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Petteri Pietikäinen & Otto Pipatti

 

Inledning

Inom idé- och vetenskapshistorien påträffas ibland tänkare som 
sticker ut från den ideologiska bakgrund som är tidstypisk för den 
egna kulturkretsen. För forskaren framstår de som på något sätt av -
vikande, de verkar vara antingen före sin tid eller gammalmodiga på 
ett egensinnigt sätt. Den finlandssvenske sociologen, antropologen 
och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) var en sådan 
person, i många avseenden uttryckligen på grund av sitt nydanande 
tänkande. Som det framgår av denna bok skulle Westermarck känna 
sig hemma i den liberala värdepluralistiska och sekulära kultur som 
vi lever i på 2020-talet. Därutöver har den evolutionism han stod för 
starkt återkommit inom samhälls- och beteendevetenskaperna efter 
en halvsekellång ökenvandring. Westermarck skulle utan svårig heter 
kunna ge sig in i ett samtal med en evolutionspsykolog eller en pri-
matolog som forskar i moralens ursprung i dag och både göra sig 
förstådd och förstå deras tankar. I centrum för den här boken står 
Edvard Westermarck, men den handlar även om hans syster, förfat-
taren och konstnären Helena Westermarck (1857–1938) och om hans 
elever som från tiden kring sekelskiftet 1900 till andra världskriget 
representerade den evolutionssociologiska och evolutionsantropolo-
giska forskningsinriktning som Westermarck lanserade.

Detta verk är det första där den Westermarckska kretsens veten-
skapliga produktion och samhälleliga tänkande undersöks mellan 
samma pärmar. I boken presenterar vi resultat ur doktorsavhand-
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lingar om Westermarck och hans närkrets skrivna av medlemmarna 
i ett forskningsprojekt, som finansierats av Svenska litteratursällska-
pet i Finland, samt nyare forskning gällande Westermarcks elever. 
Av skribenterna representerar Jouni Ahmajärvi, Petteri Pietikäinen 
och Niina Timosaari-Hyry forskning inom idé- och vetenskapshis-
toria, som kan studeras som huvudämne vid Uleåborgs universitet. 
Historikern Julia Dahlberg och sociologen Otto Pipatti har dispute-
rat vid Helsingfors universitet. Den Westermarckska evolutionismen 
och samhällsvetenskapen i bredare bemärkelse behandlas framför 
allt i de kapitel som är skrivna av Pipatti ensam eller i samarbete 
med andra. Den helhetsbild av Westermarcks moralpsykologiska och 
moralsociologiska produktion som Pipatti tecknat i sin forskning är 
ett komplement till tidigare forskning som huvudsakligen närmat 
sig Westermarcks moralteori ur ett filosofiskt perspektiv.1 Wester-
marcks samhälleliga reformarbete granskas i Niina Timosaari-Hyrys 
kapitel. Hennes forskning om kopplingarna mellan det vetenskap-
liga och det samhälleliga tänkandet hos Westermarck tar upp sidor 
av hans arv som tidigare fått liten uppmärksamhet.2 Julia Dahlberg 
har i sin doktorsavhandling behandlat Helena Westermarck och hen-
nes förhållande till sin bror och den Westermarckska släkten i vidare 
bemärkelse.3 I denna bok behandlar Dahlbergs artiklar evolutions-
tänkandets ankomst till och spridning i Finland samt Helena Wester-
marcks skönlitterära tolkning av de förväntningar som samhället 
riktde mot kvinnor. Jouni Ahmajärvi har undersökt Gunnar Landt-
man (1878–1940), som forskade i samhällsklassernas utvecklingshis-
toria och var den första professorn i sociologi vid Helsingfors univer-
sitet. Det har inte funnits någon historisk forskning om Landtmans 
liv och sociologiska forskning före Ahmajärvis doktorsavhandling.4 

Andra forskare som behandlas i boken är religionsvetaren och 
antropologen Rafael Karsten (1879–1956) och konstvetaren Yrjö Hirn 
(1870–1952) samt Rudolf Holsti (1881–1945), som gjorde karriär som 
diplomat och verkade som utrikesminister under tre olika  år  tionden, 
och Ragnar Numelin (1890–1972), som också arbetade som diplomat 
men samtidigt gav upphov till ett omfattande författarskap. Intres-
set för forskning om deras vetenskapliga arbete har varit litet, med 
undantag för Karstens religionsvetenskap och  antropologi.5 I vår 
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bok fördjupar vi oss inte i filosofen Rolf Lagerborgs (1874–1959) 
eller antropologen Hilma Granqvists (1890–1972) produktion, trots 
att Westermarck hade stort inflytande även över deras vetenskapliga 
arbete.6

Det finns givetvis tidigare forskning som behandlar Westermarck. 
Bland de internationella forskarna bör man särskilt nämna Timothy 
Stroup, som bedrivit omfattande forskning i Westermarcks moral-
filosofi, och antropologen Arthur P. Wolf, som förtjänstfullt bedömt 
de olika sidorna av Westermarcks teori om incestaversion.7 David 
Shankland, som är direktör för det brittiska kungliga antropologiska 
institutet, har varit redaktör för ett verk som undersöker speciellt 
Westermarcks antropologi och moralfilosofi.8

Psykologen Juhani Ihanus och sociologen Heikki Sarmaja kan 
anses vara pionjärer inom den finska Westermarckforskningen. Iha-
nus granskar Westermarck som en del av antropologins och psyko-
logins historia i sin doktorsavhandling,9 och Sarmaja har analyse-
rat Westermarcks uppfattningar om känslomässiga band, sexualitet, 
moral och altruism mellan människor i sociobiologisk och evolu-
tionspsykologisk belysning.10 Mikko Salmela har behandlat Wester-
marcks ställning inom den finska etikens och kulturfilosofins histo-
ria.11 Filosofen Olli Lagerspetz och sociologen Kirsti Suolinna har 
undersökt Westermarcks forskningsnätverk i Finland och England 
samt hans verksamhet vid Åbo Akademi.12 Suolinna har också skri-
vit om Westermarcks och Hilma Granqvists fältarbete,13 och Lager-
spetz har tillsammans med sina filosofkolleger vid Åbo Akademi varit 
redaktör för en artikel samling om Westermarcks moraltänkande och 
antropologi.14 Sociologen Salla Tuomivaaras nya forskning fokuserar 
på Westermarcks och Émile Durkheims uppfattningar om djur och 
bidrar till nytolkningen av Westermarck som en del av den klassiska 
 sociologin.15

