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Engagemang och vetenskap 

Sverker Gustavsson 

 

Verklig vetenskap utgår från myter och uppnår resultat genom att kritisera vanföreställningar. Karl Popper. 

 

Under en följd av år har jag haft den stora förmånen att kunna få medverka som föreläsare och 
seminarieledare vid Cemus. De frågor som där kommer upp till diskussion är alltid påfallande 
centrala och intellektuellt stimulerande. Särskilt gäller det när vi talar om förhållandet mellan 
engagemang och vetenskap. Dessa samtal präglas av att studenter och amanuenser är starkt 
upptagna av viktiga samtids- och framtidsfrågor. De söker kunskap för att förstå världens 
problem, men också lösningar på dessa. 

Frågan blir då vad som krävs för att inte bara begripa utan även kunna förändra världen. 
Svaret är inte självklart. Mycket beror på vad vi studerar, vad vi brinner för och hur långt 
hunna vi är i våra studier. Men oavsett specialitet och graden av specialisering önskar vi 
kunna jämföra tankar och erfarenheter. Oberoende av var och med vad vi arbetar – i 
laboratorier, på kliniker, i seminarierum, i föreläsningssalar eller enbart med stöd av dator och 
bibliotek – söker vi en minsta gemensam nämnare. 

Instruktiv förhistoria 

Inte heller den närliggande historien ger någon omedelbar anvisning. Under de senaste sjuttio 
åren har den allmänt omhuldade lösningen på problemet varit brett omfattad och i stort sett 
densamma för alla som tänker på saken. Politiskt har debatten inte bara tagit sig blå och röda 
uttryck. Frustrationen har även varit grön och feministisk. Ändå har den grundläggande 
inställningen – att engagemang och vetenskap går att förena – varit på det hela taget 
gemensam och inte förändrats nämnvärt efter andra världskriget. 

För att tydligare uppfatta de underliggande motsättningarna behöver vi gå ytterligare femtio år 
längre tillbaka i tiden. Vi befinner oss då vid tiden för vad som brukar kallas för det moderna 
genombrottet. Genom att studera vad som debatterades under första hälften av 1900-talet blir 
det mer påtagligt hur det nuvarande relativa samförståndet principiellt är beskaffat.  

Kring förra sekelskiftet fanns i Uppsala en dominerande grupp starkt engagerade blivande 
präster, jurister, läkare och läroverkslärare med vidhörande professorer, som ivrade för hållbar 
utveckling. Vad dessa engagerade konservativa fruktade var inte i första hand en ohållbar 
hushållning med naturens resurser utan att samhällets moraliska värdegrund skulle slitas 
sönder. Detta kunde bli följden, trodde de, om demokratin och industrialismen segrade. 

Vad man än säger om dessa universitetskonservativa före 1914 kan man inte anklaga dem för 
att ha varit likgiltiga inför tidens stora frågor. Poängen är att de var upptagna av dem på ett 
sätt som liberala och socialistiska akademiker inte kunde acceptera. Engagemang och 
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vetenskap gick enligt de senares mening inte att förena. Kritiken gick ut på att de konservativa 
inte skilde mellan innebörden av de tre verben vara, böra och göra.  

Denna såsom förkastlig betraktade glidning mellan empirisk och normativ analys blev central 
för debatten under första hälften av 1900-talet. Vid två tillfällen med trettio års mellanrum, 
1911 och 1941, bidrog ledande uppsalafilosofer med energiskt utformade stridsskrifter. Båda 
betonade vikten av att skilja mellan vad som var önskvärt och vad som faktiskt gällde. 

Axel Hägerström 

Axel Hägerströms legendariska installationsföreläsning Om moraliska föreställningars 
sanning ställde frågan på sin spets. Den hölls i vårt universitets aula den 18 mars 1911. Bara 
verklighetsomdömen kan vara sanna, argumenterade han. Sanningen hos moraliska omdömen 
varierar med de historiska omständigheterna. Värdeomdömen är känslouttryck, vars sanning 
inte går att bevisa. 

