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2. DEN WESTERMARCKSKA  EVOLUTIONISMEN

Otto Pipatti, Jouni Ahmajärvi & Petteri Pietikäinen

 

2  
Den Westermarckska  
evolutionismen

Sociologins historia har efter andra världskriget till en stor del skri-
vits utgående från tänkare som var verksamma i slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet, som kanoniserats till klassiker och 
som behandlade uppkomsten av moderna västerländska samhällen, 
deras strukturer och fenomen som är typiska för dem. I verklig heten 
är sociologins historia ändå mycket mer komplicerad än så. I den 
 franska tidningen L’Année sociologique publicerades mellan 1898 
och 1913 närmare 2 400 recensioner av sociologiska eller för socio-
login relevanta undersökningar. Av de recenserade verken behand-
lade mind re än en tredjedel västerländska samhällen eller deras när-
historia och en ännu mindre del fokuserade på fenomen som var 
typiska för det industriella samhället.1 I forskningen om  sociologins 
historia i Finland har den Westermarckska forskningstraditionen 
granskats i samma anda, det vill säga nästan enbart utgående från 
den utveckling som skett inom vetenskapen efter andra världskriget. 
I The  History of Social Sciences in Finland 1828–1918 skriver Erik 
Allardt om den moderna samhällsvetenskapens ”föregångare” och 
letar efter olika slag av tänkare och idéer som banat väg för en förmo-
dat mer utvecklad och mogen form av ”modern samhälls vetenskap”.2 
Suoma laisen sosiologian historia (Den finländska sociologins his-
toria) bygger på en liknande premiss, som betonar nutiden. Enligt 
verkets redaktörer ”var den  sociologi som undervisades i Finland till 
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 slutet av andra världskriget det som i dag kallas socialantro pologi 
eller etnologi. Edvard Westermarck, Rafael Karsten och Gunnar 
Landtman representerade antropologin.”3 Med sådana infallsvink-
lar förlorar man möjligheten att identifiera och förstå ett annorlunda 
 sociologiskt tänkande, ett tänkande som för senare tider ter sig främ-
mande.

I detta kapitel strävar vi efter att analysera grunddragen i Wester-
marcks och hans elevers evolutionism samt deras uppfattningar om 
sociologin som forskning om ursprungen. Vi fäster särskild uppmärk-
samhet vid hur de i sin forskning stöder sig på antaganden om en 
allmän mänsklighet eller människonatur härledd ur den biologiska 
evolutionsteorin. Så här är det möjligt att belysa Westermarcks och 
hans närkrets centrala teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
och fördjupa den rådande uppfattningen om den forskningstradition 
som dominerade den finska sociologin och antropologin under dessa 
discipliners första tid, som inföll mellan 1890-talet och andra världs-
kriget. Även om Westermarcks elever inte har betraktats som viktiga 

Charles Darwin. Hans 
evolutionsteori låg 
till grund för den 
Westermarckska 
kretsens forskning. 
FOTO ELLIOTT AND FRY 
PHOTOGRAPHERS.
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eller nyskapande forskare inom den finska sociologins historia spe-
lade de ändå en central roll inom bildningskulturen i Finland under 
flera årtionden. Flera av dem publicerade sina främsta verk i England 
för en internationell publik.

I ljuset av det naturliga urvalet

När vi talar om evolutionismen i början av 1900-talet är det bra att i 
Westermarcksk anda känna till dess ”ursprung”. På 1800-talet skrev 
många tänkare om evolutionen, men grunden för den moderna evo-
lutionära forskningen lades av Charles Darwins verk Om arternas 
ursprung (On the Origin of Species), som utkom 1859. Som upphovs-
mannen själv skriver i verkets sista kapitel var arbetet ”ett enda långt 
argument” (one long argument) – ett argument för arternas härkomst, 
anpassning och förändring genom det naturliga urvalet.  Darwin fort-
satte att utveckla sin evolutionsteori i senare verk, av vilka The 
Descent om Man publicerat 1871 (på svenska  Menniskans härled-
ning 1872), var det viktigaste för Westermarck och hans elever.4 

Innehållet i den Darwinska evolutionsteorin kan sammanfattas 
i några av dess centrala drag. För det första var Darwin den första 
naturforskaren vars evolutionsteori inte gav utrymme för naturteolo-
gernas intelligenta design eller för den ändamålsinriktade teologism 
som lamarckisterna och andra stod för.5 Darwins teori om evolutio-
nen förutsätter inte något ändamål eller någon riktning, endast för-
ändring. För det andra är inte människan evolutionens slutpunkt i 
Darwins teori, endast en djurart bland andra. Till skillnad från nästan 
alla andra evolutionsforskare – inklusive Alfred Russel Wallace, den 
andra upptäckaren av teorin om det naturliga urvalet, och Herbert 
Spencer – ansåg Darwin att också människans psykologiska egen-
skaper och förmågor var föremål för det naturliga urvalet: människo-
sinnet är konstruerat av ”evolutionens blinda urmakare” på samma 
sätt som andra djurs medvetande.6 För det tredje samlade Darwin 
ett väldigt stort bevismaterial till stöd för sin teori. För det fjärde 
saknade alla andra evolutionsteorier, förutom Darwins och Wallaces, 
tanken om det naturliga urvalet, den primära mekanismen i evolu-
tionsprocessen. 
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Om arternas uppkomst hade en omedelbar inverkan på den brit-
tiska och, kort därefter, på hela den internationella evolutionsforsk-
ningen och biologin. Verket påverkade också andra vetenskaper, in  -
klu    sive de nya humanvetenskaperna som psykologin, antropologin 
och sociologin. På grund av det bevismaterial som Darwin presente-
rade började det vetenskapliga samfundet övertygas om evolutionen, 
men det accepterade inte tanken om det naturliga urvalet lika lätt. 
Uppenbarligen var det svårt för samtiden att godkänna denna tanke, 
eftersom man hade vant sig vid en evolutionsuppfattning som beto-
nade planmässighet och gav människan en särställning. Fenomen i 
den levande naturen är också så pass komplicerade att många upp-
fattade det naturliga urvalet som en alltför förenklad och föga över-
tygande förklaring för dem. Den darwinistiska evolutionismen blev 
redan tidigt en utgångspunkt för Westermarcks tänkande. Såsom 
antropologen Adam Kuper har noterat, var Westermarck antagligen 
den första samhällsvetaren som systematiskt tillämpade darwinistisk 
evolutionsteori i sin forskning.7

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet dominerades antropo-
login och sociologin av olika evolutionistiska teorier med rötter i den 
brittiska och franska upplysningsfilosofins läror om olika historiska 
utvecklingsstadier inom människans historia. Så kallade klassiska 
evolutionister som Lewis Henry Morgan, Herbert Spencer, Edward 
Tylor och James Frazer förenades av intresset för ”ursprungen” – de 
antagna tidiga stadierna  – till samhällslivet och dess fenomen samt 
av intresset för de ”primitiva” samhällenas utveckling till högkultu-
rella civilisationer, en process som ansågs följa en enspårig eller 
unilineär kedja av utvecklingsstadier.8 Tanken om ursprunget var ett 
centralt verktyg för samhällsvetenskaperna. Med hjälp av den ansåg 
man det vara möjligt att förstå vad samhälleliga fenomen i grund och 
botten handlade om. Ett typiskt forskningsobjekt kunde vara ett sam-
hälle som antogs reflektera mänsklighetens tidiga stadier eller något 
fenomens – till exempel lagstiftningens, moralens, äktenskapens 
eller religionens – ursprung och utveckling.9

Den samhällsvetenskapliga forskningen och undervisningen i Fin-
land kring sekelskiftet 1900 drogs mot den klassiska  evolutionismen. 
Den tidiga evolutionismen låg de finländska forskarna nära också 
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på ett personligt plan, särskilt genom Westermarcks omfattande nät-
verk. Westermarck korresponderade med bland andra Frazer och 
Tylor; den sistnämnde hjälpte Westermarck att få sin äktenskaps-
forskning publicerad i England och skrev en mycket positiv recen-
sion av den.10 Westermarcks komparativa forskningssätt och hans 
intresse för äktenskapets och moralens ursprung och utveckling visar 
att han omfattade den klassiska evolutionismens utgångspunkter och 
frågeställningar. Westermarck anammade också den kulturevolutio-
nistiska antropologins distinktion mellan de olika stadierna ”vildhet” 
(savagery), ”barbari” och ”civilisation”.11 De historiska och kompara-
tiva delarna av Westermarcks främsta verk om äktenskap och moral 
är uppbyggda kring dessa utvecklingsstadier, med vilka han främst 
avser näringsekonomiska förhållanden. Trots dessa beröringspunk-
ter utvecklade Westermarck den evolutionistiska teorin i en ny rikt-
ning. Sociologen Stephen Sanderson skiljer mellan Westermarck och 
de tidiga evolutionsantropologerna genom att hänföra honom till den 
klassiska evolutionismens andra skede.12