Metodologiskt närmar sig kapitlen i denna bok ibland biografisk 
forskning, ibland socialhistorisk idé- och vetenskapshistoria och 
en del av dem är en nytolkning och omvärdering av Westermarcks 
moralteori gjord genom noggrann närläsning. Vi har inte strävat efter 
att förenhetliga perspektiv, metoder och skrivsätt, eftersom alla skri-
benter har sin egen och naturliga forskarröst. I bred bemärkelse 
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representerar ändå alla kapitel idé- och lärdomshistoria, det vill säga 
forskning som belyser tänkande och dess uttryck i olika samman-
hang. Idéhistorikern vill, som historikern Mark Bevir uttrycker det, 
”begripliggöra hur någon annan har förstått saker”.16 I en färsk över-
sikt över idé- och vetenskapshistorien anmärker författarna att ”för-
enklat sagt blir den enskilda tänkarens intellektuella arbete idéhisto-
riskt betydelsefullt ifall de tankekonstruktioner som tänkaren format 
har förmedlats vidare på ett eller annat sätt”.17 Detta kriterium för 
betydelsefullhet uppfylls utmärkt väl av Edvard Westermarck, vars 
vetenskapliga arbete i tiderna hade ett stort inflytande såväl i Fin-
land som internationellt och som under de senaste årtiondena har 
fått en renässans inom den internationella moral- och evolutions-
forskningen. Han betraktas i dag som en tidig pionjär inom socio-
biologin, evolutionspsykologin och evolutionsantropologin (de två 
senare har utvecklats ur den tidigare), som insåg den betydelse käns-
lor kring moral och familjebildning har för människogemenskaper 
och vars teorier allt oftare figurerar i diskussioner bland forskare på 
området.18 

Westermarck och hans närkrets är speciellt intressanta som forsk-
ningsobjekt för idé- och vetenskapshistorisk forskning, eftersom 
deras produktion på ett fängslande sätt visar på sambanden mellan 
evolutionsteoretiska, psykologiska och samhällsvetenskapliga upp-
fattningar och ideologiska strömningar såsom liberalism, nationalism, 
sekularism och naturalism. Sambandet är dubbelriktat. De ideolo-
giska strömningarna syns i det vetenskapliga tänkandet hos Wester-
marck och hans närkrets samtidigt som deras vetenskapliga tänkande 
–  speciellt evolutionismen och empirismen – påverkade deras sätt 
att uppfatta ideologiska strömningar och ta ställning till samhälleliga 
frågor. Denna bok ämnar inte ge en uttömmande helhetsbild av den 
Wester marckska kretsens vetenskapliga och samhälleliga tänkande,  
utan siktar i stället på att lyfta fram vissa centrala drag och teman 
som utmärker forskningstraditionen. Eftersom Edvard Westermarck 
är den centrala gestalten i boken berättar vi inledningsvis i korthet  
om hans liv och arbete. Efter det går vi över till att beskriva de all-
männa dragen i Westermarcks och hans närkrets tänkande och verk-
samhet, som vi inom forskningsprojektet har undersökt. 
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Edvard Westermarcks liv och arbete

Edvard Westermarck är den finska sociologins grundläggare i såväl 
institutionell som intellektuell bemärkelse. Strax efter att hans dok-
torsavhandling The Origin of Human Marriage (1889) gavs ut, 
utnämndes han till docent vid Kejserliga  Alexanders-Universitetet i 
Helsingfors. Det var en av de första lärarbefattningarna inom socio-
logi på universitetsnivå i hela världen. Mellan 1906 och 1918 var 
Wester marck professor i praktisk filosofi vid universitetet i Helsing-
fors, och sociologi undervisningen ingick i läroämnet. År 1918 valdes 

Huvudingången till London School of Economics and Political Science, där Edvard 
Westermarck arbetade från 1904 och blev utnämnd till professor i sociologi 1907. 
Han skötte professuren i London parallellt med sina värv i Finland ända in på 
1930-talet.
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 Westermarck till professor i filosofi vid det då nygrundade Åbo Aka-
demi och han kom samtidigt att fungera som rektor.19 Han var lik-
giltigt inställd till förvaltning och pompösa akademiska ritualer och 
sade upp sig från rektoratet 1921, men fortsatte som professor ända 
till 1932. Från och med 1904 arbetade Westermarck också vid Lon-
don School of Economics and Political Science, som är en del av Lon-
dons universitet. År 1907 utnämndes han till professor i sociologi vid 
LSE och skötte professurerna parallellt i Finland och London fram 
till början av 1930-talet. Vid LSE inrättades två lärostolar samtidigt, 
och Westermarck blev tillsammans med L. T. Hobhouse (1864–1929) 
Storbritanniens två första professorer i sociologi. 

Westermarcks produktion handlar om tre sammanlänkade områ-
den: äktenskap och familj, moralens ursprung och utveckling samt 
marockansk folkkultur. Westermarcks doktorsavhandling utgör en 
del av hans mer omfattande verk The History of Human  Marriage, 
som utkom i England 1891 och som snabbt fick stor internationell 
uppmärksamhet. Verket i fråga är en omfångsrik undersökning om 

