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Vad betyder ordet positivism? 
Försök till karaktäristik av ett tänkesätt 

Sverre Wide 
Upplysning är människans utträde ur hen-
nes självförvållade omyndighet.  
Immanuel Kant 

Den som betraktar världen förnuftigt, ho-
nom betraktar också den förnuftigt; båda-
dera stå i växelverkan. G.W.F. Hegel 

Människan går inte förlorad i sitt objekt 
om detta bara blir ett mänskligt objekt eller 
en objektiv människa för henne. Detta är 
blott möjligt om objektet för henne blir 
ett samhälleligt objekt, om hon för sig 
själv blir ett samhälleligt väsen och om 
samhället – i detta objekt – blir för henne 
som väsen. Karl Marx 

Man har länge sagt att positivismen är död, och det låter sig förvisso sägas. 

Men positivismen är inte bara en specifik vetenskapsteoretisk skola, utan 

snarare, eller åtminstone också, ett sätt att tänka. Och detta tänkande byter 

kanske skepnad, dör gör det dock, efter vad det verkar, inte så lätt. Ett 

tänkande kan förstås bli föråldrat, förvandlas till något som väl mest lever kvar 

i mer eller mindre obsoleta läroböcker (och kanske där endast i form av ett 

slags väderkvarnar?). Men en sådan fossilisering förutsätter att tänkandet i 

fråga inte längre motsvarar något av betydelse i den samhälleliga verkligheten, 

att det inte längre fyller någon verklig funktion, svarar mot något reellt behov. 

Och när det gäller positivismen tror jag nog att en överensstämmelse mellan 

tanke och värld fortfarande är för handen, att positivismen alltså i någon 

mening fortfarande lever. För att bringa litet klarhet i frågan skall jag här 

betrakta några blad ur positivismens historia. Men vad som följer är ingen 

egentlig historisk undersökning; syftet är snarare systematiskt än historiskt.1 

I detta arbete skall jag utgå från Auguste Comtes klassiska form och formu-

lering av positivismen, för att sedan med hjälp av ett antal modernare exempel 
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följa detta inflytelserika – ja, kanske kunde man rent av säga skickelsedigra? – 

tänkesätts uppdykande i olika vetenskapliga och vetenskapsteoretiska sam-

manhang. Jag vill betona att de författare vars verk kommer att beröras har 

valts ut för att de antingen själva har varit mycket framstående forskare eller 

för att de, såvitt jag kan bedöma, företräder uppfattningar som varit, och 

antagligen ännu är, vitt spridda. Vidare har de, med Comte som det givna 

undantaget, valts ut just för att de ofta inte betraktas som positivister. Detta förfa-

ringssätt gör att många självklara namn och riktningar saknas i framställning-

en,2 men å andra sidan kanske det som jag betraktar som positivismens 

fortlevande grepp om vårt samtida tänkande kan bli litet tydligare. 

Slutligen vill jag betona detta arbetes skissartade karaktär och understryka 

att inga anspråk görs på att fånga de behandlade författarnas hela oeuvre, eller 

ens deras mest representativa eller centrala uppfattningar. Detta hänger 

samman med att jag i detta arbete vill diskutera något som jag menar skulle 

kunna betraktas som ett återkommande underliggande tema inom veten-

skapen och vår kulturella självförståelse, något man kan kalla en problematik 

eller ett tänkesätt.3 Vad som kanske kan uppfattas som en smula orättvist i 

förhållande till de enskilda författarna, hoppas jag skall framstå som rimligt 

och rättfärdigat när arbetets delar läggs samman till en helhet. 

Auguste Comtes positivism 
Det är av stor vikt att inse att den verkliga 
filosofiska tanken i alla avgörande aspekter 
framför allt består i en systematisk utvidg-
ning av det vanliga sunda förnuftet […]. 
Auguste Comte 

Auguste Comte (1798–1857) myntade som bekant begreppet sociologi och 

gjorde termen positivism känd. Trots att han understundom räknas till sociolo-

gins klassiker är hans direkta vetenskapliga inflytande idag mycket begränsat. 

Men för att ge en riktning åt denna undersökning förefaller det mig ändå 

rimligt att börja med en sammanfattning av hans lära.4 

Grunden för Comtes positivism ligger i en historiefilosofi om mänsklig-

hetens tre utvecklingsstadier. Från det religiösa, via det metafysiska är mänsklig-

heten nu – Comte talar om det västerländska 1800-talet! – på väg in i det 

positivistiska och fulländade stadiet. Av särskilt intresse är hur han karaktärise-
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rar det metafysiska stadiet och dess tänkande. Han föreställer sig det som rent 

negativt, något som river ner gamla (religiösa) fördomar, men som inte förmår 

skapa något på egen hand, och vars enda roll därför är att bereda plats för det 

tillkommande, positivistiska, tänkandet. Detta är i sin tur, som framgår av 

namnet, rent positivt. Här finns inga synliga sprickor eller motsägelser; enligt 

detta tänkande består den värld om vilken vi kan ha kunskap av givna fakta 

som bör insamlas och systematiseras av vetenskaperna. Därmed är det också 

tydligt att Comtes historiefilosofi, trots vissa skenbara likheter, inte har så 

mycket med egentlig dialektik att göra – ingenting av det metafysiska överlever 

ju i det positivistiska stadiet.5 

Vetenskapernas uppgift blir att finna de lagar som styr verkligheten och 

därigenom möjliggöra människans bemästrande och förbättrande av sin 

livssituation. Och detta bemästrande är liktydigt med ett påskyndande och ett 

fullbordande av inträdet i det positiva stadiet, i ett slags tusenårsrike. Däremot 

är det inte vetenskapernas uppgift att söka efter grundläggande orsaker eller 

svaren på de yttersta frågorna; vetenskapen blir kort och gott teknologi.  