Denna uppgörelse med tendensen att glida mellan norm och verklighet tolkades av samtiden 
som ett grundskott. Det som Axel Hägerström i praktiken underkände, noterade man, var att 
vetenskapliga studier kunde fastställa vad som var vackert, rätt och lämpligt. Det enda som 
kunde avgöras vetenskapligt var sakförhållanden. 

Axel Hägerström var modern och radikal. Genom att vi lärde oss att medvetet skilja mellan 
värdeomdömen och verklighetsomdömen förväntade han sig en total omgestaltning. Det 
gällde att ta avstånd från allt oreflekterat. Siktet var inställt på ett samhälle och en värld, där vi 
människor bara håller för sant sådant som det finns konstaterbara skäl att hålla för sant. 

Den radikala och moderna avsikten till trots gick det inte i längden att bortse från att Axel 
Hägerströms renlärighet i praktiken lämnade fältet alltför öppet för nedbrytande krafter. Den 
engagerade universitetskonservatism, som de moderna hade mött under genombrottsåren, var 
en västanfläkt jämfört med vad som under mellankrigstiden aktivt behövde bekämpas. 

När offensivt och militant reaktionära krafter växte sig allt starkare, blev frånvaron av 
vetenskapligt stöd till försvar för mänskliga grundvärden alltmer påtaglig. Liberaler och 
socialister fick allt svårare att försvara tagen terräng. Idén om att det inte gick att 
vetenskapligt kvalitetsbedöma värdeomdömen kom att allvarligt undergräva förmågan att 
göra effektivt motstånd mot nazismen. Om värdeomdömen enbart är känslouttryck, frågade 
sig människor, hur kan vi samtidigt säga att vissa värderingar är bättre än andra? 

Ingemar Hedenius 

Bristen på verksamt vetenskapligt försvar gentemot de aggressivt reaktionära ideologierna 
föranledde en omprövning utifrån samma synpunkt som Axel Hägerström hade anlagt men 
med rakt motsatt praktisk slutsats. När läget under andra världskriget var som mörkast, år 
1941, publicerade Ingemar Hedenius sin bok Om rätt och moral. Vad han där förespråkade 
var en avgörande revision av vad hans äldre kollega trettio år tidigare hade hävdat. 

Förvisso har verklighetsomdömen och värdeomdömen olika karaktär med tanke på om de sist 
och slutligen kan vara sanna, argumenterade Ingemar Hedenius. Men från praktisk synpunkt 
är det inte möjligheten av absolut sanning som är det primära utan kvaliteten hos de 
ståndpunkter och argument, som ligger till grund för vårt praktiska handlande. Nyanserat och 
differentierat går det att kvalitetsbedöma inte bara verklighetsomdömen utan även 
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värdeomdömen. Utan en sådan mer långtgående ambition kan vetenskapligt arbete inte på 
något verksamt sätt bidra till en på förnuftet grundad modernisering. 

Så som Axel Hägerström hade argumenterat kunde bara ren naturvetenskap anses hålla 
måttet. Någon allmän utrensning av all annan forskning blev det visserligen aldrig. Till följd 
av den inneboende trögheten hade modernismens första generation aldrig hunnit göra allvar 
av den tanken. Men redan den implicita tanken räckte för att företrädarna för praktiskt 
orienterade ämnen skulle känna marken gunga under fötterna. Var deras verksamhet 
vetenskapligt legitim? 

Den motkritik som Ingemar Hedenius formulerade innebar, att utrymmet för legitim 
vetenskaplig verksamhet återigen vidgades. Detta återtagande av förlorat territorium gjorde, 
att humanister, jurister, samhällsvetare, medicinare och tekniker kunde repa nytt mod. 

Med gott samvete kunde de praktiska vetenskapernas företrädare ifrågasätta inte bara 
målföreställningar utan även konstaterbara missförhållanden samt praxis och politik på vitt 
skilda livsområden. Skillnaden var att de stod metodologiskt starkare än vad deras 
konservativa föregångare hade gjort, innan Axel Hägerström trettio år tidigare radikalt hade 
underkänt möjligheten av att vetenskapligt kunna uttala sig i värdefrågor. 