Edvard Westermarck disputerade 
på avhandlingen The Origins of 
Human Marriage om äktenskapets 
ursprung 1889. Den ingick som 
en del i det mer omfattande verket 
The History of Human Marriage, 
som utkom i England 1891 och 
som väckte stor uppmärksamhet 
internationellt
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den mänskliga familjebildningens biologi och psykologi samt om 
äktenskapspraxis i olika delar av världen. Boken gavs ut i en ny 
och  genomgående reviderad upplaga i tre delar 1921. Teorin om 
incest, som för första gången presenterades redan i The History of 
Human Marriage, började få fotfäste inom antropologin först under 
1900-talets sista årtionden, men verket hade överlag en omedelbar 
inverkan på antropologins utveckling genom att det kull kastade teo-
rierna om den så kallade ursprungliga promiskuiteten. I slutet av 
1800-talet betraktade ledande antropologer och evolutionister den 
monogama äktenskapsformen som resultatet av en lång civilisa-
tionsutveckling och så ledes som ett rätt senkommet fenomen inom 
mänsklighetens historia. Enligt dem utmärktes såväl mänsklighet-
ens tidiga stadier som de ännu existerande mest primitiva samhäl-
le na av promiskuitet, det vill säga av avsaknaden av en äktenskaps-
institution och en frånvaro av reglering gällande sexuellt umgänge.  I 
sitt verk behandlar Westermarck bevismaterialet för hypotesen om 
promiskuitet och framför att fallenheten för den monogama samlev-
nadsformen har utvecklats i ett tidigt stadium av människosläktets 
biologiska evolution, då båda föräldrarnas omsorg har spelat en bety-
dande roll (se också kapitel 2). Diskussionen om i vilken utsträckning 
de olika formerna av äktenskap har förekommit historiskt har fort-
satt inom forskningen till dessa dagar, men endast några få – främst 
marxistiska – tänkare har förespråkat promiskuitetsteorin efter att 
Westermarcks tidiga äktenskapsforskning publicerades.

Den del av Westermarcks produktion som behandlar moral har 
samhällsvetenskapliga och filosofiska dimensioner. Hans mest bety-
dande arbete inom moralsociologin och moralantropologin är det 
tvådelade verket The Origin and Development of the Moral Ideas 
(1906–1908). I verket framför Westermarck en detaljerad moral-
psykologisk teori om den mänskliga moraluppfattningens emotio-
nella ursprung. Samtidigt är verkets centrala syfte att beskriva och 
förklara både universella drag och kulturella variationer bland 
moraluppfattningarna (se kapitel 3). En central del av Westermarcks 
filosofiska arv är kritiken av den moraliska objektivismen eller rea-
lismen, som han presenterar i sin mest omfattande form i verket 
 Ethical  Relativity (1932). Med objektivism avsåg Westermarck 
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 teorier om etik, som utgår ifrån att det i världen existerar av männi-
skans känslor oberoende universella moraliska sanningar eller prin-
ciper som kan identifieras med hjälp av förnuftet eller någon annan 
förmåga. 

Från och med slutet av 1890-talet vistades Westermarck en del av 
sin tid i Marocko, dit han ursprungligen reste för att utföra antro-
pologiska fältstudier om folktro och moraluppfattningar inom den 
islamska kulturen. När första världskriget bröt ut hade han ägnat 
sammanlagt sex år åt fältarbete, inklusive två år utan avbrott i bör-
jan av århundradet. Senare publicerade han flera verk som behandlar 
marockansk sed och tro.20 Westermarck var en av de första antropo-
logerna som förstod betydelsen av långvarig deltagande observation 
och av att bemästra de lokala språken. Han lärde sig lokala arabiska 
dialekter såväl som berbernas – en etnisk grupp som främst lever i 
Marocko och Algeriet – språk. Samtidigt använde sig Westermarck 
endast av information från lokala informanter, och han använde inte 
deras beskrivningar för ogrundade generaliseringar om sed och tro 
utanför den gemenskap som han undersökte. Westermarck kan med 
goda skäl anses vara en metodologisk banbrytare inom det etnogra-

Edvard Westermarck bedrev fältarbete i Marocko i flera år från slutet av 1890-talet. 
Han vistades mycket i Marocko också senare, i sin Villa Tusculum utanför Tanger. 
FOTO MAGNUS DAHL 1927.
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fiska fältarbetet, trots att hans betydelse knappast alls uppmärk-
sammats inom den internationella antropologins lärdomshistoria.21 
I England var en av hans elever den berömde polskfödde antropo-
logen Bronislaw Malinowski, som medgav sig ”vara mer skyldig 
Westermarcks personliga undervisning och arbete än något annat 
vetenskapligt intryck”.22 Genom att ingående förkovra sig i den 
marockanska kulturen fick Westermarck dyrbart jämförelsematerial 
att ställa i relation till den västerländska kulturen och använda sig 
av i sin moralforskning. Den marockanska kulturen blev också en 
viktig del av Westermarcks personliga liv, eftersom Marocko tillsam-
mans med Finland och England blev hans hemland. Det är alltså inte 
underligt att Westermarck blev en äkta kosmopolit: en forskare som 
förstod och uppskattade andra kulturers särdrag.23 

På 1930-talet fördystrades upplysningsoptimisten Westermarcks 
sinne av fascisternas, nationalsocialisternas och kommunisternas 
fanatism och förakt för demokrati. Han dog 76 år gammal i sviterna 
av ett våldsamt astmaanfall i sitt hem i Tenala i västra Nyland den 
3 september 1939. Det dödliga astmaanfallet hade föregåtts av en 
radio nyhet där det berättades om Nazitysklands anfall mot Polen den 
1 september.24

Grunddragen i Westermarcks och hans närkrets tänkande

Läsaren möter i denna bok flera påståenden, begrepp och teorier som 
är karakteristiska för Westermarcks och hans närkrets vetenskapliga 
och samhälleliga tänkande. Härnäst presenterar vi några grunddrag 
i den Westermarckska kretsens tänkande för att det ska vara lättare 
för läsaren att orientera sig bland bokens kapitel och tankar. 

För det första var Westermarck och hans närkrets evolutionister 
och uttryckligen darwinistiska evolutionister. Det innebär att deras 
uppfattning om artutvecklingen och utformningen av människans 
beteendemönster baserar sig på teorin om det naturliga urvalet som 
den centrala mekanismen i den biologiska evolutionen, som  Charles 
Darwin presenterar i sitt verk Om arternas uppkomst  (Origin of 
Species, 1859). ”Darwinism” betydde för Westermarck uttryckligen 
 Darwins lära om det naturliga urvalet, eftersom tanken om alla arters 
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härstamning från samma urform var bekant sedan tidigare.25 Darwin 
beskriver kortfattat sin teori på följande sätt: ”Detta bibehållande 
af fördelaktiga och förkastande af ofördelaktiga variationer är hvad 
jag kallar det naturliga urvalet.”26 Det naturliga urvalet gäller alltså 
endast sådana variationer och beteenden som är nyttiga eller skad-
liga för de biologiska organismerna med hänsyn till deras överlev-
nad och fortplantning. På detta sätt sprids eller försvinner egenska-
per ur populationen. Om det inte är fråga om någondera riktas inget 
urvalstryck mot variationerna och de får fortsätta existera på samma 
sätt som en servis kan gå i arv från generation till generation utan att 
någon använder den.