– Savoir pour prévoir, afin de pouvoir.6  

Förnuftet blir därmed för Comte någonting i huvudsak passivt; dess upp-

gift blir att uppsamla, systematisera och foga sig efter det redan givna. Följden 

blir en lära präglad av resignation, om än en optimistiskt färgad sådan.7 Och 

det är antagligen ingen tillfällighet att Comte mot slutet av sitt liv försöker 

grunda en ny religion som skall dyrka det stora Varat, l’Humanité (Mänsklig-

heten), och vars överstepräst han själv skall vara.8 Kanske hade vännen och 

mecenaten J. S. Mill rätt som betraktade denna den sista fasen i Comtes 

tänkande som ett sjukdomstecken, men det är i så fall ett tecken som, kunde 

man kanske hävda, också är synligt i hans tidigare arbeten. Eller åtminstone 

kunde man säga: De problem som Comte mot slutet av sitt liv försöker lösa 

på religiös/poetisk väg, finns inbyggda i hans positivistiska grundantaganden. 

Comte lyckas nämligen aldrig på ett tillfredsställande sätt beskriva det mänsk-

liga tänkandet självt, dess roll av förmedlare mellan tillvarons objektiva och 

subjektiva sidor eller mellan det enskilda och det allmänna. I stället hamnar 

han i ett olösligt dilemma och hans lära kastas mellan oförenliga ytterligheter 

(naturvetenskapligt orienterad positivism och inåtvänd ”humanism”). Några 

verkliga ansatser till ett övervinnande av motsättningen görs inte.9 
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Comte levde och skrev i efterdyningarna av franska revolutionen och 

föremålet för såväl hans undersökningar som hans förhoppningar var den 

sociala sammanhållningen och närmast restaurationen. Han vände sig som 

vi sett mot det kritiska tänkandet som sådant, men också mot liberalismens 

atomistiska samhällsuppfattning (härav hans sociologi). Kritiken av dessa 

fenomen förenades i hans tilltro till auktoriteter och i hans bestämda 

uppfattning om individens underordnande under samhället. Hans lydnad är 

på sätt och vis dubbel: Å ena sidan en intellektuell lydnad gentemot det 

positivt givna, å andra sidan en politisk lydnad gentemot makten. Den 

enskilde individen intresserade honom föga och hans lära har beskrivits 

både som en kristendom utan Jesus och som katolicism utan kristendom 

(beroende på om man betonar den historiska utvecklingens nödvändighet 

eller traditionernas tyngd).10 

Men vi är ännu inte färdiga med Comtes positivism. Ordet positivism upp-

fattas ibland som synonymt med en närmast absolut tro på (natur-) veten-

skapen, och dess förmåga att fastställa en entydig sanning. Och visst tror 

Comte på vetenskapen och visst är denna tro i en viss mening absolut – det vill 

säga han ifrågasätter inte sin egen filosofiska och kunskapsteoretiska utgångs-

punkt. Men hans positivism är ändå, när den är konsekvent, relativistisk. 

Enligt Comte hör nämligen alla absoluta begrepp det metafysiska tänkandet 

till. De måste övervinnas (eller, som man kanske snarare kunde säga, under-

tryckas), eftersom de, enligt Comte, leder till olösbara frågeställningar och 

dessutom riskerar att i framtiden undergräva den sociala sammanhållningen. 

Det vetenskapliga tänkandet däremot, vet att det är relativt. Det frågar inte 

efter sakers ursprung eller natur, utan nöjer sig med att bestämma de olika 

(positivt givna) föremålens relationer, vilket för Comte är liktydigt med att 

fastställa de universella lagar som styr dem. Men den vetenskapliga kunskapen 

är också relativ i förhållande till människan och hennes kunskapsförmåga 

(hennes sinnen, enligt Comte). Och kunskapens relativitet motsvaras i sista 

hand av en relativitet hos världen själv. För Comte framstår alltså i slutändan 

själva verkligheten som relativ; varje stadium i människans utveckling är 

fulländat inom sina ramar (eftersom utvecklingen lyder ofrånkomliga lagar).11 

Detta omöjliggör all kritik av det närvarande likaväl som av det förgångna. 

Ingenting kan dömas efter några yttre måttstockar – allt bara är. 
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Comtes inställning till vetenskapens möjligheter är alltså dubbel. Å ena 

sidan utgör vetenskapligt arbete den enda vägen till verklig (alltså nyttig) 

kunskap. Å andra sidan kan vi aldrig hoppas på att det skall ge oss verkligt 

sann kunskap. Han menar att ”[…] the mature mind soberly observes facts 

in order to form a theory, while, on the other hand, a guiding theory is 

required to retain and even perceive facts.”12 Och detta är ju i och för sig ett 

rimligt påstående (ett påstående som vissa kanske är förvånade över att 

återfinna hos Comte). Men för Comte blir det en del av en argumentation 

vars yttersta syfte, eller åtminstone konsekvens, är upprätthållandet av en 

absolut åtskillnad mellan värld och förnuft. Världen är given och inget vi 

gör kan ändra något av dess beskaffenhet. Vårt tänkande spelar ingen 

egentlig roll, och det enda som återstår är ett slags underkastelse. Därmed 

har vi kommit fram till vad jag betraktar som kärnan i Comtes relativism 

och i hela hans positivism. Han misstror förnuftet och underbygger sin 

ståndpunkt med förnuftsargument. Därmed har vi också nått fram till ett 

första svar på vår fråga om positivismens innebörd: Positivism är förnuftets 

självpåtagna omyndighet. 