Tre teser 

Vad som frapperar från dagens horisont är att den lösning på problemet, som Ingemar 
Hedenius föreslog för snart sjuttio år sedan inte har slagits ur brädet av någon annan 
motsvarande lära. Ungefär så som han framställde saken resonerar vi fortfarande. 

Anknytningen till uppsalafilosofin ger oss en lokal hållpunkt. Men självfallet var vårt 
universitet varken då eller senare någon isolerad miljö. Förändringen av det allt innefattande 
tänkesättet har skett inom ramen för en bred internationell rörelse bort från såväl 1800-
talskonservatismen som det tidiga 1900-talets alltför snäva positivism. Den inställning, som 
kom att sätta sin prägel på utvecklingen, inte bara här i Uppsala utan över hela världen, har 
inneburit en brytning med båda dessa tidigare hållningar. 

Vad som har inträffat tolkar jag som en alltmer energisk tillämpning av tre grundläggande 
teser med karaktär av överideologi. Dessa tre grundsatser är besläktade, men från varandra 
klart särskiljbara. Uttryckta som spetsformuleringar bildar de tillsammans en gemensam 
referensram, som det är nutida och framtida kritikers uppgift att undan för undan försöka 
modifiera och förbättra eller – om vi är verkligt radikalt sinnade – i grunden försöka förkasta. 

Värdeomdömen förutsätter verklighetsomdömen 

Den första spetsformuleringen är den som Ingemar Hedenius särskilt uppehöll sig vid när han 
kritiserade Axel Hägerström. Om värdeomdömen och rekommendationer skall förtjäna att tas 
på allvar, menade han, behöver de vara underbyggda. Vad för slags skäl inger förtroende? Jo, 
det är argument av typen ”x är en rimlig värdering att hysa, eftersom y talar för att z annars 
kommer att inträffa”. 

Exempel från vår egen tid skulle kunna vara vår värdering av jordatmosfärens iakttagna 
uppvärmning liksom de stora skillnaderna mellan fattiga och rika, vilka är högst centrala inom 
ramen för Cemus kursverksamhet. Dessa värderingar är inte bara meningslösa känslouttryck, 
som Axel Hägerström skulle ha sagt, utan värderingar som det av vetenskapliga skäl är 
berättigat att hysa. 
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Kvalitetsbedömda verklighetsomdömen kan anföras för att uppvärmningen får påtagliga 
följder samt att effekterna kan hävas genom genomtänkta åtgärder. På motsvarande förhåller 
det sig med skillnaderna mellan fattiga och rika. Följderna av ojämlikheten går att förutse och 
omfördelande åtgärder går att tillgripa på ett sätt som låter sig vetenskapligt underbyggas. 

Grundläggande värderingar av typen hälsa, fred, full sysselsättning, frånvaro av inflation, 
hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter är förvisso värdeomdömen. Men detta 
är inte det från vetenskaplig synpunkt intressanta. Poängen är att det går att uppbåda starka 
skäl i form av konstaterbara förutsättningar och konsekvenser, som gör det rationellt att tala 
för och emot respektive värdering. Det går att anföra styrkta verklighetsutsagor till stöd för de 
värderingar som vi efter moget övervägande hyser – liksom för de 
handlingsrekommendationer som vi finner vara sakligt berättigade.  

Det intressanta blir den logiska och empiriska hållbarheten av dessa understödjande 
verklighetsomdömen. Med detta nya sätt att resonera blir det inget förkrossande argument, 
som det blev för Axel Hägerström, att värderingar och rekommendationer är uttryck för 
känslotänkande. Avgörande är inte känslouttrycken i och för sig utan i vad mån det finns 
vetenskapligt stöd för de normativa uppfattningar som uttrycken betecknar. 

Uppslag är inte bevis 

Den andra spetsformuleringen betonar skillnaden mellan uppslag och bevis. Som forskare 
behöver jag både kunna ställa frågor och bevisa att det är som jag påstår. Det senare sker med 
hjälp av källkritik, statistik och experiment. En sak är upptäckandets logik, säger Karl Popper 
i sin bok The logic of scientific discovery från 1959. En annan sak är berättigandets logik. 