Det är också viktigt att notera vilken typ av evolutionism Wester-
marck inte förespråkade, nämligen lamarckism, som baserar sig 
på förvärvade egenskapers ärftlighet. Lamarckismen utgår från den 
frans  ke naturforskaren Jean-Baptiste Lamarcks (1744–1829) teori om 
arternas ursprung och härkomst som publicerades i början av 1800-
talet. I slutet av århundradet fick den lamarckistiska evolutions-
teorin, speciellt dess tanke om förvärvade fysiska och psykiska egen-
skapers ärftlighet, en vetenskaplig renässans som konkurrent till 

Westermarck och hans elever var först 
och främst darwinistiska evolutionister. 
Den brittiske naturforskaren och 
antropologen Alfred Russel Wallace 
formulerade också, samtidigt som 
Darwin och oberoende av denne, teorin 
om den biologiska evolutionen. Wallace 
skrev förordet till Westermarcks The 
History of Human Marriage.
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Darwins teori.27 En central gestalt i denna utveckling var Herbert 
Spencer (1820–1903), som räknas till sociologins grundare. Hans 
evolutionspsykologi baserade sig på antagandet att speciellt sådana 
egenskaper och beteenden som särskiljer människan från djurriket 
kan förklaras på ett lamarckistiskt sätt, så att människan genom sin 
aktivitet anpassar sig till en mer och mer komplicerad omgivning. 
Till dessa hör till exempel det moraliska beteendet. Westermarck 
uppskattade Spencer speciellt för att denne utvidgade evolutionens 
idé till att gälla såväl biologiska och psykologiska som samhälleliga 
fenomen.28 Westermarck delade ändå inte Spencers strävan att finna 
allmänna lagbundenheter som styr all evolution. Dessutom förstod 
Westermarck redan i slutet av 1880-talet att teorin om förvärvade 
egenskapers ärftlighet – och således grunden till den Spencerska 
evolutionismen – troligen var felaktig. Bakom denna förståelse låg 
den tyske evolutions biologen August Weissmans upptäckter om att 
individens erfarenheter inte påverkar informationen i köns cellerna. 
Det var ändå först när populationsgenetiken och Darwins teori under 
mellankrigstiden förenades som de lamarckistiska evolutionsteorier-
 na åsidosattes. Den moderna biologin grundar sig helt och hållet på 
 darwinistisk evolutionsteori.

För det andra, och i förhållande till det tidigare, är uppfattningen 
att det finns en universell människonatur en hörnsten i det Wester-
marckska tänkandet. Denna uppfattning påverkades både av den 
darwinistiska evolutionsteorin och av 1700-talets skotska upplys-
ning, speciellt David Humes ”lära om människans natur” (science of 
human nature). Utgångspunkten i denna lära är tanken om männi-
skans psykologiska likhet överallt i världen. De skotska filosoferna 
Hume och Adam Smith påverkade på många sätt både Darwins och 
Westermarcks tänkande. Speciellt Humes och Smiths tankar om den 
grundläggande roll känslor har för den mänskliga socialiteten och 
moralen hade en banbrytande betydelse för Westermarck. Dessa 
känslor var universella såväl för Hume och Smith som för Darwin 
och Westermarck, de kunde upptäckas överallt och delades av både 
män och kvinnor, även om – vilket Westermarck betonade i sitt eget 
forskningsarbete – deras uttrycksformer kunde uppvisa kulturell och 
historisk variation.
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Westermarcks evolutionism och människonaturstänkande styrde 
in honom på kollisionskurs med Émile Durkheim (1858–1917), en av 
sociologins mest kända grundare, som argumenterade för att  sociala 
fenomen endast kan förklaras med hjälp av andra sociala fenomen. 
Westermarck och Durkheim följde med varandras arbete och skrev 
om samma ämnen, speciellt ämnen som hade att göra med moral och 
religion samt med äktenskap och familj.29 Durkheims inflytande över 
sociologins och socialantropologins utveckling har varit enormt, 
medan det Westermarckska perspektivet på känslor, speciellt på för-
hållandet mellan känslorna och de sociala institutionerna, fram till 
dessa dagar har fått ringa uppmärksamhet inom samhällsvetenska-
perna.

För det tredje forskade Westermarck och hans elever i ur  sprunget. 
Intresset för ursprung syns redan i namnet på deras verk: Wester-
marck undersökte äktenskapets och moralens ursprung, Yrjö Hirn 
konstens och Rafael Karsten religiositetens ursprung. Listan kan 
göras längre: Gunnar Landtman forskade i prästerskapets och sam         -
hällsklassernas ursprung, Rudolf Holsti i statsbildningarnas ur   sprung 
och Ragnar Numelin i flyttrörelsernas och diplomatins ursprung. 
Eftersom de främst skrev på engelska återkommer ordet origin ofta 
i titlarna till deras publikationer. Detta skulle kunna ses som ett slags 
vetenskapligt tvångstänkande, och från dagens perspektiv  betraktat 
som ett tvivelaktigt försök att återfinna något fenomens första sta-
dium som förlorats i det förflutnas djupa och mörka brunn. Men 
som vi konstaterar i bokens andra kapitel, avser ursprung i Wester-
marcksk mening också den psykologiska och i flera fall emotionella 
grund som det undersökta fenomenet vilar på än i dag. Det Wester-
marckska ursprunget gäller i hög grad ”mänskliga universalier”, spe-
ciellt känslor, som visar sig i uppkomsten av sociala institutioner och 
kulturella seder.