Max Webers positivism 
Om något, så bör naturvetenskaperna 
grundligt utrota den tron, att det skulle 
finnas något sådant som en ”mening” med 
världen. Max Weber 

Om Comtes inflytande idag är mycket litet inom samhällsvetenskaperna och 

humaniora förhåller det sig tvärt om med Max Webers. Och även om hans 

substantiella historiska och sociologiska undersökningar är viktiga, är hans 

inflytande idag kanske framför allt kopplat till hans vetenskapslära. Denna är 

väl inte allmänt omfattad, men den är både plausibel och ganska populär. Man 

kan nog säga att den utgör en del av samhällsvetenskapernas och humanioras 

självförståelse. Och det är möjligt att dess popularitet inte bara beror av dess 

egen, inre kraft; den sedan hans tid allt snabbare växande gruppen av sam-

hällsvetare har nämligen med hjälp av Webers metodologiska arbeten många 

gånger förmått legitimera sig själva som ett slags mer eller mindre ansvarsfria 

samhällsexperter. När jag nu skall granska Webers positivism kommer jag att 

hålla mig till några av just dessa arbeten.13 
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Max Weber (1864–1920) levde under en tid av häftiga diskussioner kring 

humanvetenskapernas (die Geisteswissenschaften) ställning i det vetenskapliga 

samfundet. Nykantianska filosofer (Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, 

Wilhelm Dilthey och andra) hade förklarat att och hur humanvetenskaperna 

skiljer sig från naturvetenskaperna, men att de båda slagen av vetenskap, om 

än alltså på olika sätt, var lika strikt vetenskapliga. Men åren kring det förra 

sekelskiftet var förstås inte bara en tid av vetenskapliga diskussioner, framför 

allt var det en tid av stora samhällsomvandlingar: urbanisering, industria-

lisering, byråkratisering, teknifiering, klasskamp, imperialism, nationalism och 

mycket annat.14 Om nu en vetenskap rörande dessa förändringar var möjlig, 

blev det viktigt att veta dennas möjligheter och begränsningar: I vilken utsträck-

ning kan vetenskapen bidra till samhällsförändringar? Kan den lära oss något om vilken 

väg som är den rätta? Vi vet hur Weber besvarade dessa frågor: ”Vetenskapen 

kan säga oss vilka medel vi bör använda, men ingenting om vilka mål vi bör 

eftersträva.” Denna ståndpunkt kan synas självklar, så djupt har den gått oss i 

blodet. Men vi gör klokt i att undersöka de filosofiska premisser varpå den 

vilar. 

Weber är kunskapsteoretiskt sett lärjunge till Immanuel Kant, men, kunde 

man kanske tillägga, inte en av de främsta. Kant hade som bekant genomfört 

sin kopernikanska revolution, vilken innebar att han vände den filosofiska 

blicken från världen till kunskapssubjektet, filosofin blev nu kritisk eller 

reflexiv. Vetenskapens objektiva grund skulle inte längre sökas i objekten utan 

i den mänskliga kunskapsförmågan. Om tinget-i-sig, det vill säga sådant som 

det är i sig självt, oberoende av oss, kan vi (läs: naturvetenskapen – Kant var 

ursprungligen fysiker) inget veta, men vår kunskapsförmågas egen struktur gör 

att vi alltid kommer att erfara världen i vissa (ofrånkomliga) former och 

kategorier (till exempel rum, tid, orsak/verkan, enhet/mångfald/allhet). Vi 

tror oss i allmänhet kunna fatta världen som den verkligen är, men i själva 

verket framträder den alltid sedd genom det raster som är vårt förstånd och 

vår åskådning. Dock: Vi har i (åtminstone) ett fall tillgång till tinget-i-sig, 

nämligen i vår autonoma vilja. I vårt förnuftiga (moraliska) handlande känner 

vi, menar Kant, verkligen oss själva.15 

Det går nog att bringa reda i det som kan uppfattas som en ambivalens 

hos Kant, och vi behöver inte med hans tänkande uppge det nödvändiga 
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kravet på verklighet. Men Weber, som inte bara lärt av Kant, utan också gått i 

Friedrich Nietzsches skola, valde en annan väg. Han ansåg, såvitt jag kan 

förstå, våra konstruktioner av världen vara individuella och oförnuftiga, eller 

åtminstone värdegrundade på ett irrationellt sätt som utesluter en förnuftig 

diskussion om dem. Låt oss lyssna till honom själv: ”Nu framträder ju livet 

som oändligt mångfaldigt så snart som vi försöker att reflektera över hur det 

omedelbart träder oss till mötes […] Och denna mångfalds absoluta oändlig-

het förblir oförminskad även om vi koncentrerar oss på ett enda ’objekt’.”16 

Ett fenomens betydelse beror, enligt Weber, på den ”[…] betydelse vi i varje 

enskilt fall tillskriver ifrågavarande fenomen.”17 

Weber tänker sig alltså att världen är oändlig, inte bara i sin utsträckning 

utan också i sitt djup. Den är samtidigt i sin oändlighet fullkomligt meningslös. 

Det är först människan som, på basis av sina grundläggande värde-

ringar/värden, väljer ut och lyfter fram vissa aspekter av världen och därmed 

förmår göra den meningsfull. Enligt Weber, denne store och ensamme 

individualist, är värderingarna alltid i någon mån privata – även i de fall de 

råkar delas av flera personer. Människor försvär sig åt olika gudar och dessa 

kommer alltid att stå i oförsonlig motsättning till varandra.18 Här är det tydligt 

att Kant har fått vika för Nietzsche och, kanske man kunde våga sig på att 

påstå, för Europas moderna politiska historia. Dock: objektiv, eller som 

Weber föredrar att säga ”så kallat ’objektiv’”, kunskap är möjlig. Visserligen 

leder inte Webers uppdelning mellan fakta och värden till en helt värdefri 

kunskap, eftersom all kunskap tänks grundad på vissa värderingar (det är en 

fråga om en Wertbeziehung). Men givet dessa ursprungliga värderingar, eller 

urvalskriterier, skall vetenskapen vara objektiv. Som vetenskapsman skall man 

alltid redogöra för sina värderingar så att andra forskare kan ta del av den i 

följande steg rent objektiva undersökningen. 