Det första draget som utmärker Westermarcks evolutionism och sam-
tidigt särskiljer honom från den klassiska evolutionismen är hans upp-
fattning om ursprunget (origin). Enligt den ”moderna  sociologin”, som 
föddes efter andra världskriget, syftade Westermarck med ursprung 
på företeelser i mänsklighetens dunkla förstadier, som han strävade 
efter att rekonstruera med hjälp av kunskap om senare och sin samtids 
”ursprungsfolk”. Den lärdomshistoriska forskningen har tolkat detta 
på ett annat sätt. Enligt den svenske sociologen Göran Therborn ansåg 
Westermarck att ”ursprungen” är nyckeln till ”essensen i det mänskliga” 
(essentials of humanity) och dessa erbjuder således ett forskningsom-
råde som är teoretiskt intressantare än det moderna samhället.13 Som 
Juhani Ihanus betonar var det ”ursprung” som Westermarck och hans 
elever sökte efter inte detsamma som de tidigare evolutionisterna hade 
menat med ”ursprung”. Westermarck och hans elever behandlade inte 
ursprungen som ursprung i betydelsen kronologiskt tidigast, eftersom 
”ursprunget inte har börjat vid någon given tid eller plats och ändå all-
tid redan existerar, liksom en alltid närvarande ’orsak’”.14 

Mer exakt syftade Westermarck med ursprung på den emotionella 
grund som fenomen i anslutning till moral och familjebildning än i 
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dag bygger på. Således avser moraluppfattningarnas ursprung deras 
fortfarande närvarande orsaker.15 På samma sätt hänvisar tanken om 
äktenskapets ursprung till de känslor som upprätthåller mänsklig-
hetens äktenskaps- och familjeinstitutioner. Westermarcks centrala 
syfte var att visa att seder, moraluppfattningar och äktenskapsför-
faranden, som hans samtida kände igen i sina egna västerländska 
samhällen, också förekom i samhällen som ansågs vara ”primitiva” 
eller outvecklade, och att skillnaderna mellan dessa inte alls var så 
stora som man trodde. Medan den klassiska evolutionismens tidiga 
antropo loger och sociologer strävade efter att analysera en global 
skillnad mellan ”vi” och ”dem” med hjälp av antaganden om utveck-
lingsstadier,16 närmade sig Westermarck sina forskningsämnen först 
och främst via tanken om det mänskligt universella. 

För det andra förkastade Westermarck den evolutionistiska antro-
pologins och sociologins rådande antagande vid 1800-talets slut 
om en unilineär evolution, enligt vilken alla samhällen och kultu-
rer går igenom samma utvecklingsstadier i riktning mot samma slut-
punkt: den västerländska civilisationen.17 Westermarcks The History 
of Human Marriage (1891) var en kritik av de evolutionistiska teo-
rierna om äktenskapets utvecklingsfaser. Han betonade att han ända 
från början av sin karriär också mer allmänt hade motsatt sig anta-
ganden om att samhällsinstitutioner genomgår unilineära utveck-
lingsstadier, tankegångar som i början av 1900-talet blev föremål för 
kritik också av den inflytelserika amerikanska antropologen Franz 
Boas och hans elever.18

För det tredje lotsade Westermarck den evolutionistiska antropo-
login och sociologin i en ny riktning genom att uttryckligen betona 
den Darwinska biologiska evolutionsteorins roll i förståelsen och 
förklaringen av människans psykologi och sociala beteende. I stället 
för att analysera samhälls- och kulturevolution undersökte Wester-
marck, ur ett Darwinskt perspektiv, människonaturen och dess åter-
spegling i olika slag av social praxis, särskilt äktenskap, familjebild-
ning och moraliskt beteende.19 Dessa tyngdpunkter skiljer honom 
från 1800-talets evolutionsantropologer, som knöt an till Darwins 
lära om alla arters gemensamma härkomst (common descent) men 
knappast alls använde Darwins teori om det naturliga urvalet.20 Det 
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kan sägas att Westermarck införde en ny nivå i den antropologiska 
och sociologiska forskningen: han sökte efter de psykologiska och 
biologiska orsakerna bakom sociala fenomen. 

Det fjärde draget som utmärker Westermarcks evolutionism är att 
han till skillnad från sociologklassiker som Auguste Comte,  Herbert 
Spencer och Émile Durkheim inte analyserade samhället eller  so       cia la 
institutioner genom att använda organismanalogier lånade från bio-
login. Westermarck betonade att hans forskning inte handlar om att 
tillämpa biologiska analogier på samhällelig evolution utan om ”de 
biologiska fakta som ligger bakom psykologiska och sociala feno-
men”.21 

För det femte bygger Westermarcks biologiska tänkande på den 
tyske evolutionsbiologen August Weissmans ”nydarwinistiska” ver-
sion av Darwins evolutionsteori. I enlighet med Weissman ansåg 
Wester marck att mekanismen i evolutionsprocessen uttryckligen 
bestod av det naturliga urval som medförde förändringar i ärftliga 
fysiska och psykiska egenskaper. Den Darwinska evolutionsteorin är 
enligt Westermarck mycket enkel i sina huvuddrag och erbjuder ”en 
förklaring av ändamålsenligheten i den organiska naturen utan att 
kalla till hjälp hypotesen om en försyn”.22 För det första finns det en 
slumpmässig variation av alla egenskaper mellan individerna inom 
en art. För det andra är alla organismers förökningspotential mycket 
större än antalet individer som föds, utvecklas och sedan fortsätt-
ningsvis förökar sig. För det tredje lever organismer ända från föd-
seln i växelverkan med den levande och icke-levande omgivningen 
och variationen mellan individernas olika egenskaper påverkar deras 
möjligheter att överleva och föröka sig. För det fjärde går egenska-
perna hos de fördelaktigast försedda organismerna i arv åtminstone 
till en del av ättlingarna. Således väljs nyttiga fysiska och psykolo-
giska egenskaper ut och blir vanligare inom populationen från gene-
ration till generation.23 Westermarck tillämpar den Darwinska evolu-
tionsteorin avgränsad till människans psykologi och sociala beteende 
i hela sin produktion, även om den har olika vikt i olika sammanhang.
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Sociologin som ursprungens  
och utvecklingens vetenskap

I början av sin karriär definierade Westermarck sociologin som en 
vetenskap som undersöker fenomen i det sociala livet ur ett ursprungs- 
och utvecklingsperspektiv.24 Sociologins forskningsobjekt är speciellt 
sociala institutioner och rättsförhållanden, sådana förhållanden mel-
lan individer som samhället reglerar genom seder eller lagar. Medan 
socio loger efter andra världskriget koncentrerade sig på moderna väs-
terländska samhällen, ansåg Westermarck att hans teorier, som base-
rar sig på jämförelser mellan olika folk, gällde hela mänskligheten.25 I 
sin installationsföreläsning vid London School of Economics beskrev 
Westermarck sociologin på ett något annorlunda sätt som ”de sociala 
fenomenens vetenskap i ordets vidaste bemärkelse”. Enligt honom 
är ”sociologins uppgift att förklara sociala fenomen, söka deras orsa-
ker och visa hur och varför de har uppkommit”.26 Westermarcks tvär-
vetenskapliga utgångspunkter syns i hans uppfattning om att antropo-
loger och sociologer ska söka efter ursprung eller orsaker till sociala 
fenomen ”oberoende av hurudana dessa orsaker är till sin natur”.27 

Westermarcks teorigrund är oskiljaktigt sammanbunden med hans 
metodologiska tänkande. I sin komparativa metod utgår han från 
att observera likheter mellan olika folks seder och institutioner. Ett 
exempel på detta är att 

[d]å vi undersöka de regler som fastställts av vilda stammars seder, 
finna vi att de i mycket stor utsträckning överensstämma med de civi-
liserade folkens moraliska uppfattning. I varje samhälle är dråp för-
bjudet och likaså stöld. Vildarna betrakta ock barmhärtighet som en 
plikt och prisa frikostighet som en dygd, i fråga om ömsesidig hjälp 
äro deras seder ofta betydligt mer fordrande än våra egna, och många 
av dem utmärka sig för sin sannfärdighet.28