Den Westermarckska kretsen påstod inte att ”primitiva” samhällen 
skulle erbjuda forskaren en utsikt över fenomenens ursprung, men 
trodde att sådana folks liv ändå evolutionärt sett befinner sig när-
mare ett tidigare samhälle. Enligt dem kunde man påvisa viktiga lik-
heter mellan människosläktets tidiga samlevnadsformer och senare 
naturfolk genom att kombinera arkeologisk kunskap med antropolo-
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gisk kunskap erhållen via fältstudier. Den Westermarckska kretsen 
accepterade visserligen Herakleitos 2 500 år gamla tanke Panta rhei 
kau ouden menei – allt flyter, inget är beständigt – men samtidigt 
trodde de att allt som flyter i tidens ström inte nödvändigtvis föränd-
ras. På grund av detta kan vi både förstå forna tiders herkleitosar och 
ännu äldre tiders jägare-samlare. Sannolikt har deras känslor gent-
emot till exempel familjemedlemmar eller en medlem i gemenska-
pen som brutit mot gemensamma moraliska normer varit liknande 
som den nutida människans. På motsvarande sätt skulle inte heller 
den nutida människans känslor gällande moral och familjebildning te 
sig fullständigt främmande för en förhistorisk människa, som levde 
för tiotusentals år sedan. Antropologiska fältstudier och annat kom-
parativt material erbjöd den Westermarckska kretsen möjlighet att 
urskilja kulturspecifika tankesätt och övertygelser samtidigt som de 
kunde känna igen faktorer och fenomen som förenar olika kulturer. 

Det fjärde och sista draget som förenade kretsen kring Wester-
marck var värdeliberal tolerans och samhällelig vidsynthet. Nästan 
alla representerade det svenskspråkiga bildade borgerskapet som 
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var politiskt och 
kulturellt mer frisinnade än ”fennomanerna”, den finskspråkiga och 
finskivrande kunskapseliten. Inom den akademiska världen var de 
svenskspråkiga mer empiriskt inriktade än de finskspråkiga, de var 
mindre statscentristiska och mindre bundna till den idealistiska tyska 
filosofin och metafysiken.30 En del av dem representerade den positi-
vistiska vetenskapsfilosofin och den politiska liberalismen, som beto-
nar individens rättigheter. 

Denna skillnad i världsåskådning, vetenskapsfilosofisk hållning 
och delvis också i politisk inställning mellan den finskspråkiga och 
den svenskspråkiga kunskapseliten började synas på 1880-talet, 
alltså just då Westermarck studerade vid universitetet. Hans två år 
äldre vän vid Nyländska avdelningen vid universitetet, Hjalmar Neig-
lick (1860–1889), var en viktig inspiratör för Westermarck och andra 
progressivt sinnade studenter och unga akademiker på 1880-talet.31 
Neiglick fick tidigt erkänsla för sin särbegåvning inom vetenskap och 
filosofi, han studerade i den kände tyske psykologen Wilhelm Wundts 
laboratorium och importerade den experimentella  psykologin till 
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Finland. I likhet med Westermarck motsatte sig Neiglick idea listisk 
filosofi i allmänhet och Hegels filosofi i synnerhet. Han planerade 
att påbörja en empirisk moralstudie, men hans tidiga död vid 29 års 
ålder lämnade denna obanade väg åt en annan ung forskare: Wester-
marck. Neiglick var också en stark förkämpe för religionsfriheten 
och Wester marck blev i början av 1900-talet en av de synligaste reli-
gionskritikerna i vårt land. Westermarck var bland annat med och 
lade grunden för separeringen av kyrkan från staten och var en av de 
konstituerande medlemmarna i studentföreningen Prometheus som 
arbetade för religionsfrihet. Han var också ordförande för föreningen 
under hela dess existens åren 1905–1914.32 

Liksom Westermarck själv var också hans elever kosmopolitiska 
liberaler som kämpade för individens rättigheter, mänskliga rättig-
heter, demokrati, en mildare lagstiftning och värdepluralism. Allra 
tydligast gäller detta Gunnar Landtman, som var medlem av central-
styrelsen i Svenska folkpartiet i Finland (SFP), riksdagsledamot för 
SFP på 1920-talet och en av grundarna av Förbundet för Mänskliga 
Rättig heter i mitten av 1930-talet, och Rolf Lagerborg,  religionskritiker 
och fri tänkare likt Westermarck och en som snabbt anammade nya 
ideo logiska och vetenskapliga tankar. Lagerborg, som innehade pro-
fessuren i filosofi vid Åbo Akademi, väckte i början av 1930-talet upp-
ståndelse inom finskspråkiga nationalistiskt sinnade kretsar genom 
att driva med den högerradikala Lapporörelsens anhängare. Upp-
hetsade studenter, som sedan tidigare var fientligt inställda till Lager-
borg på grund av dennes kritik mot kristna värderingar och nationa-
lism, dök upp i stora  mängder för att störa hans docentföreläsningar 
i Helsingfors. Ut över det vädjade de framgångsrikt till president Svin-
hufvud att inte utnämna Lagerborg till extraordinarie professor i filo-
sofi vid Helsingfors universitet.33 

Oavsett sin liberala hållning var Westermarck och hans elever barn 
av sin tid. De levde och verkade i en samhällelig och kulturell omgiv-
ning som på många sätt var annorlunda än vår. Dagens läsare kan till 
exempel förvånas av deras sätt att tala om vildar (savage), primitiva 
och barbariska folk samt högre och lägre nivåers civilisationer. Dylika 
kulturevolutionära begrepp började försvinna ur det vetenskapliga 
språkbruket först under den senare hälften av 1900-talet i och med 
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den postkoloniala kritiken. De kan hos vissa nutida läsare skapa det 
fel aktiga intrycket att den Westermarckska kretsen skulle ha ansett 
den väster ländska civilisationen vara överlägsen andra eller till och 
med att de skulle ha förespråkat ett kolonialistiskt världsstyre. De 
var de facto motståndare till kolonialmakternas imperialistiska poli-
tik, Westermarck speciellt i Frankrikes och Marockos fall och Kar-
sten i förhållande till utbredningen av katolicismen i Sydamerika.

Men samtidigt kunde Westermarck och kretsen kring honom före-
språka synpunkter som i dag uppfattas som moraliskt ytterst pro-
blematiska. Dessa hade bland annat att göra med eugeniken, och 
det är därför nyttigt att betrakta dem i sin tids kontext. Som Niina 
Timosaari-Hyry har visat, förknippade Westermarck inte eugeniken 
med rasläror utan – från ett nutida perspektiv kanske paradoxalt – 
med förfäktandet av individens rättigheter. Ifall människan förökade 
sig oavsett ärftliga sjukdomar eller ekonomiska svårigheter gjorde 
hon det ofödda barnet skada genom sitt handlande.34 Varken Wester-
marck eller hans elever reflekterade över kulturella, ideologiska eller 
politiska faktorer som kunde ha påverkat de egna vetenskapliga upp-
fattningarna. Med sina ideal för objektiv vetenskap som referens-
ram kunde de inte urskilja den inverkan eventuella utomvetenskap-
liga faktorer hade. Denna ”blinda fläck” var gemensam för nästan alla 
forskare och tänkare i början av 1900-talet, kanske med undantag för 
några som var insatta i den nietzscheanska filosofins perspektivism.