Denna uppfattning kan förefalla rimlig och den är heller inte utan en be-

gränsad om än vidsträckt giltighet. Men tagen som en filosofisk position leder 

den, tror jag, till stora svårigheter. Här följer blott ett par kommentarer. För det 

första: Om nu världen verkligen är meningslös bör vi inte tro oss om att kunna 

göra den meningsfull på individuell basis. Det finns nämligen helt säkert inget 

sådant som (strikt) subjektiva värden.19 För det andra: Om världen verkligen är 

oändlig i sin mångfald kan inget urval göras; man kan ju inte välja mellan ett 
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oändligt antal.20 För det tredje: De värden som inte är mina, hur skall jag kunna 

förstå dem? Weber menar antagligen (det vill säga borde mena om han vill vara 

konsekvent) att jag bara kan förstå dem ur det perspektiv som mina egna 

värderingar implicerar.21 Därmed blir värderingar, idealtyper och dylikt lika 

oändliga som världen själv, och kan ingalunda utgöra någon grund för objektivi-

tet (intersubjektivitet). Kvar blir, tycks det, hin enkelte (den enskilde individen), 

fast utan, som hos Kirkegaard, en relation till Gud, den enskilde som bara 

förstår (är) sina egna, en gång för alla givna och oföränderliga, värderingar. 

Jag tror att man kan visa att flera problem i Webers vetenskapsuppfatt-

ning stammar ur en problematisk syn vad gäller kunskapssubjektets relation 

till kunskapsobjektet, eller om man så vill: vad gäller människans relation till 

världen och sina medmänniskor (och naturligtvis därmed även till sig själv). 

Weber upprättar (eller upprätthåller) här en radikal åtskillnad som faktiskt 

dömer människan till ett oöverstigligt avstånd till världen. Vad vi ser hos 

honom är, i detta fall och kanske också i andra, en förnuftets på det hela taget 

hjälplösa protest mot en allt mer rationaliserad, avmystifierad värld, men också 

ett bejakande av kampen: mellan människor, mellan länder och mellan 

världsåskådningar. För att rädda människans frihet i en genombyråkratiserad 

värld tar Weber sin tillflykt till vad han betraktar som det innersta i människan. 

Och för att rädda detta vårt innersta undan det världsomgripande förnuftet, 

det vill säga det instrumentella förnuft som tycks vara det enda Weber verk-

ligen känner och tror på, förpassar han människans värderingar – ja, världens 

värden, till den subjektiva irrationalitetens nivå.22  

Weber är utan tvekan en stor positivist. Världen, och dess avförtrollning 

(Entzauberung enligt Weber – efter Friedrich Schiller), är given som vårt öde och 

vi har inga verkliga möjligheter att med förnuftet påverka den. Det enda förnuft 

som återstår i denna värld är förnuftet som järnbur, det vill säga som fängelse.23 

Perspektiv och positivism 
[V]erkligheten som den ter sig för oss 
[kan] inte vara annat än ett uttryck för vårt 
perspektiv. Mats Beronius 

Bland de modernare formerna av positivism finns en som är särskilt typisk, jag 

kallar den perspektivism.24 Dess grundtanke är lika enkel som till synes 
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självklar, och så vitt jag vet härstammar den i sin moderna form från Nietz-

sche (som väl i sin tur lät sig inspireras av Kant via Arthur Schopenhauer). 

Den säger att vår kunskap om världen är relativ eftersom vi alltid ser världen 

ur ett visst, nämligen vårt, perspektiv. Det förefaller omöjligt att se världen, 

eller ens ett enda föremål, från alla håll samtidigt. Därför finns heller ingen 

sann kunskap, det finns bara olika perspektiv på världen och dess föremål. 

Med denna vardagsnära och förment radikala tanke menar man sig ge ut-

rymme för intellektuell pluralism och mänsklig mångfald. I själva verket 

förhåller det sig nog tvärtom – man måste ju skilja mellan mångfald och 

ömsesidig ensamhet!  

Jag menar att det finns goda skäl att betrakta perspektivismen som en 

form av positivism, trots att den ofta kallar sig anti-positivistisk. Den utgår ju 

från att världen är ett slags ting-i-sig, som aldrig kan begripas, ett ting-i-sig vi 

på sätt och vis obönhörligen famlar efter utan att någonsin få grepp om. Detta 

”ting-i-sig” bestämmer vårt vetande och görande utan att vi någonsin kan veta 

hur. Vi är alltså på sätt och vis tvingade till underkastelse under en värld vi inte 

känner. Och i detta mörker som vi snubblar runt i finns inget som vi kan hålla 

oss i, inget rätt eller fel, bara perspektiv och perspektiv och perspektiv på 

perspektiv. Vi kan inte ens trösta varandra i denna evighetsnatt, eftersom 

mörkret är bara vårt eget; det finns så att säga inom oss själva.25  

Det är alltid förknippat med svårigheter att upphöja en vardaglig erfa-

renhet till filosofisk princip. Vi såg det hos Weber och vi ser det här: I och 

för sig är det naturligtvis riktigt att vi alltid ser världen ur ett visst perspektiv. 