Samtidigt var det centralt för Westermarck att undersöka den stora 
mångfald och variation som råder bland seder och trosföreställningar. 
Sociologins uppgift är enligt Westermarck att beskriva och förklara 
likheter och olikheter av denna typ. Bakom hans komparativa metod 
ligger antagandet att människan, trots alla olikheter mellan grupper 
och individer, överallt är likadan till sin psykologiska struktur. Detta 
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antagande utgår från den darwinistiska evolutionsteorin och är  cen t              ral 
också för den klassiska evolutionismen.29 Det är möjligt att jämföra 
olika seder och trosföreställningar eftersom ”alla olika etniska grup-
per är del av samma djurart och de likartade drag som observeras 
således har en djupare grund än alla olikheter som den sociala omgiv-
ningen åstadkommer”.30 Westermarck betonade att komparativ forsk-
ning är det enda sättet att utreda vad som å ena sidan är gemensamt 
för alla människor och vad som å andra sidan är lokalt och specifikt. 
Men också de mest säregna lokala sederna och trosföreställningar  na 
är alltid uppblandade med ”allmänmänskliga faktorer” (human ele-
ment).31 Den ”evolutionära skolan”, som Westermarck associerade 
sig själv och sin närkrets med,  undersöker just sociala och kulturella 
fenomens ”psykologiska och sociologiska ursprung”.32 

Westermarck beskriver hur en forskare som använder den kompa-
rativa metoden delar in seder, institutioner och trosföreställningar i 
olika grupper utgående från drag som verkar vara gemensamma, och 
efter det granskar dem ur ett ursprungs- och utvecklingsperspektiv.33 
Till exempel analyserar Westermarck i sitt verk The  Origin and Deve-
lopment of the Moral Ideas (1906, 1908) de mest varierande mora-
liskt laddade handlingssätt – handlingar som väcker känslor av mora-
liskt gillande eller moralisk indignation – och undersöker hur olika 
människor under olika tider ställt sig till dessa. Han nöjer sig inte 
med att enbart beskriva, utan ”söker efter den princip som ligger som 
grund för den moraliska bedömningen i varje enskilt fall”.34 Wester-
marcks uppfattningar om den mänskliga naturen handlar i stort sett 
om gemensamma känslor som delas av hela människosläktet. Dessa 
känslor är en central del av hans sociologiska teoribildning, efter-
som de föder och upprätthåller gemensamma seder och sociala insti-
tutioner. Westermarck betonar också att de psykologiska tendenser 
som ligger till grund för olika folks seder och institutioner består av 
instinkter, känslor eller emotioner av allmän natur, som forskaren 
kan observera överallt.35 Samma känslor kan ändå ge upphov till väl-
digt olika seder och normer, eftersom de alltid tar sig uttryck i växel-
verkan med kognitiva faktorer och påverkan från miljön. 

Typiskt för Westermarcks forskningsgrepp var att han betonade 
känslornas betydelse, vilket syns i hans forskningsämnen: äkten-
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skapet, familjen, moralen och religionen. Familjen bestående av 
mor, far och barn är för Westermarck en allmänmänsklig institu-
tion, oberoende av om den förekommer i samband med monogama, 
polygyna eller polyandriska äktenskap.36 Familjebildningen baserar 
sig på känslor, av vilka de viktigaste är 1) tillgivenhet mellan par-
terna, 2) föräldrars tillgivenhet för sina barn, 3) sexuell svartsjuka, 
4) altruistisk tillgivenhet mellan syskon och 5) sexuell motvilja mot 
nära släktningar, eller incestaversion, som aktiveras av en familje-
liknande tät närhet under den tidiga barndomen. Utöver detta har 
Wester marck en tanke om att mor- och farföräldrar fäster sig vid sina 
barnbarn på ett sätt som kunde kallas mor- och farföräldrakärlek.37 
På liknande sätt bygger moraliska uppfattningar och normer på käns-
lor som Westermarck kallar moraliskt gillande eller ogillande käns-
lor. Dessa moraliska känslor faller under en bredare grupp veder-
gällningskänslor som är typiska för människan och många djur (se 
kapitel 3). Moraliska känslor tar sig vanligtvis uttryck genom käns-
lor av sympati och motvilja, vilka också påträffas bland andra djur. 
Wester marcks teoribildning bygger uttryckligen på sådana känslor 
som har motsvarigheter också bland andra sociala djur. Hos männi-
skorna är de bara längre utvecklade.

Det undervisningsarbete Westermarck inledde på 1890-talet bar 
frukt, och i Finland utvecklades snabbt en egen typ av evolutions-
teoretisk forskningsinriktning. Yrjö Hirn disputerade 1896 på en av -
handling om konstens ursprung och fyra år senare publicerade han 
verket The Origins of Art. A Psychological and Sociological Inquiry 
(1900). Också Rafael Karsten, Gunnar Landtman, Rudolf  Holsti och 
Ragnar Numelin följde i sin lärares fotspår och bedrev evolutions-
teoretisk forskning. Var och en av dem skrev sin doktorsavhand-
ling om ursprunget till samhälleliga fenomen. Karstens The Origin 
of Worship. A Study in Primitive Religion gavs ut 1905. Landtmans 
The Origin of Priesthood gavs ut samma år och några år senare publi-
cerade han verket The Primary Causes of Social Inequality (1909). 
Holsti publicerade sitt akademiskt mest betydelsefulla verk The Rela-
tion of War to the Origin of the State 1913 och Numelins doktorsav-
handling Orsakerna till folkvandringarna på lägre kulturstadier. En 
sociologisk studie utkom 1918. Landtman fortsatte sin sociologiska 
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forskning ända till slutet av 1930-talet och Numelin publicerade sig 
ännu efter andra världskriget, då han bland annat gav ut The Begin-
nings of Diplomacy. A Sociological Study of Intertribal and Inter-
national Relations (1950).

Till skillnad från den så kallade konkreta socialforskningen kän-
netecknades den Westermarckska sociologin uttryckligen av intres-
set för ursprung. Även om Westermarck själv i sina främsta verk 
också behandlar hur äktenskapspraxis och moraluppfattningar tar 
sig uttryck under olika stadier av den samhälleliga och kulturella 
utvecklingen, utelämnade hans elever ordet ”utveckling” i rubrikerna 
för sina undersökningar och fokuserade på att undersöka ursprung.38 
En annan central skillnad är att medan Westermarck strävade efter 
att analysera hur mänskliga psykologiska och sociala tendenser har 
utvecklats som en del av den biologiska evolutionen, tog hans elever 
detta för givet och tillämpade Westermarcks människonaturstän-
kande på sina egna forskningsfrågor.

Det etnografiska fältarbetet utgör vid sidan av den komparativa 
metoden en central del av den Westermarckska  samhällsvetenskapen. 
Westermarck uppmuntrade redan i början av 1900-talet sina elever 
att använda denna metod. För sociologin var syftet med fältar betet 
att producera mer tillförlitligt och professionellt insamlat källmate-
rial för den komparativa forskningen. Westermarck betonade i flera 
sammanhang att den komparativa metoden och den etnografiska 
forskning som begränsar sig till en viss gemenskap eller kultur sfär 
behöver och kompletterar varandra.39 Westermarck deltog också i 
att producera denna typ av kunskap under sitt långvariga forsknings-
arbete i Marocko.40 Av hans elever gjorde Landtman under 1910- och 
1920-talen fältarbete i Papua Nya Guinea, Karsten i Sydamerika och 
Hilma Granqvist i Palestina.41 Samtidigt grundade sig uppfattningen 
om behovet av antropologiskt fältarbete på evolutionisternas sätt 
att se primitiva jägar- och samlarsamhällen som representanter för 
mänsklighetens tidiga stadier. Således gjorde denna typ av forsk-
ning det möjligt att komma åt ursprungen också i en väldigt kon-
kret mening. De Westermarckska forskarna betonade att de samtida 
”naturfolken” inte återspeglade mänsklighetens egentliga  förstadier. 
Men de ansåg att de primitiva samhällena ändå kunde användas som 
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hjälpmedel för att undersöka ursprungen, eftersom de låg närmare 
ett ”ursprungligt” samhälle, och arkeologisk kunskap hade visat att 
det fanns betydande likheter mellan mänsklighetens tidiga samhälls-
tillstånd och de samtida naturfolken.