Konsten ligger i att kunna kombinera vetenskaplig intuition och påhittighet med en förmåga 
att bevisa. Bra bevisning hjälper föga om det som bevisas är ointressant. Omvänt räcker det 
inte med lysande uppslag. Framgångsrika studier förutsätter en förening av bra frågor och 
trovärdiga svar. Engagemang underlättar på den första punkten. På den andra punkten gäller 
det att vara klar över att det som är intressant och önskvärt inte alltid låter sig bevisas. 

Praktiskt betyder det att den engagerade måste våga lita till sin intuition, när han eller hon 
väljer frågor att särskilt intressera sig för. Med detta kommer jag långt men inte ända fram. 
För att bevisa att det är som jag påstår, finns ingen metod vid sidan av källkritik, statistisk 
bearbetning och vetenskapliga experiment. 

Varken cynism eller idealism 

Den tredje spetsformuleringen understryker betydelsen av forskningens organisation. Sättet 
att praktiskt ordna forskning och högre studier är viktigare än de enskilda utövarnas 
psykologiska hållning. Varken hårdkokt cynism eller renhjärtad idealism betyder något som 
psykologiska attityder utan god organisation. 

Legitimitet i medborgarnas ögon får akademiska studier genom utövarnas anspråk på att 
objektivt kunna bedöma verklighets- och värdeomdömens intellektuella kvalitet. Det är 
utgångspunkten. Det intressanta blir då hur jag kan säkerställa, att det jag säger och skriver 
inte bara är mitt eget subjektiva tyckande. Särskilt viktigt blir detta, om jag säger mig vilja 
vara på en gång vetenskapligt objektiv och normativt engagerad. Hur är det möjligt? 

Historiskt fanns två svar på den frågan. Det ena var alltigenom cyniskt och det andra var 
alltigenom idealistiskt. Det cyniska svaret gick ut på att strävan till objektivitet är illusorisk. 
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Egentligen företräder varje forskare och studerande ekonomiska, politiska och religiösa 
intressen. Allt är i grunden en strid om pengar, makt och inflytande. Låt oss inse hur det 
förhåller sig och sluta hyckla! 

Enligt det alltigenom idealistiska svaret förutsätter forskarens objektivitet enbart god vilja. 
För den engagerade blir denna plikt ännu mera bjudande. Ty för denne handlar det om att vara 
medveten om den risk för snedvridning, som engagemanget kan tänkas förorsaka. Enda sättet 
att övertyga är genom rätt sinnelag! 

Poängen är att inte bara det hårdkokt cyniska utan också det renhjärtat idealistiska svaret kom 
att underkännas som vägledande teorier genom det nytänkande, som introducerades av 
Ingemar Hedenius och hans internationella motsvarigheter efter andra världskriget. Det 
cyniska svaret tillbakavisades som självmotsägande. Om jag säger att objektivitet inte är 
möjlig, drabbar detta också mitt eget påstående om saken. Det renhjärtat idealistiska 
inställningen kunde kritiseras för att ha varit ineffektiv. Historiskt hade det visat sig inte räcka 
med god vilja. På den punkten hade cynikerna rätt. Objektivitet förutsätter något som går 
utöver att vilja göra sitt bästa. 

Det som går utöver den goda viljan är medvetenheten om betydelsen av god organisation. 
Ensam går det inte att vara objektiv. Detta gäller oavsett sinnelag hos den enskilde studenten, 
läraren och forskaren. Kvaliteten hos en bevisföring avgörs av i vad mån jag lyckas övertyga 
inte bara mig själv utan också andra som är inriktade på att följa spelets regler. 

Konsten att uppnå en förtroendeskapande objektivitet som kollektiv nyttighet ligger i att 
lyckas balansera öppenhet och kritik. En problemställning, en ståndpunkt eller ett argument är 
inte utan värde bara därför att resonemanget går att förstå. Lika litet gäller motsatsen. En 
originell tanke är inte vetenskapligt värdefull bara därför att den är svår att begripa. Kritiken 
behöver vara satt i system, så att den drabbar såväl gamla som nya idéer. 