Men undersöker man begreppet perspektiv litet närmare upptäcker man att 

det rymmer en förbluffande tvetydighet. Å ena sidan betyder det i detta 

sammanhang – förstås! – att vår kunskap nödvändigtvis är begränsad 

eftersom vi alltid ser världen på ett visst sätt, ur ett visst perspektiv. Å andra 

sidan måste man, för att kunna vara medveten om att man ser något ur ett 

visst perspektiv, erkänna att det finns andra perspektiv, och känna sitt eget 

perspektivs gränser. Dessa gränser kan aldrig uppfattas inifrån. Att anlägga 

ett visst perspektiv, innebär alltså samtidigt att överskrida det – åtminstone 

implicit. Och om man accepterar detta, vilket jag tror att man måste, får man 

väl också medge att vägen därmed ligger öppen för att jämföra och kritisera 

olika perspektiv.26 
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Det som förenar de olika perspektiven är saken själv, det som de olika per-

spektiven är perspektiv på. När man till exempel betraktar något från ett visst 

håll förutsätter man att det har fler sidor än dem man ser. Man förutsätter att 

man skulle se samma sak, om än förstås ur andra perspektiv, om man gick runt 

det. Man förutsätter vidare att alla perspektiv är giltiga och att de tillsammans 

konstituerar vår kunskap om föremålet, även när vi faktiskt bara ser det från 

ett håll. Begreppet perspektiv visar vidare hän mot intersubjektiviteten, ty vi kan 

(av ovan nämnda skäl) inte tänka oss strikt individuella perspektiv.27 An-

norlunda uttryckt: Det är bara människans sociala (eller för att tala gammel-

metafysiska: hennes delvis universella, möjligen: gudomliga) existens som hindrar 

henne från att förlora sig i perspektivet och därmed bli perspektivlös. Och denna 

fara är högst påtaglig. Ty perspektivismen pendlar mellan att å ena sidan 

försöka upprätthålla det största avstånd till världen, å andra sidan halvt 

medvetet dränka sig i den. Att tänka eller förstå världen tycks den inte ens vilja 

försöka. 

Richard Rortys positivism 
[V]i försöker nå den punkt där vi inte 
längre dyrkar någonting, där ingenting be-
handlas som nästan en gudom och där all-
ting – språket, samvetet, samhället – 
behandlas som en tidsbunden och 
slumpmässig produkt. Richard Rorty 

Richard Rorty (1931–2007) var filosof, men representerar ett tänkande som är 

vanligt också inom vissa delar av samhällsvetenskaperna.28 Med eleganta, men 

något svepande, penseldrag målar han upp vår intellektuella historia och 

nuvarande situation som vore den en kamp mellan (den tämligen onda, eller i 

varje fall mycket suspekta) Sanningen och (den goda) Friheten. Låt oss sluta 

upp att söka efter en sanning där ute, i världen, menar han. För världen är 

stum; det är bara vi som skapar sanningar. Sanning är nämligen en språklig 

egenskap. Och språket är inget medium som förmedlar mellan oss och 

världen. Nej, enligt honom är språket i stället kontingent i förhållande till 

verkligheten; olika och inkommensurabla språkspel existerar, och de bör få 

fortleva jämsides med varandra utan att tvingas underordna sig varandra eller 

pressas in i den stora Sanningens kvävande famn. Endast så kan pluralismen 

och demokratin räddas.29 
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Hela detta Rortys projekt kan ses som ett försök att förneka möjligheten 

av att tänka det privata och det offentliga, det individuella och det gemen-

samma, som olika sidor av samma sak. I Rortys framställning står nämligen 

självhävdelsen för evigt mot solidariteten och någon förmedling är inte möjlig. 

Men heller inte nödvändig eller önskvärd. Med argument hämtade från bland 

andra Nietzsche, Ludwig Wittgenstein och Donald Davidson försöker han 

visa att självhävdelse och solidaritet hänför sig till olika sfärer av det mänskliga 

livet och därför inte i egentlig mening kan komma i motsättning till varandra.  

Men Rortys idé om språkets kontingens övertygar mig inte. Det blir för 

honom, liksom för de flesta (alla?) av Nietzsches efterföljare, mycket besvär-

ligt att redogöra för sin egen ståndpunkt. Inte nog med att han implicit måste 

hävda att den är sann (fast han förstås explicit förnekar det), dessutom måste 

han anse sig kunna överblicka och jämföra en mångfald av olika språkspel. 

Men detta vore väl inte möjligt om de inte förenades i någon punkt. Man kan 

nämligen inte bara säga att två saker enbart är olika, eftersom jämförelsen 

även förutsätter (en viss) likhet.30 Följaktligen kan inte kontingensen vara så 

total som Rorty föreställer sig. Detta framgår också av att han tänker sig olika 

språkspel som mer eller mindre användbara. Användbara för vad? Vad skall de 

användas till? undrar man naturligtvis. Rorty försöker vidare hämta stöd hos 

vetenskapshistorikern Thomas Kuhn. Men jag för min del är inte övertygad av 

Rortys tolkning av dennes arbeten. Rorty menar att de bevisar språkens 

kontingens, när de snarare, och här känner jag mig säker på min sak även om 

jag inte kan bevisa den här, visar naturvetenskapens beroende av icke-

vetenskapliga verksamheter.31 

Vi har sett att Rorty försöker undkomma idén om en Sann verklighet. 

Men föreställningen tycks jaga honom som en skugga. När han säger att 

Sanningen inte finns där ute bekräftar han samtidigt att det finns något sådant 

som ett där ute, en verklighet huvudsakligen – oss själva undantagna – ”likgiltig 

för vår beskrivning av den”.32 Inför denna oformliga verklighet tycks så 

förnuftet kapitulera. Rorty ser ingen verklig möjlighet att argumentera för 

något, den enda kategori han känner är användningens. Och med viss över-

drift kunde man kanske säga med Rorty fullbordas en aspekt av den ameri-

kanska pragmatismen i det den omvandlas till ett slags cynism: Författarskap 

är till för att användas och mänskligt umgänge grundas på förmågan att kunna 
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förutsäga den andres beteende.33 Det tycks mig som om Rorty i sin (teoretiska) 

ensamhet inte ens har kunnat diskutera den möjligheten, att det kanske inte 

råder någon principiell (ontologisk) motsättning mellan individ och gemen-

skap. För är det inte så att individen, till sitt begrepp, faktiskt förutsätter 

gemenskap? Men en gemenskap uppstår inte av att man sammanför en grupp 

för varandra likgiltiga personer; den utgör och förutsätter ett ömsesidigt 

engagemang. En gemenskap kan inte, tror jag, upprätthållas utan tron på det 

sanna, det goda och det rätta.34 (För att undvika eventuella missförstånd: 

Naturligtvis förekommer konkreta konflikter mellan individer och grupper 

och mellan olika värdeideal, till exempel frihet och jämlikhet. Men konfliktens 

själva existens visar otvivelaktigt att de olika kontrahenterna och idealen hör 

hemma i samma värld. Jämför diskussionen om perspektiv ovan.) 

