 
att man ser inte skogen för alla träd – man har svårt att se samhället för alla människor. 
Man ser inte relationerna mellan dem och hur de är beroende av varandra, menar 
författaren Göran Arhne. 

 
Sociologi handlar om människors normer, förväntningar och maktrelationer. De är ofta dolda 
och svåra att urskilja och de formar vår interaktion med varandra. Sociologi handlar om att lära 
sig se och upptäcka samhället. 

- Man kan säga att budskapet i boken är dubbelt, dels att förmedla det som är roligt och 
intressant, men också att få fram svårigheterna. Sociologi är en balansgång mellan det 
självklara och det allt för mystifierade, säger Ahrne. 

 
Han jämför med historiker, som från början har en distans i tid, och antropologer som på samma 
sätt har en given distans i rum, i och med att man sysslar med det som är främmande. Sociologin 
är en del av det samhälle den utforskar, det vardagliga livet här och nu, som du och jag är 
delaktiga i. 

- Ja, en av mina käpphästar är att det som är mest intressant är det normala. Det är lätt att 
man framhäver det onormala, som olika former av utanförskap. Det kan man lättare se, 
för det skiljer ut sig. Men det är mer intressant att ta reda på varför folk går till jobbet! 

 
Att se samhället är en introduktion för nybörjare i sociologi, men kan också läsas av intresserade 
från till exempel andra samhällsvetenskapliga ämnen. 

- Det finns ju en del introduktionsböcker, där den bästa är Peter Bergers klassiska 
Invitation to sociology. Min tanke var att uppdatera detta och att sätta in det i ett svenskt 
sammanhang. Det är viktigt att poängtera att det inte finns en speciell svensk sociologi, 
men man kan förmedla den här känslan av närhet och distans på ett bättre sätt för 
svenska läsare om de kan känna igen sig i kontexten, menar Göran Ahrne. 

 
Boken innehåller också ett intressant kapitel om sociologin i Sverige, där författaren gör en 
genomgång av vad sociologer i Sverige har sysslat med. 

- Det talas ju till exempel mycket om globalisering och för att förstå detta fenomen är det 
bra att utgå från hur det är i Sverige. 

 
Därmed inte sagt att klassikerna är oviktiga. 

- Samhällsmekanismerna är ganska lika oavsett om det är i Sverige på 2000-talet eller i 
Tyskland på 1800-talet. De grundläggande strukturerna är sega och oföränderliga, påpekar 
Ahrne. 
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Därför tar han upp några huvudlinjer i sociologiska teoribildningar. Boken har en resonerande, 
reflekterande karaktär. Vilken teori är bäst? Hur har ämnet utvecklats och förändrats? Vilka 
svårigheter stöter man på? Hur kan man använda sociologin? 

- Begreppet reflexivitet är centralt inom sociologin. De flesta andra ämnen är normativa, de 
talar om hur saker och ting ska göras på bästa sätt. Sociologin intresserar sig för hur det 
är, säger Göran Ahrne. 
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