Rafael Karstens uppfattning om  
sociologins och religionens ursprung 

Rafael Karsten skrev en artikel om sociologin för Valtiotieteiden käsi      -
kirja (Handbok för statsvetenskaper), som gavs ut i början av 1920-
talet och höjde samhällsvetenskapernas profil i Finland. Han var då 
professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet och ansvarade 
tillsammans med Gunnar Landtman, då docent i sociologi, för under-
visningen i sociologi. Enligt Karsten undersöker  sociologin upp-
komsten och utvecklingen av samhället och dess institutioner samt 
deras olika former. Karsten framhöll, på samma sätt som Wester-
marck, att fenomen som är typiska och karakteristiska  för allt sam-
samhällsliv är forskningsobjekt för sociologin. Forskarnas uppfatt-
ning om socio login varierade främst beroende på om de fokuserar 
på att undersöka ”primitivare” eller mer ”utvecklade” samhällen. 
 Karsten betonade att den samtida sociologin – ledd av Spencer och 

Edvard Westermarcks läger i Amzmiz vid Stora Atlasberget under ett av hans 
fältarbeten i Marocko 1904. 
FOTO EDVARD WESTERMARCK.
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Tylor – speciellt  koncentrerade sig på att undersöka samhällets och 
de samhälleliga fenomenens ursprung och tidigare utvecklingsfor-
mer. Det centrala var att forskning om så kallade primitiva samhällen 
skapade en grund också för kunskapen om mer utvecklade samhälls-
formationer. Karstens uppfattning byggde på en tydligt Spencersk 
tanke om att man kan förstå fenomen som genom samhällelig dif-
ferentiering blivit komplicerade genom att undersöka deras tidigare 
och enklare former.42 

Likt Westermarck tänkte också Karsten att sociologin var en veten-
skap som uttryckligen använder sig av en komparativ metod. En fors-
kare som tillämpar en komparativ metod delar in olika folks seder, 
institutioner och uppfattningar i grupper för att beskriva och för-
klara deras likheter och olikheter. Den komparativa forskningen 
är möjlig på grund av människosläktets psykologiska likformighet. 
Enligt Kars ten strävar sociologin i sista hand efter att ge ”social-
psykologiska” och ”psykologiska” förklaringar, vilket kommer nära 
Wester marcks uppfattning om att ursprunget ligger i psykologiska 
och särskilt emotionella faktorer som alltjämt verkar.43 Karstens 
människonaturs tänkande kan uppfattas tydligare i hans lärobok 
 Naturfolkens samhälls liv. En inledning till sociologien, som utkom 
1928, och i hans reli      gions vetenskapliga produktion.

Enligt Karsten är benägenheter som utvecklats genom det natur-
liga urvalet under den biologiska evolutionen, och som påträffas 
förutom bland människor också bland andra sociala djur, utgångs-
punkten för sociologisk teoribildning. Karsten skiljer mellan olika 
instinkter och drifter som ger upphov till och upprätthåller samhälls-
liv bland levande varelser av samma art. Till dem hör bland annat 
könsdriften och den instinktiva tillgivenheten gent emot avkomman, 
näringsdriften som skapar sammanslutningar som är större än famil-
jen, försvarsdriften samt sällskapsdriften som ligger till grund för 
gruppens eller gemenskapens interna sympati och samverkan. Sam-
tidigt betonar Karsten att de för människan och djuret gemensamma 
instinkterna så småningom tappat sitt direkta inflytande över männi-
skans beteende och samhällslivet. Med tiden har utvecklingen av ett 
mer intellektuellt och emotionellt liv samt uppkomsten av institutio-
ner som seder och bruk, moral, religion, styre och konst till åtit män-
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niskan att höja sig över sina rent biologiska förutsättningar. De flesta 
”naturfolk” som existerade under  Karstens tid var i denna mening 
”kultursamhällen”.44 

Enligt Karsten kunde det för sociologin och religionsvetenskapen 
centrala begreppet ”primitiv” förstås på två olika sätt. Å ena sidan kan 
det betyda det undersökta fenomenets historiskt tidigare eller första 
uttryck, å andra sidan kan det hänvisa till något strukturellt primitivt 
och ofullständigt. I den förstnämnda betydelsen syftar ”primitiv reli-
gion” på religionens ursprung i strängt kronologisk bemärkelse, i den 
senare betydelsen syftas däremot på de allra primitivaste och enklaste 
uttrycken av religion som ännu påträffas bland jägare-samlare. I sin 
religionsvetenskapliga produktion använde Karsten begreppet ”pri-
mitiv” uttryckligen i den senare bemärkelsen, fastän de i praktiken 
sammanflätas.45 För Karsten var religionsvetenskapen komparativ 
forskning av religiösa fenomen och deras regelbundenheter. Genom 
jämförelser var det möjligt att upptäcka såväl faktorer som bidragit 
till religionens uppkomst som de tidigaste och enklaste uttrycksfor-
merna för det religiösa livet i mänsklighetens utvecklingshistoria.46

Karstens doktorsavhandling The Origin of Worship (1905) behand-
lar frågan om religionens och speciellt den religiösa dyrkans psykolo-
giska ursprung. Med dyrkan menar Karsten människans strävan efter 
att påverka övermänskliga krafter som hon ser sig vara beroende av, 
i syfte att undvika faror och erhålla nytta. För honom är det centralt 
att analysera ”hur religiösa instinkter eller benägenheter”  (religious 
instincts or dispositions) har fötts. Medan Westermarck undersökte 
äktenskapet i ordets ”naturhistoriska betydelse” närmade sig Kars ten 
naturen från ett ”naturhistoriskt perspektiv”  (from a  natural history 
point of view). Religionens ursprung måste enligt Karsten betraktas 
i förhållande till den animistiska trosuppfattningen, som var typisk 
för primitiva samhällen. Enligt den kan alla varelser och naturfeno-
men ha en själ, oberoende av deras fysiska skepnad.47 I sin senare 
produktion upprepade Karsten likartade synpunkter angående reli-
gionens ursprung. 

I Westermarcksk stil inleder Karsten med frågan om vi ”bland djur 
kan finna urformer av något som kunde kallas en religiös känsla”.48 
Kars ten ansåg sig utvidga det kontinuitetstänkande som Darwin 
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uttryckte i Menniskans härledning – att det inte finns någon grund-
läggande skillnad mellan människans och djurens psykologiska och 
moraliska förmågor – till att gälla också religion. Djurs beteende kan 
nämligen uppvisa drag som Karsten ansåg vara urformer till animis-
tiska trosföreställningar. Djurens inställning till föremål och feno-
men som ingår i den egna, bekanta erfarenhetssfären präglas av käns-
lor som liknar intresse, likgiltighet och rädsla. Samtidigt existerar 
det för djuren en ”okänd värld” som får uttryck i känslor som förvå-
ning, respekt och rädsla inför överraskande och okända föremål och 
naturfenomen. Vi kommer närmare religionens ursprung om vi förstår 
att också djur har en tendens att göra icke-levande objekt levande. 
Detta innebär att de har en benägenhet att tolka icke-levande före-
mål, som utan uppenbar orsak rör sig, som potentiellt hotfulla och 
farliga levande varelser. Djuret tolkar en sådan rörelse som ett tecken 
på närvaro av någon form av ”främmande levande aktör”, och en lik-
nande ”känsla av någonting okänt och mystiskt” (feeling of the unk-
nown and mysterious) kopplas samman med till exempel åska, jord-
bävningar eller den förvirring och rädsla som orsakas av märkliga 
skuggor.  Karsten tolkar dessa förhållningssätt som urformer av den 
 reli giösa känsla som förekommer bland människor.49

Samma typ av känslor av någonting okänt och oförklarligt ligger 
enligt Karsten till grund för religionen. På samma sätt som Wester-