Den Westermarckska skolans utslocknande

I början av 1900-talet fanns det åtminstone två sociologiska ”skolbild-
ningar” i Finland: den Westermarckska evolutionismen och den kon-
kreta socialforskningen. Representanter för den senare undersökte 
de lägre samhällsgruppernas ekonomiska och sociala omständig-
heter i Finland, speciellt landsbygdens obesuttna folk och städernas 
arbetarbefolkning, bland annat med hjälp av statistik.35 Den Wester-
marckska kretsen undersökte däremot utomeuropeiska kulturer samt 
ursprunget till universella sociala och kulturella fenomen runt om i 
världen. I hemlandet fick de både ris och ros för detta.  Westermarck 
– sin tids kändaste finländska forskare – var  förstås  respekterad och 
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hans elever uppskattades som forskare och samhälls debattörer. Från 
den nationella eller konkreta social forskningens perspektiv kunde 
deras forskningsämnen emellertid uppfattas som samhälleligt sekun-
dära teman och irrelevanta exotiska kulturer.

Debattboken Pidot Tornissa (Festen i Torni) från 1937 ger ett 
smak    prov på kunskapselitens inställning till Westermarck. En grupp 
ur den yngre generationens kunskapselit samlades på Hotell Torni i 
Helsingfors för att diskutera Finlands ”kulturproblem”, och de dis-
kussioner som fördes upptogs stenografiskt och publicerades sedan 
i bokform. Först prisar ”Pessimisten”, alias den kommande profes-
sorn i statskunskap Jussi Teljo, Westermarcks forskning, såväl fäl-
tarbetet om ”de marockanska beduinernas liv” som den teori om 
 äktenskapets och moralens uppkomst och utveckling som han ska-
pat.36 Lite senare undrar ”Fru Doktor”, forskaren i folkdiktning Elsa 
Enäjärvi, varför inte Westermarck ”lika väl kunde ha tagit den  finska 
eller finsk ugriska etnologin som den marockanska som utgångs-
punkt”. Den finskivrande Enäjärvi förundras över att en forskare som 
är född i centrum av Helsingfors ”kan vara så okunnig gällande  finska 
och finskugriska etnologiska fakta”.37 I Finland var mellankrigstiden 
”den nationella vetenskapens” tid då människovetenskaperna kombi-
nerades med nationalistiska ansatser att skapa en ärorik historia och 
egenartad kultur för nationen. Den Westermarckska liberala kosmo-
politismen passade illa ihop med denna nationalistiska ansats. 

Det evolutionistiska och komparativa forskningsgrepp som Wester-
marck representerade började förlora sina positioner internationellt 
mellan världskrigen. Inom den brittiska antropologin ökade intresset 
för den funktionalistiska inriktningen, där enskilda kulturella drag, 
deras ställning och roll, undersöktes inom ramen för större sociala 
enheter. Bronislaw Malinowski var en av de mest betydelsefulla funk-
tionalisterna, och hans intellektuella skuld till Westermarck är märk-
bart större än vad som generellt erkänns.38 Speciellt lite har man upp-
märksammat hur tydligt man i Malinowskis teoretiska arbete kan 
skönja inflytandet från Westermarcks tänkande kring människona-
turen.39 Den andra centrala representanten för den brittiska funktio-
nalismen, Alfred Radcliffe-Brown (1881–1955), följde däremot Durk-
heim och förnekade värdet av universalistiska psykologiska och 
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biologiska förklaringar inom antropologin. Den funktionalistiska 
antropologin hade en avgörande inverkan på att det Westermarckska 
forskningsgreppet började uppfattas som föråldrat senast i början av 
1930-talet. I USA föddes däremot under Franz Boas (1858–1942) led-
ning en kulturantropologisk strömning som undersökte olika kultu-
rers traditioner, normer och seder utan att intressera sig för deras 
ursprung eller för hur de uttrycker en universell människonatur. Hela 
det evolutionära människonaturstänkandet började se tvivelaktigt ut 
såväl inom kulturantropologin, där miljöns påverkan betonades, som 
inom socialantropologin, där traditioner och institutioner förklara-
des genom deras ändamålsenlighet för gemenskapen.40

Inom den internationella sociologin koncentrerade man sig på att 
empiriskt undersöka strukturer och funktioner i existerande industri-
ella samhällen. Denna inriktning var djupt påverkad av den så kallade 
Chicagoskolan, vars representanter i början, mellan 1910- och 1930-
talen, specialiserade sig på stadssociologi och i synnerhet på ”ekolo-
gisk” forskning om Chicago, som snabbt vuxit till en storstad. Denna 
typ av forskning undersöker sociala fenomens platsbundenhet och 
tidslighet demografiskt, etnografiskt och socialpsyko logiskt.41 Kun-
skapen om Chicagosociologin spred sig också till det agrara Finland, 
eftersom den blivande professorn i socialpolitik Heikki Waris, förfat-
tare till det klassiska verket Työläisyhteiskunnan synty Pitkän-
sillan pohjoispuolella (1932, Arbetarsamhällets uppkomst norr 
om Långa bron i Helsingfors), studerade vid universitetet i  Chicago 
i mitten av 1930-talet. Waris hade bekantat sig med den nya ameri-
kanska socio login redan under sitt arbete med den ovannämnda 
 doktorsavhandlingen.42 