Det instrumentella förnuftet 
Rational action is instrumental […]. 
Jon Elster 

Om positivismen är läran om världen som det givna men onåbara, läran om 

det självskapade avståndet till världen, blir frågan om förnuftets funktion 

viktig. Enligt det positivistiska tänktesättet kan vi, som vi sett, inte hoppas på 

att med förnuftet kunna fatta verkligheten som den egentligen är, inte tro att 

förnuftet skulle kunna ge oss någon substantiell kunskap om världen i sig. Inte 

heller kan vi hoppas på att med förnuftets hjälp kunna åstadkomma någon 

reell förändring i världen. Det positivistiska förnuftet blir därmed endimen-

sionellt, instrumentellt.35 Det handlar alltså inte längre om att i grunden 

försöka förstå världen och våra medmänniskor, utan om att tvingas/kunna 

använda dem. Vadan och varthän? Dessa de viktigaste av frågor framstår som 

vetenskapligt meningslösa. Och om världen, våra medmänniskor och vi själva 

också skulle ha andra egenskaper än den att vara användbar? Har vetenskapen 

då inget att säga om dessa? 

Inom samhällsvetenskaperna finns det något som går under beteckningen 

rational choice theory.36 De val som denna teori handlar om är rationella i en 

väldefinierad men tämligen inskränkt betydelse. Teorin antar nämligen att 

människors val (handlande) på det hela taget går ut på att till så att säga lägsta 

pris försöka tillfredsställa sina icke rationellt grundade preferenser. Detta 
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skulle kunna beskrivas som ett slags totalisering av det marknadsekonomiska 

beteendet, och även om det finns mycket intressant att säga om denna teori, 

menar jag att den också, i likhet med Webers, perspektivismens och även 

Rortys positivism, blir problematisk just när den upphöjer en verklig men 

begränsad vardagserfarenhet till ett slags samtidig utgångs- och slutpunkt för 

vetenskapen. Det som intresserar mig här är emellertid hur väl teorin passar 

ihop med det som jag kallat positivism. Ja, jag skulle till och med vilja gå så 

långt som till att hävda att teorin om (så kallat) rationella val inte bara är 

komplementär till och besläktad med, utan faktiskt utgör en del av 

positivismen själv. En värld utan mål är en värld av medel, och där finns bara 

utrymme för det instrumentella förnuftet.37 Och det instrumentella förnuftet 

är så att säga tomt, det är rent formellt. Något som också kan sägas om teorin 

om rationella val: Till slut hamnar den i en position där den hävdar att männi-

skor gör vad det gör för att de… gör vad de gör. Och detta är väl skälet till att 

företrädare för rational choice theory så gärna ägnar sig åt att, som ett slags 

komplement till handlingsteorin, studera olika sociala mekanismer. Här blir, 

menar jag, teorin i och för sig intressant, men den blir det till priset av att den 

delvis överger diskussioner om förnuft och rationalitet. Kanske kan man säga, 

och det har väl många redan sagt, att teorin om rationella val framförallt 

handlar om irrationalitet! Men tyvärr har den, så tycks det mig, en begränsad 

förståelse också av det irrationella som sådant. 

Ett citat kan belysa risken för att teorin om rationella val bidrar till att be-

fästa den positivistiska förståelsen av världen och vårt förhållande till den: ”A 

more controversial example is that of the artist who is experimenting with 

different sketches until he ’gets it right.’ He is considering alternative means to 

the same end, the creation of a work that has aesthetic value, rejecting most of 

them and finally accepting one.”38 Det är säkert riktigt att en konstnär ofta 

provar olika möjligheter ända tills han eller hon blir (relativt) nöjd. Men jag 

tror att det är djupt oriktigt att betrakta dessa försök som medel i strävan att 

uppnå ett på förhand bestämt mål. Och detsamma gäller väl i alla de fall där vi 

(alldagskonstnärer) letar efter de ord som skall uttrycka det vi verkligen menar 

(och inte bara de retoriska medel som skall förverkliga våra på förhand upp-

satta mål). Teorin om rationella val, hur användbar den än kan vara i vissa 

sammanhang, och inom vissa gränser, riskerar här att fördunkla den relation 
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till världen och till språket som är den mest fundamentala och i vilken vi kan 

(åter-)finna, i bästa fall, inte bara oss själva, utan också varandra och världen 

som vårt hem. Och detta återfinnande är inte irrationellt, inte en fråga om 

blint famlande, utan, tror jag, rationellt i en mer grundläggande bemärkelse än 

vad den rationalitet som teorin om rationella val är. Och som vanligt när det 

gäller positivismen kan man få syn på denna grundläggande nivå om man un-

dersöker det sätt på vilket teorin själv framställs. Men detta kan inte teorin 

själv göra!39 

Vi har vid det här laget fått en ganska klar bild av vad vi kan kalla den po-

sitivistiska människan. Hon är ensam och står i ett oförsonligt förhållande till 

sin omvärld. Hon underkastar sig den i stort, men försöker samtidigt utnyttja 

den så gott det går. Kanske träffas vi alla i någon mån av denna karaktäristik?  

Positivismens sanning? 