Rafael Karsten undersökte 
religionens ursprung i ett 
evolutionsteoretiskt perspektiv 
och gjorde flera fältarbets-
resor till Sydamerika. Han 
disputerade på avhandlingen 
The Origin of Worship 1905 
och blev något senare docent i 
jämförande religionsvetenskap 
vid universitetet i Helsingfors. 
År 1922 efterträdde han 
Westermarck som professor 
i praktisk filosofi vid samma 
universitet. 
FOTO ATELIER NYBLIN 1908.
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marck betonade moralens och äktenskapets emotionella ursprung 
ansåg Karsten att religionen grundar sig på känslor. Karsten kritise-
rade under hela sin karriär Tylors inflytelserika definition av religion, 
enligt vilken en religion uttryckligen handlar om att tro på ande väsen. 
Denna typ av definition prioriterar kognitiva faktorer såsom före-
ställningar framom känslor.50 Enligt Karsten uttrycks känslorna, som 
också andra djur har, inom primitiva samhällen i form av ”en faktisk 
världsåskådning”. De känslor av ”förundran, respekt och rädsla” som 
orsakas av märkliga eller överraskande händelser är en central del av 
det primitiva religiösa livet, eftersom oförklarliga föremål och natur-
fenomen verkar övernaturliga för människan. Bakom den reli giösa 
dyrkan som riktas mot andra människor eller djur finns samma psy-
kologiska orsaker, eftersom denna typ av föremål upplevs ha egen-
skaper och krafter som människor inte är kapabla att förstå.51 

Karstens evolutionistiska utgångspunkter syns också i att han 
intresserade sig speciellt för hur de varelser, fenomen och andar som 
människor upplever som farliga och i stånd att påverka deras väl-
mående blir föremål för dyrkan inom primitiva samhällen. Självbe-
varelsedriften (instinct of self-preservation) får människosinnet att 
skapa teorier om orsakerna till överraskande händelser som död och 
sjukdom för att klara av dem och i fortsättningen undvika dem. Djur 
som i en viss livsmiljö är människans farligaste fiender i kampen för 
tillvaron blir vanligtvis föremål för religiös dyrkan. Ett träd eller ett 
havsområde kan till exempel också tänkas vara uttryck för något 
slags ande, men endast om trädet eller havsområdet förorsakar en 
olycka framstår denna ande som farlig och måste då blidkas och dyr-
kas. Ursprunget till religiös dyrkan är alltså självbevarelsedriften och 
den rädsla som människan känner gentemot okända krafter. Enligt 
Karsten är den animistiska världsåskådningen resultatet av en grad-
vis utveckling. Den har ursprungligen förekommit i anslutning till 
varelser och naturfenomen som spelat en betydande roll i livet och 
som enligt människans uppfattning emanerat ur osynliga krafter och 
aktörer. Så småningom har samma princip utvidgats till att gälla den 
omkringliggande naturen och verkligheten i sin helhet.52 
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Gunnar Landtman som ursprungsforskare 

Gunnar Landtman ansåg att sociologin hade en självklar plats på det 
samhällsvetenskapliga fältet, som höll på att växa fram och bli mång-
sidigare. Han var mycket medveten om att samhället kunde under-
sökas på olika sätt. Sociologin hade ännu inte befäst sin ställning 
som vetenskapsgren i början av 1920-talet, utan gjorde snarare först 
”anspråk på att inta en självständig plats vid sidan av andra veten-
skaper”. Enligt Landtman kunde sociologins forskningsobjekt och 
metod särskiljas från de andra samhällsvetenskapernas. Sociologins 
uppgift är att forska i ursprunget till samhälleliga fenomen och insti-
tutioner och deras utveckling, med vilket han framför allt avsåg orsa-
kerna till att de ursprungligen hade uppstått.53 Landtman studerade 
inte de samhälleliga fenomenens förändring eller deras uttrycksfor-
mer på kulturevolutionens olika nivåer. Däremot betonade han att 
sociologin, baserad på utvecklingsläran, skulle sträva efter att under-
söka ”samhällslivets begynnelse” och därmed lägga grunden för den 
sociologiska kunskapen.54 

Denna kunskapsgrund kunde enligt Landtman upptäckas uttryck-
ligen genom att ursprungen undersöktes. Begreppet origin eller 
uttryck som syftar på det begreppet – ”uppkomst”, ”ursprung” eller 
”primära orsaker” (primary causes) – finns i rubriken för alla socio-
logiska verk av Landtman. Enligt honom var det möjligt att i den socio-
logiska slutledningskedjan ”gå baklänges i evolutionens färdriktning 
och fästa vår uppmärksamhet vid de tidigaste kända organisatio-
nerna av samhället”.55 Således blir det möjligt att förstå uppkomst-
mekanismerna bakom olika samhälleliga fenomen. Till sociologins 
forskningsobjekt hör

organisationen av förhållandet mellan människorna, inbegripande 
familjen, gruppen, stammen – deras egna inre angelägenheter och 
jämväl deras relationer utåt i växelverkan med varandra; vidare 
människans liv under inverkan av den henne omgivande naturen, de 
former hennes strävan efter uppehälle ikläder sig, hennes materiella 
och andliga kultur och hennes förhållande till det övernaturliga. Varje 
kulturskapelse i det yttre, varje gestaltning av folkens inre föreställ-
ningsliv, för så vitt de hänföra sig samhället, allt detta inrymmes i den 
forskning som är sociologiens.56
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I likhet med de andra Westermarckelevernas bygger också Landt-
mans sociologi på uppfattningen om en universell människonatur 
och om människan som ”naturens produkt”.57 Människan bär på flera 
artspecifika psykologiska egenskaper som är desamma oberoende 
av skillnaderna mellan och variationerna bland olika folk och indi-
vider. Detta gör det möjligt att söka efter ursprung bland de så ka l-
lade naturfolken:

Sättet att tänka, känna och vilja, de psykiska associationerna, männi-
skornas inre betraktelsesätt, strävanden och passioner, allt detta är 
i sina grunddrag lika. Vilken forskningsresande som helst har säkert 
bland de vilda folk han besökt kunnat göra iakttagelser av hithörande 
slag. Vittnesbörd giva vid handen, hurusom de outvecklade vildarna 
kunna förefalla nykomlingen fullständigt obegripliga, men hurusom 
allt efter det kännedomen om dem fördjupat sig, de allmänmänsk-
liga egenheterna allt tydligare trätt i dagen.58

Landtmans uppfattning får större tyngd av att han själv hade levt 
bland papuanerna på öarna i Melanesien under två års tid. Han 
beskriver naturfolken som ”levande museer” som sociologen kunde 
besöka på samma sätt som naturvetaren besöker sitt forskningslabo-
ratorium. Den betydelse som primitiva samhällen eller kulturformer 
har för sociologin baserar sig framför allt på att flera tendenser och 
känslor som påverkar människans beteende och samhällsliv har tyd-
ligare konturer hos dem. På grund av att fenomen och institutioner 
som till exempel religion och samhälleliga värdehierarkier i sådana 
samhällen framträder liksom i outvecklad form är ”förhållandena hos 
olika folk […] därför ägnade att i hithörande avseende belysa utveck-
lingens olika faser från begynnelsen”.59

Landtmans forskningssätt kan jämföras med den evolutionspsy-
kologiska bakåtriktade slutledningen. Inom evolutionspsykologin 
erbjuder människans utvecklingshistoria en metod med vars hjälp 
man kan undersöka hur människosinnet är ”planerat” att fungera på 
vissa sätt i förgångna omgivningar. På samma sätt undersökte Landt-
man i sitt verk The Origin of the Inequality of the Social Classes 
(1938) hur samhällsklasserna hade fötts och utvecklats ”att fungera”. 
Det var enligt honom centralt att undersöka vilka faktorer som påver-
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kade den samhälleliga ojämlikhetens uppkomst och utformning. 
För Landtman var det väsentligt att komma åt det som kunde ka l-
las mänsklighetens ”kärna”, eftersom samhället och dess fenomen i 
sista hand härstammar från egenskaper hos människonaturen. Detta 
är en central teoretisk utgångspunkt i Landtmans sociologi.