Den Westermarckska sociologin slutade helt enkelt existera i Fin-
land efter andra världskriget. Vid Helsingfors universitet grunda-
des en statsvetenskaplig fakultet och 1948 inrättades sociologi som 
läroämne. Till professor utsågs Veli Verkko (1893–1955). Han repre-
senterade det moderna samhällets sociologi och kriminologi, som 
grundade sig på statistik. I början av 1950-talet började den ameri-
kanska sociologins inflytande synas i Finland både genom Talcott 
Parsons (1902–1979) strukturella funktionalism, som fokuserade på 
samhällsenheter, och genom den experimentella smågruppsforsk-
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ningen. I stället för det universalistiska och globala perspektiv som 
den Wester marckska kretsen representerade började intresset riktas 
mot den alltmer moderna nationalstatens inre processer. Erik Allardt, 
som blev professor i sociologi efter Verkkos död, hade inte heller 
någon större kontakt med evolutionismen i allmänhet eller med den 
Wester marckska traditionen. En ofta nämnd orsak till att den Wester-
marckska traditionen fann sig försvagad och slutligen slocknade var, 
för att citera Allardt, ”Wester marcks tendens att bortse från den soci-
a la helheten i lokala samhällen, byar och stammar”, medan den nya 
generationen sociologer efter andra världskriget entusiasmerades av 
teorier som ”behandlade samhällen och kollektiv som enheter med 
gemensam kultur, någorlunda enhetliga normer och värden samt 
uttryck för gemenskap och solidaritet”.43 Det handlade kanske också  
om att samhällsvetenskaperna på grund av de konkurrerande ström-
ningarna – den Durkheimska sociologin, den behavioristiska och 
Freudianska psykologin och den funktionalistiska antropologin samt 
Boas antropologi – på många sätt blev blinda för den evolutionism 
och det människonaturstänkande som Westermarck representerade. 

Bokens struktur

I det första kapitlet fokuserar Julia Dahlberg på 1880-talets Helsing-
fors. Edvard Westermarck inledde sin akademiska bana under 1880-
talet när kunskapen om Charles Darwins teori om det naturliga urvalet 
och evolutionsläran höll på att få en vidare spridning i Finland. Trots 
detta finns det inte i Westermarcks memoarer och övriga  texter något 
som antyder att han i hemlandet hade kontakt med någon av de andra 
tidiga evolutionisterna. Med utgångspunkt i ett utvidgat nätverk av 
familj, släkt, vänner och kolleger runt omkring Westermarck, diskute-
rar Julia Dahlberg hur evolutionsläran spreds inom vad som närmast 
kan beskrivas som ett akademiskt släktnätverk i Helsingfors under 
1880- och 1890-talen samt hur olika politiska och ideologiska stånd-
punkter inverkade på hur de vetenskapliga idéerna spreds. Dahlberg 
visar att Westermarcks ovilja att i efterhand tala om sina kontakter 
med andra tidiga darwinister i hemlandet närmast berodde på me nings-
skiljaktigheter i utomvetenskapliga frågor kring språk och religion.
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I det andra kapitlet fördjupar sig Otto Pipatti, Jouni Ahmajärvi och 
Petteri Pieti käinen i evolutionismen som teoretisk och metodo logisk 
grund för Westermarck och hans elever. I sin produktion om äkten-
skapets och moralens ursprung stöder sig Westermarck förutom på 
Darwins biologiska evolutionsteori också på den så kallade klassiska 
antropologiska evolutionismens premisser och frågeställningar. Till 
skillnad från många av sina företrädare och samtida strävade Wester-
marck efter att visa att flera av de traditioner, moraluppfattningar och 
former av äktenskapspraxis som hans samtida kände igen i sin tids 
västerländska samhällen också förekom i ”primitiva” samhällen, som 
upplevdes som outvecklade, och att skillnaderna mellan dessa inte 
alls var så stora som man trodde. De tidiga antropologerna och socio-
logerna inom den klassiska evolutionismen strävade efter att analy-
sera skillnader mellan kulturer genom att använda sig av antaganden 
om samhällsevolutionära utvecklingsstadier. Westermarck närmade 
sig däremot sina forskningsämnen först och främst genom mänskliga 
universalier, alltså genom sådana psykologiska egenskaper som enligt 
honom var typiska för människor överallt i världen. I kapitlet under-
söks förutom Westermarcks tänkande också Rafael Karstens, Gunnar 
Landtmans, Yrjö Hirns och Ragnar Numelins uppfattningar om socio-
login och forskningen om ursprung.

I det tredje kapitlet fördjupar sig Otto Pipatti i kärnfrågorna i 
Wester marcks etik genom att analysera hans teorier om ursprunget 
till de känslor som människans moraliska uppfattningar baserar sig 
på och de här känslornas karaktär. På sitt typiska sätt utgick Wester-
marck i sitt moral tänkande från sådana emotionella tendenser som vi 
delar med många andra sociala djur. Westermarck har ofta kritiserats 
för att han analyserar moraliska och sociala fenomen ur ett ensidigt 
individualpsykologiskt perspektiv. I själva verket baserade sig hans 
moralteori på växelverkan mellan psykologiska och  sociala faktorer. 
Detta framträder i hans sätt att analysera de moraliska känslornas 
ursprung inte bara evolutionärt utan också genom de psykologiska 
och sociala faktorer genom vilka de tar sig uttryck. Westermarck 
undersökte uppkomsten av moraliskt gillande och ogillande i förhål-
lande till sympati och andra känslor som smittar av sig, känslor av 
attraktion och motvilja samt seder och bruk. Avslutningsvis  jämför 
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Pipatti Westermarcks teoretiska utgångspunkter med Durkheims och 
granskar kritiskt det mottagande Wester marcks moralteori fick inom 
sociologin i Finland.

I det fjärde kapitlet undersöker Niina Timosaari-Hyry  Westermarcks 
uppfattningar om vilken roll förnuftet och kunskapen spelar i hur 
moralen tar sig uttryck. Individer som kritiserar och gör uppror mot 
rådande moraluppfattningar utifrån en opartisk bedömning, spelar en 
betydande roll för hur moraluppfattningarna i samhället förändras. 
Timosaari-Hyry undersöker Westermarck som en sådan moralrebell 
och ”samvetsgrann domare”, vars forskningsarbete på många sätt var 
sammanlänkat med en förnufts- och kunskapsbaserad bedömning av 
moraluppfattningarna. Westermarck forskade fram kunskap om tra-
ditioners och lagars ursprung och antog att det skulle vara till nytta 
när lagstiftningen utvecklades. Timosaari-Hyry visar hur Westermarck 
också förfäktade flera konkreta lagreformer som gällde kön, sexualitet 
och äktenskap. I bakgrunden till Westermarcks reformkrav verkade 
den utilitaristiska skadeprincipen, enligt vilken individer har rätt att 
agera fritt så länge de inte orsakar andra skada genom sitt agerande.