Intersubjektivitet 

Objektivitet tolkas enligt den tredje huvudtesen som intersubjektivitet. Det är vad en god yttre 
organisation bör vara inriktad på att säkerställa. De olika leden i en tankegång måste kunna 
följas steg för steg, så att det går att konstatera i vad mån resultatet blir detsamma oavsett vem 
som genomför undersökningen. 

På det sättet avgränsas vetenskaplig kunskap från insikter, som är av intuitiv, religiös eller 
konstnärlig natur. Sanningar av det senare slaget är ofta betydelsefulla för den enskilde. 
Likafullt är de subjektiva i den meningen, att de har olika innebörd för olika människor. När 
det kommer till vetenskaplig prövning av vad jag har inhämtat duger inget annat än källkritik, 
statistik och experiment. Då spelar det ingen roll hur oberört eller engagerat jag personligen 
uppträder. Fakta och metodik när hypotesen prövas är det enda som räknas. 

Huvudsaken är med andra ord inte den studerandes sinnestillstånd utan hur föreläsningar, 
kurser, seminarier, tidskriftsredaktioner och utväljande förfaranden vid tjänstetillsättningar 
och fördelning av forskningsmedel praktiskt är organiserade. Är kritiken så systematisk att det 
enda som spelar någon roll är argumentationens intellektuella kvalitet? 

Att tänka och handla utifrån teorin om objektivitet som organisation ger två fördelar jämfört 
med att resonera alltigenom cyniskt eller alltigenom idealistiskt. Den ena är att jag inte frestas 
ta för givet att ett gott uppsåt är detsamma som ett gott argument. 
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Den andra och i praktiken viktigaste fördelen är att jag har tillgång till något mer substantiellt, 
mot vilket jag kan ta spjärn då jag anser en ståndpunkt vara illa underbyggd. Om jag inte kan 
åberopa vetenskapen som organisation som stöd för min kritik, får jag svårt att hävda att det 
är som jag säger. Då återstår bara att hänvisa till rådande maktförhållandena eller mitt eget 
goda uppsåt. Ingetdera förmår i praktiken avgöra saken. 

Utveckling till det bättre 

Med andra ord gynnas dagens generation av studerande av vetenskapsteoretiska framsteg. 
Med stöd av dessa landvinningar kan problemet effektivare hanteras. Vetenskapens sociologi 
är viktigare än dess psykologi. Viktigare än att den studerande är renhjärtad anser vi numera 
vara att kritiken är satt i system. Sammanfattningsvis rör det sig om en utveckling i tre steg. 

För den akademiska generation som var aktiv under årtiondena närmast före första 
världskriget var problemet hur våra europeiska samhällen skulle kunna göras moraliskt 
hållbara i ljuset av industrialisering och demokratisering. Denna idealistiska upptagenhet av 
stora och väsentliga frågor provocerade i nästa generation till en radikal åtskillnad mellan 
vetenskap och politik. Idealisterna anklagades för att ha gått alltför långt i fråga om 
akademiskt lättsinne. Indirekt ansågs de därigenom ha bidragit till sammanbrottet. 

Efter mellankrigstidens och andra världskrigets omskakande erfarenheter återkom frågan om 
hållbarhet. Men nu var den striktare formulerad och avsåg freden, demokratin, ekonomin och 
ekologin var för sig och mer specialiserat. Den vetenskapsteoretiska förändring som samtidigt 
inträdde har underlättat. 

Mindre riskfyllt än vad som var fallet före 1914 går det i våra dagar att låta sig politiskt 
inspireras. Krav på en vetenskapligt godtagbar prövning av gjorda antaganden och hävdade 
ståndpunkter behöver inte eftersättas. Objektivitet är inte en fråga om sinnelag utan om hur 
det vetenskapliga arbetet är organiserat. Denna grundläggande tes står alltid i centrum för 
debatten inom Cemus på ett sätt som är både pedagogiskt och vetenskapligt fruktbart. 

 

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet och har medverkat i 
Cemus verksamhet under många år, bland annat som nämndledamot, föreläsare och 
examinator. 