Genom att gå baklänges i människans historia ansåg sig Landt-
man bland Kiwai-papuanerna ha funnit ett samhälle där det varken 
fanns samhällelig ojämlikhet eller samhällsklasser. Enligt Landtman 
är observationen att det bland de primitiva folken i allmänhet råder 
en ”nästan fullständig” jämlikhet ett av sociologins mest betydande 
fynd. Denna typ av samhällen kan sociologen använda som utgångs-
punkt för att undersöka orsakerna till samhällelig ojämlikhet och 
uppkomsten av samhällsklasser.60 Den ursprungliga jämlikheten tog 
enligt Landtman sitt enklaste uttryck i att ingen av medlemmarna i en 
gemenskap kunde tänka sig att befalla en annan. Fastän vissa indivi-
der inom gemenskapen var föremål för större uppskattning än andra 
kunde inte ens den mest uppskattade medlemmen befalla den minst 
uppskattade.61

Enligt Landtmans andra centrala antropologiska teori kan man 
i alla primitiva samhällen identifiera en institution för beslutsfat-
tande som han kallar ”de äldres råd” eller ”de inflytelserika män-
nens råd”. Dessa håller rådplägningsmöten om gemensamma ären-
den, där de diskuterar, förhandlar och fattar gemensamma beslut. 
Alla medlemmar i gemenskapen förbinder sig till de beslut som fat-
tas vid dessa möten. Landtman ansåg att denna form av styre var ”ett 
mycket betydelsefullt faktum gällande primitiv social organisation” 
som i tidigare antropologisk litteratur hade nämnts endast i förbi-
farten. Eftersom familjernas överhuvuden representerade sina egna 
familjer i rådet gav denna institution enligt hans tolkning uttryck för 
ett slags ”representativ demokrati”. Kvinnor kunde dock delta i ett 
dylikt beslutssystem endast genom männens förmedling. Landtman 
betonade i alla fall att ”vi måste erkänna att dessa stammöten bland 
vildarna är ett tidigt uttryck för de nationella demokratiska samman-
komsterna som i sina utvecklade former är kända inom till exempel 
det klassiska Grekland och Rom så väl som bland de forntida teu-
tonska stammarna”.62



80

MORAL, EVOLUTION OCH SAMHÄLLE

Även om Landtman inte undersökte allmän samhällelig utveckling, 
finns det i hans tänkande skisser över en generell samhällsevolution. 
Landtmans förklaringsmodell närmar sig det som den biologiska evo-
lutionsteorin uttrycker med begreppet ”adaption”, vilket  hänvisar till 
ändamålsenligheten hos en egenskap med tanke på innehavarens 
överlevnad och förökning. Han presenterade sin tanke om att sam-
hällsutvecklingen sker med hjälp av ett slags instinktiv eller  intuitiv 
”blick för det ändamålsenliga” i sitt verk Kulturens  ursprungsformer 
(1918), men samma idé kan också uppfattas i andra av hans verk. 
Landtman framhöll att människan tack vare denna förståelse för det 
ändamålsenliga anpassar sig till sin omgivning på olika håll i världen. 
Ämnet kan anses vara centralt för Landtmans sociologi, eftersom 
han i verket Kulturens ursprungsformer undersöker det i det första 
kapitlet, som behandlar sociologins uppgift och metod.

”Blicken för det ändamålsenliga” är Landtmans försök att förklara 
de faktorer som verkar i bakgrunden för människans handlingar. Med 
hjälp av en sådan förståelse kan man enligt Landtman förklara likhe-
ter mellan olika folks sociala institutioner och kulturdrag trots att de 
levt utan kontakt – man kommer åt den enhetlighet som härstammar 
från en gemensam mänsklighet. Landtman förnekade inte diffusionens 
– förflyttning och spridning av seder, institutioner och kulturalster – 
betydelse men gav det endogena en central ställning. Människonatu-
ren och speciellt enhetligheten i människans psykologiska egenska-
per skapade enligt Landtman en förutsättning för diffusion. Blicken 
för det ändamålsenliga gör det samtidigt möjligt för individerna och 
gemenskaperna att anpassa sig till en föränderlig omgivning. Bakom 
den samhälleliga förändringen finns oftast influenser och impulser 
utifrån, men också idéer och kulturella uppfinningar som uppkom-
mit inom gemenskapen skapar förändring: ”Blicken för det ändamåls-
enliga leder ofta människorna till förverkligandet av samma idéer på 
olika håll, vare sig det sker genom självständiga uppfinningar eller 
genom att man uppskattat och tillägnat sig de anordningar man iakt-
tagit hos andra.” Landtman ansåg att naturförhållandena begränsade 
utvecklingens riktning och således var folkkulturer under likadana 
omständigheter benägna att anta en liknande form. Mänskliga kultu-
rer anpassar sig alltså till liknande omständigheter på liknande sätt.63



81

2. DEN WESTERMARCKSKA  EVOLUTIONISMEN

Konstens ursprung i Yrjö Hirns estetik

Yrjö Hirn betonar i en tidig artikel om konstforskning att en av de 
centrala konsekvenserna av Darwins evolutionsteori är en ökad för-
ståelse av att samtida ”civiliserade européer” styrs av liknande tan-
kar och känslor som primitiva människor eller till och med mer 
utvecklade sociala djur. För den evolutionistiska kulturforskningen 
är det väsentligt att denna likhet gör det möjligt att undersöka de 
tidiga omständigheterna under vilka konstens utveckling har börjat. 
Hirn ansåg att man med hjälp av en sociologi som grundar sig på 
den psykologiska och komparativa metoden kunde avslöja de cent-
rala faktorer som påverkat konstens uppkomst. Han betonade också 
att orsaker som liknar dem som gett upphov till ”de ursprungligaste 
konstuttrycken” fortfarande påverkar människans beteende.64 Hirn 
presenterade sin teori om konstens uppkomst i dess mest omfat-
tande form i sitt huvudverk The Origins of Art. A Psychological and 
Sociological Inquiry (1900), som två år senare utkom på svenska 
med titeln Kons tens ursprung. En studie öfver den estetiska värk-
samhetens psykologiska och sociologiska orsaker. I en kompaktare 

Yrjö Hirn ansåg att konsten 
hade sitt ursprung i 
människans psykologiska och 
sociala behov. Sin teori lade 
han fram i The Origins of Art, 
som utkom i England 1900 
och på svenska med titeln 
Konstens ursprung 1902. 
Hirn utnämndes till professor 
i estetik och nyare litteratur 
vid universitetet i Helsingfors 
1910. 
FOTO ATELIER REMBRANDT.
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form framförde han sina teoretiska betraktelser i verket Det este-
tiska livet, som utkom 1913 och som trycktes i nya upplagor ända in 
på 1960-talet. 

Utgångspunkten för Hirns estetik är frågan om konstens och den 
estetiska livsmiljöns faktiska uppkomst. Det konstnärliga skapan-
det innefattar en ”autotelisk” orientering, det vill säga en tanke om 
att det är ett självändamål, vilket betyder att konstnärlig aktivitet i 
viss mening inte har något ändamål utanför sig själv. Därtill karak-
teriseras estetiska upplevelser av ”osjälviskhet”: ett förhållnings-
sätt som är fjärmat från vardagsverkligheten och som möjliggör rena 
känslo upplevelser som ett självändamål. Hirn betraktade ett sådant 
 speciellt estetiskt sätt att se, höra, njuta och känna som resultatet av 
en stegvis utveckling.65

Konstens ursprung är för Hirn först och främst ett psykologiskt 
och socialt fenomen. Att uppfatta konstens uppkomst som en del av 
den primitiva människans vardagliga aktivitet och praxis var möj-
ligt genom en komparativ analys av ett omfattande källmaterial. Med 
hjälp av psykologin kunde man gå på djupet med de allmänna emo-
tionella faktorer som förenar alla människor och som ligger bakom 
det konstnärliga uttrycket och mottagandet av konstverket. Hirn 
ansåg att alla former av konstnärligt uttryck ursprungligen har att 
göra med olika funktioner som tjänar praktiska ändamål. Studiet 
av dessa kallar Hirn för sociologisk eller historisk konstförklaring. 
Konstens ursprung och utveckling måste betraktas i förhållande till 
sådana ”drifter och behof, som betjäna lifvets viktigaste biologiska 
och sociologiska syften”.66 Detta förklarar också varför konsten har 
en så central ställning inom det primitiva sociala livet. 