Jag har i detta arbete försökt att kortfattat beskriva ett tänkesätt och olika 

sammanhang där det dyker upp. Många fler exempel skulle kunna ges, min 

avsikt har endast varit att göra troligt att tänkesättet är tämligen utbrett. Nå-

gon kunde kanske invända att jag leker med ord, att jag med detta okon-

ventionella sätt att använda ordet positivism snarare bidrar till den allmänna 

förvirringen än till ökad klarhet, att jag blott fäktas med mina egna väder-

kvarnar. Jag är medveten om den faran, men tror ändå att risken är värd att ta. 

Jag hoppas också att jag har lyckats antyda ett släktskap mellan sinsemellan 

annars ganska olika författare och tanketraditioner, ett släktskap som inte utan 

fog kan kallas för just positivism. För positivismen, såsom jag förstår den, 

utmärks av ett skenbart avstånd till en helt och hållet given värld från vilken 

tänkandet och handlandet är uteslutna och detta är något som återkommer 

hos alla dem som undersökts ovan. Tänkandet och handlandet blir så att säga 

extramundant, och deras relation till världen blir djupast sett obegriplig. På ett 

sociologiskt och psykologiskt plan tror jag också att positivismen uttrycker 

följande: Vi (egentligen jag) lever i en värld som tagit makten över oss.  

Obegriplig och opåverkbar tvingar den oss in i oss själva. Inte bara världen i 

sig är främmande för oss, vi är samtidigt främmande för varandra. I denna 

värld får var och en klara sig bäst han eller hon kan, och klarar sig bäst – det 
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gör man på andras bekostnad. I denna värld används förnuftet i första hand 

till att anpassa sig efter givna strukturer och lära sig klättra. Annars faller 

man … 

* 

Också skenet har sin sanning, sade Hegel. Klättrandet, avståndet och begräns-

ningarna är verkligen våra. Men vi är inte bara detta. Känner vi inte alla åt-

minstone ibland en längtan efter något annat – en längtan … hem? Låt oss då 

inte ge upp på förhand, låt oss inte binda ris åt egen rygg. Att staka ut gränser 

för specifika verksamheter, att betona det provisoriska och relativa i mycket av 

vår kunskap är en sak, och jag säger ingenting om det. Men att till förnuftet 

principiellt säga: Hit men inte längre! det tror jag riskerar att hålla oss fångna 

på avstånd. Och om, som jag tror, positivismen är ett slags självstympande 

avståndstänkande, så måste dess övervinnande – som väl aldrig kan vara full-

ständigt – inte enbart vara en teoretisk-reflexiv fråga, utan övervinnandet 

måste också förverkligas-förvärldsligas-förmänskligas. Nu kan detta kanske 

förefalla vara en alltför stor uppgift för oss skröpliga varelser. Och visserligen 

tror jag att många av oss har mycken uppbyggelse att hämta i den dialek-

tiska/hermeneutiska tanketraditionens idoga arbete med att teoretiskt förena 

subjekt och objekt, kunskap och värld, individ och gemenskap. Men jag tror 

också att vi alla tar ett steg på vägen mot ett övervinnande varje gång vi på 

lekfullt allvar deltar i ett verkligt samtal, eller mer allmänt träder in i den dans 

som det sociala livet, trots alla dess hinder och trösklar, och trots dess ofta 

haltande takt, ständigt bjuder in oss till. Och i denna dans gäller det som Kant 

sade vara upplysningens valspråk, Sapere aude! Hav mod att smaka på! Om vi 

tillåter oss att ändra pronomen, så kan vi kanske låta Edith Södergran, som 

ändå på nästan alla sätt är så olik Kant, avsluta: ”Det anstår oss icke att göra 

oss mindre än vi är.” 