I det femte kapitlet fortsätter Timosaari-Hyry att undersöka Wester-
marck som ”moralrebell”. Westermarck var en av de tidiga forskarna i 
homosexualitet, och han bidrog till att skapa förutsättningar för ett för-
domsfriare och tolerantare attitydklimat gentemot ämnet. Timosaari- 
Hyry beskriver Westermarcks uppfattningar om homosexualitet och 
analyserar dem i förhållande till argumenten för avkriminalisering av 
homosexualitet. Westermarck närmar sig homosexua litet som en form 
av sexuell inriktning och ifrågasätter grunderna för dess straffbarhet. 
Han såg inflytande från kristendomen och en emotionellt betingad 
avsky som skäl till att homosexua litet fördöms, skäl som i ljuset av 
förnuft och kunskap inte var tillräckliga grunder för kriminalisering. 

I det sjätte kapitlet behandlar Julia Dahlberg Edvards äldre  syster, 
konstnären och författaren Helena Westermarck, som hade en nära 
relation till sin bror. Precis som brodern engagerade sig också Helena 
Westermarck för sin tids mest aktuella samhällsfrågor, äktenskapets 
samhällsbetydelse och kvinnans ställning, samtidigt som hon också 
tog del i en diskussion om etik och moral. Dahlberg demonstrerar  
hur Helena Westermarck genom romanen Framåt (1894) tog del i en 
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större samhällsdiskussion om kvinnans plikter och rätt till självför-
verkligande. Med sin roman ville Westermarck visa att en omdefinie-
ring av begreppet ”plikt” kunde ge upphov till en friskare och mer 
balanserad kvinna, som inte bara levde och arbetade i harmoni med 
sina egna önskningar utan också tjänade samhällets behov. När hen-
nes bror med vetenskapens hjälp sökte visa att moralen var bunden 
till kulturen och därför kunde förändras över tid, strävade Helena 
Westermarck med konstens hjälp efter att visa att den allmänna upp-
fattningen om kvinnans ”plikter” definierades av en moraluppfatt-
ning som både kunde och borde förändras.

Det sjunde kapitlet fokuserar på Edvard Westermarcks elev, socio-
logen och antropologen Gunnar Landtman och hans främsta forsk-
ningsämne: samhällelig ojämlikhet och samhällsklasser. Landtman 
behandlade ämnet i fyra verk från sin doktorsavhandling The Ori-
gin of Priesthood, till det sista – hans huvudverk The Origin of the 
Inequality of the Social Classes – som utkom 1938. Jouni Ahmajärvi 
granskar Landtmans sätt att undersöka ursprungen till samhälle-
liga fenomen, vilka man kunde upptäcka genom att studera det soci-
ala livet bland existerande naturfolk och göra jämförelser mellan så 
många människogemenskaper som möjligt. Landtman ansåg att det 
fanns flera orsaker till samhällelig ojämlikhet, såsom skillnader mel-
lan individer samt yrkenas och förmögenhetens utveckling. Den fak-
tiska ojämlikheten uppstod när individernas olika samhälleliga posi-
tioner blev ärftliga varefter individens egna egenskaper inte längre 
påverkade positionen. Då positionerna blev ärftliga skapades grup-
per mellan vilka det inte existerade social mobilitet. Dessa  kallade 
Landtman för samhällsklasser.

I bokens sista kapitel undersöker Ahmajärvi och Pipatti Wester-
marcks och hans elevers forskning om social samhörighet och sym-
patins utvidgning. Westermarck betraktade de känslor som samman-
för människor som egenskaper som utvecklats genom den biologiska 
evolutionens naturliga urval utifrån den nytta som gemenskapen 
medför för individen. Han förenade socialiteten särskilt med sym-
patin och framförde en teori om det mänskliga samhällets ursprung, 
enligt vilken sympatin utvidgas genom att å ena sidan det biologiska 
släktskapet stegvis breder ut sig och genom å andra sidan ömse-
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sidighet. Rudolf Holsti följde sin lärares teori och ansåg att socia litet 
och fredlig samlevnad var oumbärliga för  mänsklighetens överlevnad 
och utveckling. Gunnar Landtman stödde sig också på Westermarcks 
uppfattningar, men betonade i högre grad än denne förståelsen av den 
nytta som samarbete och socialitet medför för hela gemenskapen. 
Under 1920- och 1930-talen skapade Landtman ett program för att 
främja internationalitet och kosmopolitism där han stödde sig på de 
evolutionistiska teorierna om samhällets uppkomst och utveckling. 
Ragnar Numelin begagnade sig av den Wester marckska teorigrunden 
i sin forskning om diplomatins utveckling. Också han ansåg att altruis-
men och gemenskapens inre socialitet har en tendens att utvidgas då 
vissa givna villkor uppfylls. Således kan också folk som är främlingar 
inför varandra, och tidvis bekämpar varandra i krig, leva i fredlig sam-
existens. Som Landtman flera gånger noterade mellan världskrigen: 
 ”folken är inte varandras fiender”.44

*

Tidslinjen i vår bok slutar vid den värld som uppkommer efter andra 
världskriget, den värld där den Westermarckska evolutionismen 
inte längre hade något fotfäste. Som vi noterade i början av inled-
ningen har intresset för Westermarcks arv och den evolutionis-
tiska människo vetenskap han representerade blomstrat upp på nytt 
under de senaste årtiondena. En av målsättningarna med denna bok 
är att visa att Wester marcks elever inte är intressanta endast ur ett 
idé- och vetenskapshistoriskt perspektiv utan också har något att 
erbjuda dagens forskning, åtminstone som tankeväckare och infor-
mationskällor om olika kulturers traditioner och moraluppfattningar 
samt om religionens, samhällsklassernas, migrationens och diploma-
tins utvecklingshistoria. De frågor som den Westermarckska kret-
sen behandlar i sin forskning om evolutionära förklaringar till moral, 
kvinnors och sexuella minoriteters ställning, samhällelig  jämlikhet 
och förhållandet mellan medvetandets strukturer och kulturella och 
sociala institutioner i bredare bemärkelse är alltjämt relevanta. Vi 
som skrivit boken har inspirerats av ett drag som är gemensamt för 
alla i den Westermarckska kretsen: de var nyfiket intresserade av 
människan och i sista hand av varför vi är sådana som vi är.
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