De viktigaste praktiska syftena, som främjat uppkomsten av olika 
konstformer, kan enligt Hirn kategoriseras på följande sätt: det har 
varit frågan om 1) att uttrycka och lära ut tankar, 2) att tilltala ero-
tiskt, 3) att uppmuntra och uppvigla till arbete, krigföring och annat 
samarbete samt 4) vidskepliga uppfattningar om de konstnärliga 
 alstrens praktiska verkningskraft. De tidigaste konstverkens upp-
komst kan enligt Hirn förklaras med hjälp av dessa faktorer. Så små-
ningom har det konstnärliga uttrycket och mottagandet av konstverk 
skiljts från dessa praktiska målsättningar och blivit ett självända-
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mål och en oberoende estetisk aktivitet. Samtidigt betonar Hirn att 
”samma villkor och syften utöfva sina verkningar äfven på den civili-
serade människans estetiska lif”. Dessa samma villkor är fortfarande 
närvarande inom konsten, i en mer avlägsen form, och just av denna 
anledning intar konsten fortfarande en central position i det mänsk-
liga livet.67 

Som etnologen och sociologen K. Rob. V. Wikman (1886–1975) – 
en av Westermarcks elever – betonar, avsåg ursprunget enligt Hirn 
inte endast konstens historiskt första uttryck utan framför allt dess 
allmänna psykologiska grund. Hirns Konstens ursprung kommer i 
detta avseende nära Westermarcks teori om moralens emotionella 
ursprung. Westermarck betonade i likhet med de skotska moralfiloso-
ferna David Hume och Adam Smith det värde sympatin, delandet 
av känslor, har för uppkomsten av moralkänslor och moralbedöm-
ningar. Hirn tillämpade i sin tur deras tankar gällande sympatin på 
sitt tänkande om estetik och underströk att det i all konst i sista hand 
är fråga om att uttrycka och förmedla känslor.68

Människans förmåga att känna välbehag och smärta samt hennes 
behov att uttrycka dessa känslor för andra är enligt Hirn cent rala för 
den psykologiska förklaringen till konstens ursprung. Båda dessa 
former av känslouttryck är underställda ”uttrycksdriften” och biolo-
giskt ändamålsenliga benägenheter som utvecklats genom evolutio-
nen. Strävan efter att undvika känslan av smärta och förstärka käns-
lan av välbehag är egenskaper som förenar de levande organismerna. 
På samma sätt som Westermarck betonar också Hirn den roll käns-
lorna spelar i umgänget människor emellan. Konstens ursprung ska 
enligt honom först och främst undersökas som ett emotionellt och 
socialt fenomen, eftersom människan som social varelse är natur-
ligt böjd att stärka sin egen känsla av välbehag och förminska sin 
känsla av smärta genom att dela dessa känslor med andra. När indi-
videns positiva känslor förmedlas till andra stärks de och på samma 
sätt lindras negativa känslor av att förmedlas till andra människor 
och fästas på dem.69 

Centralt med tanke på konstens ursprung är att upplevelserna 
av de ”stegrande och befriande verkningarna” av att dela och för-
medla känslor väcker lusten att förmedla känslouttrycket till en 
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allt vidare social krets. Detta blir möjligt genom att man kondense-
rar och före vigar känslotillståndet i ett särskilt objekt: konstverket. 
Genom konstverket kan känslotillståndet förflyttas vidare till andra 
människor och framåt i tiden.70 Hirn skriver:

Hvarje människa söker ofrivilligt och omedvetet stegra sina lustkäns-
lor och lindra sin olust. Konstnären däremot vet, att han kan vinna 
en sådan stegring och lindring icke blott genom de omedelbara värk-
ningarna af det individuella uttrycket, utan än mer genom att upp-
väcka en likartad känsla hos andra. Därför uppstår hos honom det 
behof att öfverföra de egna känslotillstånden till en utomstående 
publik, som måste betraktas som det enklaste och ursprungligaste 
motivet till konstalstring.71 

Samma mänskliga grundbehov att uttrycka och dela känslotillstånd 
med andra förklarar den mänskliga strävan efter att skapa enskilda 
konstnärliga alster och ge dem ”en form, som underlättar den 
ursprungliga känslans upprepning hos en ständigt växande krets af 
åskådare eller åhörare”.72 Att människor upplever olika känslor och 
känner ett behov att dela dem med andra förklarar enligt Hirn också 
varför människor överallt söker sig till konsten och uppskattar det 
konstnärliga uttrycket. Hirn betonar att de orsaker som driver konst-
närerna och publiken i sista hand är likadana, oberoende av de sam-
hälleliga omständigheterna och olikheterna mellan konstformerna.73

Ragnar Numelin och den rörliga människan

Ragnar Numelins sociologiska forskning undersöker migrationens 
och diplomatins ursprung. Hans verk om dessa ämnen publicerades 
på flera språk, och det sista, som behandlade förhållandena mellan 
ursprungsfolk, utkom 1967. Numelins uppfattning om sociologin lik-
nar den övriga Westermarckska kretsens. Han uttryckte sina upp-
fattningar för första gången i verket Studier i Nordisk sociologi, 
som utgavs 1918 och beskrev vetenskapsgrenens allmänna karaktär: 
Socio login forskar i fenomen som är typiska för alla mänskliga sam-
fund och för mänsklighetens historia i sin helhet. Numelin beskriver 
hur dels den brittiska evolutionistiska skolan representerad av Spen-
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cer och Tylor, dels Westermarcks finländska elever har fokuserat sin 
forskning på primitiva samhällen för att skapa en kunskapsgrund för 
sociologin. Det är alltså inte fråga om att undersöka primitiva sam-
hällen i sig, eller att endast undersöka dem, eftersom syftet med att 
forska i ursprungen eller ”orsakerna” är att hjälpa oss att förstå och 
förklara samhälleliga fenomen som fortsättningsvis existerar.74 Det 
moderna samhället kan enligt Numelin inte förstås utan ett historiskt 
perspektiv:

Man har börjat inse vikten av att grundligare lära känna primitivare 
kulturskeden, inse, att det nuvarande samhällslivet, dess institutio-
ner och kulturella yttringar helt kunde förstås blott mot bakgrun-
den av samhällenas uppkomst och utvecklingshistoria, och att denna 
utvecklingshistoria måste föras tillbaka till kulturskeden, under vilka 
dylika institutioner kunnat uppstå, skeden som blott kvarlevde hos 
primitiva folk.75 

Sociologin är för Numelin en samhällsvetenskaplig grundvetenskap 
som använder sig av flera vetenskapsgrenar. Till exempel är etnolo-
gin sociologins historiska och analytiska hjälpvetenskap och etno-
grafin å sin sida dess beskrivande och geografiska hjälpvetenskap. 

Ragnar Numelin forskade i 
ursprungen till migration och 
diplomati. Bland hans arbeten 
finns doktorsavhandlingen 
Orsakerna till folkvandringarna 
på lägre kulturstadier (1918), 
The Wandering Spirit (1937) 
och The Beginnings of 
Diplomacy (1950). Vid sidan 
av sin forskargärning gjorde 
Numelin också en lång karriär 
som diplomat. Foto från början 
av 1920-talet.
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I likhet med Westermarck betonar Numelin psykologins centrala 
ställning, eftersom ”[s]ociologiens uppgift att förklara de sociala och 
socialpsykologiska företeelserna innebär, att den måste ta hänsyn till 
de individuella faktorerna, individens förhållande till det hela, till sin 
omgivning, yttre miljö o.s.v.”.76 Sociologin har också ett nära förhål-
lande till biologin, eftersom många samhälleliga fenomen vilar på en 
biologisk grund. Numelins sociologiuppfattning betonar, på liknande 
sätt som Karstens, den Spencerska synen att den biologiska och den 
samhälleliga evolutionen har besläktade drag:

Sociologiens kontakt med biologien ger sig ju redan av det faktum, 
att de sociala utvecklingskedena äro beroende av vissa biologiska 
grundsatser, vilket bl. a. visar sig i differentieringen – denna primära 
betingelse för uppkomsten av en organism av högre ordning. Fram-
trädandet av hövdingar, judiciell makt, klasser, rangordning, m. fl. 
betingelser för högre social och statlig organisation, allt detta är en 
produkt av den biologiskt betingade sociala utvecklingen.77

Numelin närmade sig sina forskningsämnen genom att iaktta många 
olika vetenskapliga discipliners synpunkter på ämnena. Zoologins, 
etnologins och geografins synpunkter var speciellt viktiga för honom. 
Med hjälp av dem byggde han universella teorier om de grundläg-
gande orsakerna till diplomati och migration i enlighet med den 
allmänna samhällsvetenskapen. Den evolutionistiska huvudrikt-
ningens universalistiska uppfattning om människonaturen och om 
männi skan som en del av den biologiska evolutionen utgjorde grun-
den för Numelins forskning. Antagandet om en mänsklig natur var 
ett redskap med hjälp av vilket han strävade efter att förklara orsa-
kerna till  sociala företeelser. I början av sitt verk The Beginnings of 
 Diplomacy. A Socio logical Study of Intertribal and International 
Relations (1950) presenterar Numelin sin uppfattning att de altruis-
tiska och sympatiska känslor som bidragit till uppkomsten av diplo-
matisk verksamhet har utvecklats genom det naturliga urvalet och 
härstammar från människosläktets tidiga utvecklingsskeden (se ock -
så kapitel 8). I The Wandering Spirit. A Study of Human  Migration 
definierar Numelin inledningsvis den universalistiska nivån i sin 
undersökning, som omfattar hela mänskligheten: 
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Det finns en kraft som likt en stark underström löper genom hela 
mänsklighetens historia, man kunde till och med säga att den löper 
genom hela livets historia. Den är en av dessa djupa, mäktiga kraf-
ter som sällan klart står ut men som är desto mer förbluffande i sin 
verkan. Denna krafts namn är rörelse och dess biologiska uttryck är 
vandringen. Tendensen till rörelse, källan till rörelse, kan upptäckas 
i själva organismen. Varje levande organism är i evig rörelse och det-
samma gäller för de krafter som kommer samman i den mänskliga 
sociala organismen. Människans liv, på samma sätt som växternas 
och djurens, består av en mängd rörelser och motrörelser.78

