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Om hur samhällen förändras och hur man vetenskapligt studerar det
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Antag a� det landar e� flygande tefat med samhällsforskare från en annan civilisation idag
på en gräsma�a i det land på denna jord som vi kallar ”Sverige”. Hur kan de förklara a�
barn och vuxna mänskor hoppar omkring jämfota och viftar med fingrarna bakom rumpan
och sjunger ”små grodorna”? Jo de skulle ta reda på hur kultur fungerar. De skulle jämföra
med andra länders folk vad de gör på samma dag. De skulle ta reda på vad beteendet
kommer ifrån historiskt och rumsligt och hur sången ”Små grodorna” förvanskats från den
engelska soldatsången som förlöjligade fransoser som åt grodor, men a� sången
förvandlats till något annat hos de knäppa svenskarna. Kultur evolverar ju, hade de
förstå�.

De hade inte läst Marx och postmarxister om a� kulturen bara är ”överbyggnad” och a�
det är egentligen är ekonomin som styr allting, eller ”strukturer” eller det ”materiella” är
det primära i samhället, men idéer och deras kulturu�ryck något sekundärt.

I vårt land har vi våra egna ufon. De utgörs av samhällsvetare som tror a� ekonomi eller
strukturer styr oss.

”Små grodorna, små grodorna, är lustiga a� se…”
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Jag är professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Förutom flera lärosäten i
Sverige har jag studerat och forskat vid The Johns Hopkins University, Columbia
University, UN University, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung samt
University College London. Visa alla inlägg av Mikael Sandberg

En reaktion till “”Små grodorna, små grodorna…””
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1. Per Lundberg skriver:
juni 22, 2018 kl. 8:57 e m Redigera
Sicken fin inkollning! Midsommar är kulturevolutionens högtid – glad midsommar!
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