Noter 

                                                 
1 Djupast sett tror jag inte att denna ganska vanliga och i vissa sammanhang rimliga 
uppdelning är fullt giltig för human- och samhällsvetenskaperna, eftersom dessa alltid, 
såvitt jag förstår, har ett kritiskt-normativt inslag – vare sig de är medvetna om det eller ej 
(jämför till exempel R. G. Collingwood, An essay on philosophical method, Oxford: Clarendon 
Press, 1933; Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns I–II, Frankfurt am Main: 
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Suhrkamp, 1987; och även Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen: Mohr, 
1960. Att jag ändå, med ett visst förbehåll, beskriver detta anspråkslösa arbete som 
systematiskt snarare än historiskt upplagt, betyder att dess eventuella förtjänster väl snarare 
skulle ligga i karaktäristiken av det positivistiska tänkesättet än i skildringen av dess 
utveckling. Och apropå väderkvarnar (varje författare har väl sina?): Jag har i detta arbete, 
särskilt i dessa noter, inte kunnat avhålla mig från att åtminstone försöka närma mig den 
metod som utförligt men praktiskt behandlas av Cervantes gode vän i företalet till Don 
Quixotes. 
2 Jämför mer konventionella framställningar som till exempel Nils Gilje & Harald Grimen, 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg: Daidalos, 1992; Gerard Delanty, Social science: 
Philosophical and methodological foundations, Maidenhead: Open University Press, 2005; och 
Gerard Radnitzky, Contemporary schools of metascience, Göteborg: Scandinavian University 
Press, 1970. Dessa arbeten, som framförallt behandlar den mer explicit formulerade 
positivismen (framför allt den logiska positivismen och dess efterföljare), är mer fokuserade 
på i detalj utarbetade vetenskapsteoretiska ståndpunkter. I föreliggande arbete ligger fokus 
däremot på vad jag uppfattar vara en mer otematiserad och förgivettagen vardagsveten-
skaplig positivism. 
3 Kunskapssociologin har utvecklat många begrepp för att förstå olika varianter på detta 
tema. Jag har dock inte möjlighet att här gå in närmare på dessa. En genomarbetad och 
enligt min uppfattning mycket rimlig beskrivning av kunskapssociologins möjligheter och 
svårigheter ges i Hans Skjervheim, Ideologianalyse, dialektikk, sosiologi, Oslo: Pax, 1973. 
Föreliggande arbete kunde vid behov finna stöd i denna bok. 
4 Comtes positivism är väl beskriven i Auguste Comte, Om positivismen, Göteborg: Korpen, 
1979. Jag har också i det följande använt mig av följande framställningar: Herbert Marcuse, 
Reason and revolution, London: Routledge and Kegan Paul, 1977; F. S. J. Copleston, A history 
of philosophy, New York: Image Books, 1993, Skjervheim, Ideologianalyse, dialektikk, sosiologi, 
1973, Karl Löwith, Meaning in history, Chicago: University of Chicago Press, 1949; och 
Edward Caird, The social philosphy and religion of Comte, New York: Kraus Reprint, 1968. 
5 Detta diskuteras tämligen utförligt i Caird, The social philosphy and religion of Comte, 1968. 
6 Ungefär: Att veta, för att förutse, för att kunna!  
7 Se Marcuse, Reason and revolution, 1977, s. 345. 
8 Jämte Mänskligheten som le Grand Être, tänker sig Comte att vi skall dyrka Rummet, le 
Grand Milieu och Jorden som le Grand Fétiche. Det är kanske alltför lätt att så här i efterhand 
göra sig lustig över dessa saker. Man ser grandet i den andres öga … 
9 Se på denna punkt Caird, The social philosphy and religion of Comte, 1968 och Skjervheim, 
Ideologianalyse, dialektikk, sosiologi, 1973. 
10 Löwith, Meaning in history, 1949, s. 88 f. och T. H. Huxley, återgivet i Copleston, A history 
of philosophy, 1993, band 9, s. 95. 
11 Marcuse, Reason and revolution, 1977, s. 340–360. ”Tout est relatif, et cela seul est absolu”, 
säger Comte själv. Ungefär: Allt är relativt, endast detta (alltså att allt är relativt) är absolut. 
12 Återgivet i Löwith, Meaning in history, 1949, s. 71. 
13 Närmare bestämt de som finns översatta till svenska i Max Weber, Vetenskap och politik, 
Göteborg: Korpen, 1977. 
14 Sammanhanget mellan Europas politiska och intellektuella historia under denna tid 
skildras i Stuart H. Hughes, Consciousness and society: The reorientation of European social thought 
1890–1930, New York: Vintage Books, 1977. 
15 Se till exempel Immanuel Kant, Grundläggning av sedernas metafysik, Göteborg: Daidalos, 
1987. En enligt min uppfattning mycket intressant men inte helt enkel framställning av 
begränsningarna med ett kantianskt förhållningssätt inom samhällsvetenskaperna och i 
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synnerhet inom sociologin finns i Gillian Rose, Hegel contra sociology, London/New York: 
Verso, 2009. 
16 Weber, Vetenskap och politik, 1977, s. 119. 
17 Weber, Vetenskap och politik, 1977, s. 110. 
18 Weber, Vetenskap och politik, 1977, s. 30. 
19 Jämför Charles Taylor, The ethics of authenticity, Cambridge, Massachusetts/London: 
Harvard University Press, 1991. 
20 Ett förtydligande: Det rör sig i Webers fall alltså om det som Hegel kallar ”Dålig 
oändlighet” (schlechte Unendlichkeit), alltså om en ständigt upprepad serie, och inte om den 
egentliga oändligheten (som innefattar den dåliga) och som utrycker friheten och självmed-
vetandet. Se G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Berlin: Akademie-
Verlag, 1966, §§ 92 ff. 
21 Möjligen kunde Weber tänkas säga att värdena och värdesystemen inte alls vore empi-
riska (alltså öppna) begrepp, utan närmast matematiska/logiska begrepp vars hela innebörd 
direkt kan fattas – liksom vi omedelbart och fullt förstår begreppet triangel när vi inser att 
det är en yta som omsluts av tre räta linjer. Jämför Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, 
Stockholm: Thales, 2004, B755–759. Jag har emellertid för min del aldrig stött på några 
värden av detta slag, och jag har heller inte sett Weber argumentera på ett sätt som skulle 
stödja en sådan tolkning. Värden förefaller mig i själva verket vara dialektiska, det vill säga 
giltiga utan förgivettagna axiom, men ändå inte fullständigt genomskinliga eller överskådliga 
som triangeln (Descartes: claires et distinctes). Jämför Collingwood, An essay on philosophical 
method, 1933. 
22 Se till exempel Karl Löwith, Max Weber and Karl Marx, London: George Allen & Unwin, 
1982. 
23 Se slutdiskussionen i Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, 1995. 
24 Se till exempel Mats Beronius, Genealogi och sociologi: Nietzsche, Foucault och den sociala 
analysen, Stockholm/Stehag: Symposion, 1991. Likheterna med Webers position är 
uppenbara. Men där Weber intog en tragisk/stoisk hållning, förefaller mig många som 
kunde sägas segla under perspektivismens flagg snarare lida av ett slags, i mina ögon 
omotiverat, lättsinne, ett slags hybris – vilket kanske somliga kunde uppfatta som en 
komplimang. 
25 Kanske kunde man våga påstå att vi härmed har tecknat vårt samhälles sanna skuggbild? 
Dock får vi inte låta oss nedslås. Ty det är lika fel att tro att all kunskap alltid är instängd i 
sitt eget perspektiv och giltig blott sedd ur detta, som att tro att människan verkligen ryms 
inom sig själv. 
26 Återigen tycks vi tillbaka hos Hegel. Och han kunde kanske ha pekat på ett annat 
problem, nämligen att perspektivismen tycks försöka att tänka i bilder. Hegel kallar detta 
bildtänkande för föreställande, man ställer något framför sig, gör sig en bild av något. För en 
intressant kritik av synmetaforen inom filosofin, se John Macmurray, The self as agent, 
London: Faber and Faber, 1957, särskilt kapitel 5. 
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