Numelin ansåg sig komma nära ursprungen genom att analysera 
skriftligt material om ”de nutida naturfolken” (present-day savages) 
bland vilka ”instinkter och impulser” påträffas i deras baraste for-
mer.79 Således är det möjligt att undersöka människonaturens funda-
mentala benägenheter och komma åt den grund samhälleliga feno-
men bygger på. De nutida naturfolken representerade i viss mening 
den mänskliga utvecklingshistoriens tidiga skeden men var enligt 
Numelin inte helt och fullt samma sak: ”Givetvis få vi ej heller blint 
godtaga alla drag i naturfolkens liv såsom yttringar av ursprungliga 
mänskliga drifter, ty även de primitivaste folkstammarna i vår tid ha 
bakom sig en räcka av århundraden, ja, kanske årtusenden, som icke 
kunnat gå spårlöst förbi”.80 Numelin ansåg ändå att naturfolkens sam-
hälleliga och kulturella utveckling inte hade kuvat de mest ursprung-
liga anlagen och benägenheterna, och därför kunde man med hjälp av 
dem förstå orsakerna bakom det undersökta fenomenet.81 Hans syfte 
var att spåra och beskriva de allmännaste orsakerna till att människor 
och folk hade börjat vandra (migrationen) och till exempel utreda om 
det över huvud taget var möjligt att tala om den ”vandringsinstinkt” 
(wandering instinct) som var utgångspunkten för hans forskning. 

I sina verk inkluderade också Numelin, på samma sätt som de 
andra Westermarckeleverna, kapitel som behandlade förekomsten 
av  likarta de fenomen i djurriket. Djurens beteende erbjöd honom 
en möjlighet att betrakta vandringsfenomenet i sin så att säga mest 
avskalade form, eftersom djurens flyttningsrörelser till sin natur 
följer enhetligare mönster och i högre grad utgår från ren instinkt 
än människans migration. Exemplen från djurriket är parallella till 
 fenomen som påträffas bland människor och hjälper således oss att 
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förstå dessa. När Numelin undersökte djurens ”vandring” ställde han 
också frågan om ”vandringsinstinktens” ursprung. Han ansåg sig 
kunna framföra endast några allmänna fakta: 

Det är svårt att uttrycka en åsikt gällande hur vandringsinstinkten 
har uppkommit. Problemet är paleobiologiskt. Forskning kan fast-
slå endast några säkra fakta som i större utsträckning verkar ha 
bidragit till utformningen av vandringsinstinkten. Och dessa orsaker 
kan, som det tidigare har sagts, i stor utsträckning sökas bland lik-
nande orsaker som tvingat djur och människor att vandra: orsaker 
som gäller självbevarelsedriften samt geografiska och klimatologiska 
omständigheter.82 

Numelins huvudsakliga iakttagelse gällde den mänskliga migratio-
nens ursprung, och hans syfte var att ”klarlägga teorierna om de 
huvudsakliga orsakerna till de primitiva folkens vandringar och 
stödja mina påståenden med exempel”.83 Han noterar också att män-
niskans ”vandringsimpuls” (wandering impulse) inte har under-
sökts lika mycket som andra djurs. Orsakerna till vandrandet kan 
bäst undersökas genom att man observerar människans beteende. 
Enligt  Numelin är förklaringar som gäller försörjning och miljöom-
ständigheter de starkaste: ”Det är svårt att säga i vilken utsträckning 
ärftliga och interna krafter gör sig gällande, men i regel ligger för-
sörjningsrelaterade geografiska orsaker bakom folkvandringar, spe-
ciellt bland dem som befinner sig på en lägre civilisationsnivå.”84 
 Människans naturliga tendens att röra sig och förflytta sig har tagit 
sig många uttryck under kulturens olika utvecklingsstadier och i 
olika geografiska omgivningar. I bakgrunden till dessa finns ändå en i 
människan inneboende tendens till rörelse som bygger på självbeva-
relsedriften. Westermarck skrev förordet till The Wandering Spirit 
och sammanfattar Numelins forskningsresultat på ett sätt som också 
på ett allmänt plan beskriver Numelins sociologi och evolutionism: 
”Författaren medger att en instinktiv benägenhet att röra sig alltid 
har existerat inom mänskligheten men han betonar att vandring har 
skett då denna benägenhet utsatts för särskilda stimuli. Han hävdar 
att de grundläggande orsakerna till migration, inte endast på primi-
tiva stadier men också på högre nivåer, finns i kombinationen av geo-
grafiska förhållanden och behovet av mat.”85
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Slutord

När Westermarck och hans elever bedrev samhällsvetenskaplig 
forsk  ning i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet dominera-
des antropologins och sociologins huvudströmning av olika former 
av evolutionism. De forskare som hörde till Westermarcks närmaste 
krets hade en mycket likartad uppfattning om sociologin och dess 
forskningsobjekt. Enligt dem undersökte sociologin de samhälleliga 
fenomenens ursprung, alltså orsakerna till att dessa fenomen hade 
uppkommit, och hurdana uttrycksformer de tagit. Sociologins forsk-
ningsobjekt var fenomen som är naturliga och typiska för det mänsk-
liga samhällslivet. 

Den Westermarckska evolutionismen präglades uttryckligen av 
intresset för ursprung. Westermarck sökte efter det emotionella 
ursprunget till olika äktenskapsförfaranden och moraluppfattningar 
samt undersökte deras uttrycksformer på den samhälleliga och kul-
turella evolutionens olika utvecklingsstadier. Hans elever fokuse-
rade däremot på att undersöka ursprungen i en snävare bemärkelse. 
I praktiken innebar det forskning om ursprung bland både historiska 
och samtida ursprungsfolk. Samtidigt visar deras forskning att de till-
ägnat sig Westermarcks uppfattning om att ursprung är orsaker som 
fortfarande ligger till grund för de undersökta fenomenen.

Tanken att forskningen om ursprung också skapar en grund för 
förståelsen och förklaringen av beteenden och sociala fenomen som 
kan observeras i moderna samhällen är en central del av den Wester-
marckska sociologin. Westermarcks elever betonade starkare än sin 
lärare att de psykologiska benägenheterna bakom sociala fenomen 
har tydligare konturer och är lättare att observera i primitiva sam-
hällen än i de längre utvecklade samhällena. Den Spencerska evo-
lutionismens inflytande syns också tydligare i deras tänkande gäl-
lande ursprung än i Westermarcks. De ansåg att fenomen som blivit 
mer komplexa genom samhällelig differentiering kan förstås om man 
undersöker deras primitivare och enklare uttrycksformer. 

Den Westermarckska kretsens teorigrund är oskiljaktigt samman-
bunden med kretsens metodologiska tänkande. För dem var det cent-
ralt att sträva efter att testa antaganden om  människopsykologin, 
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baserade på den Darwinska evolutionsteorin, mot ett brett empi-
riskt material. Westermarcks och hans elevers uppfattningar om 
människonaturen gäller främst allmänmänskliga instinkter och käns-
lor. Betoningen av känslornas ställning blir speciellt synlig i många 
av deras centrala forskningsämnen. Den Westermarckska sociolo-
gins grundläggande utgångspunkt är den evolutionsteoretiska upp-
fattningen att skillnaden mellan människors och djurs psykologi och 
beteende endast är relativ, inte dikotomisk. Alla dessa forskare till-
lämpade denna teoretiska utgångspunkt på sina forskningsämnen. 
Den Westermarckska forskningstraditionens strävan efter att ta sig 
över dualismerna mellan människa och djur samt mellan natur och 
kultur är en central del av dess vetenskapliga arv, som fortfarande 
väntar på en ingående omvärdering. 
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