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Abstract 

The aim with this paper is to study Karl Popper’s view on realism and relativism. Further aim 
is to see whether those ideas have been consistent over the years.  The paper argues that 
Popper since his first interest in philosophy has taken a realistic and antirelativistic attitude. 
Only his arguments for this position have been developed to meet his critics.  

Common sense speaks for realism but can neither be proven nor refuted. However, 
arguments for realism are among others all the chemical and biological theories that 
presuppose realism. 

Popper also expand his view on the real world to include, besides the material world, also 
a world of experiences which he calls “world 2” and a “world 3” comprising intellectual 
products. 

He also rejects relativism and for him knowledge is a system of statements or theories put 
forward for discussion. In a conflict between two opposing hypotheses, one of them could be 
right or both could be wrong but both could not be right. 

The conclusions in this study are based on Popper’s most important works from 1934 to 
1990. 
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Förord 

 

…Sanningen 
är om jordelivets lott: 
det är falska drömmar blott. 
Den som lever, drömmer bara  
och skall aldrig vaken vara, 
förrn sin domedag han nått. 
[---] 
Vad är livet? Moln som fara, 
Rop som inga röster svara… 
Intet verkligt är oss givet, 
ty en dröm är hela livet, 
själva drömmen drömmar bara. 

 

Dessa rader ur Livet en dröm av Calderón de la Barca (1600-1681) uttrycker väl tankar, som 

vi alla någon gång har haft. Men för de flesta av oss stannar det vid en stundens ingivelse, 

som vi snabbt skakar av oss. Fantasin, liksom poesin, musiken, konsten, filosofin och här 

skulle jag vilja tillägga vetenskapen, befriar tanken från verklighetens bojor. Vi kan dock inte 

stanna i denna verklighetsflykt utan bör snart komma till insikt att världen måste existera.   

Dikten berör två väsentliga frågor om livet. Den ena är sanningen och den andra är frågan 

om det finns en värld utanför oss. Idéerna om relativism och realism har sedan länge varit 

centrala teman för mitt filosofiska intresse.  

Det visade sig att ämnet gav mer impulser och öppnade för otaliga intressanta sidospår 

som jag utan min handledares, Conny Mithander, idoga varningar säkert fortfarande hade 

fortsatt att utforska. För detta liksom mycket värdefulla synpunkter är jag honom tacksam. 
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Inledning 

 

Ett obehag har kommit att genomsyra det intellektuella och kulturella livet. 
Den påverkar nästan alla vetenskapsgrenar och livsaspekter. Obehaget tar sig 
uttryck i motsättningen mellan objektivism och relativism, men det finns en 
rad andra kontraster som tyder på samma bakomliggande oro: rationalitet 
kontra irrationalitet, objektivitet kontra subjektivitet, realism kontra anti-
realism. Dagens tänkande har rört sig mellan dessa och andra besläktade 
ytterligheter. Även försöken från somliga att bryta sig ur denna tankeram 
har alltför ofta assimilerats i standardmotsättningarna.1 

 

Med denna beskrivning försöker Richard Bernstein (f. 1932) finna en kompromiss mellan 

olika perspektiv på realism och relativism. Men, menar han, ”[d]et finns ännu en 

bakomliggande tro att de enda pålitligt hållbara alternativen är, antingen någon form av 

objektivism eller idé om grundläggning, ett yttersta grundande av kunskap, vetenskap, filosofi 

och språk, eller att vi obönhörligen går mot relativism, skepticism, historicism och nihilism.”2 

Men en sådan kompromiss leder också till en form av relativism. 

 

Syftet med denna studie är att belysa Karl Poppers inställning till realism och relativism samt 

att se om och hur den har förändrats under åren. Min metod är att studera hans egna texter och 

sätta in dem i rätt tidsperiod. Vissa texter har skrivits långt före deras publicering och där har 

jag hänfört dem till tiden för originaltexten. Det finns naturligtvis risk för att revideringar i 

samband med publiceringen ger en tillrättalagd bild. En annan risk jag löper är att de 

dokument jag studerar är sådana Popper själv valt ut och som är relevanta för hans egen 

självbild. Mitt källmaterial presenteras i ett senare avsnitt.  

Som jag kommer att visa intar Popper tidigt en realistisk och antirelativistisk ståndpunkt. 

Från att från början vara intuitiva och spontana blir argumenten mer rationella. Likaså får 

efterhand de politiska och etiska motiven allt större tyngd och Popper kommer att framstå 

som en praktisk och humanistisk3 filosof.  

Innan jag tagit itu med Poppers texter har jag försökt få en allmän bild av andra forskares 

uppfattning om realism och relativism. Ett sådant exempel är den ovan citerade Richard 

Bernstein. Längre än så kommer jag inte gå och avser inte heller att dra några närmare 

slutsatser därav.  

                                                 
1 Richard J. Bernstein, Bortom Objektivism och Relativism. Göteborg: Röda Bokförlaget, 1983/1987, s. 19. 
2 Ibid., s. 20. (Emfas i original). 
3 Här inte sett som en filosofisk lära utan med betydelse av humanitet och försvar av mänskliga värden.   
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Jag har insett att Popper inte är så känd som jag tidigare antagit och börjar därför med en kort 

biografi, ett avsnitt kallad Popper – biografi. I det följande avsnittet Vetenskapsfilosofin 

under 1900-talet försöker jag beskriva den vetenskapliga och filosofiska miljö som Popper 

hade att verka i.4 I Källmaterial redovisas de texter av Popper som ligger till grund för min 

studie. I uppsatsen har jag valt att därefter presentera Tidigare studier trots att jag valt att inte 

gå igenom dessa innan jag satt mig in i källmaterialet. Uppsatsens huvudavsnitt om Realism 

och Relativism inleds med en allmän presentation av Poppers filosofi och vetenskapliga 

metodik.     

 

Popper – biografi 

Karl Raimund Popper föddes i Wien den 28 juli 1902.5 Han levde fram till 1994.6 Wien före 

första världskriget har beskrivits som trygghetens värld. ”Mer än på bibeln trodde man på 

detta ’framåtskridande’, och dess evangelium tycktes ovederläggligt bevisat genom 

vetenskapens och teknikens dagliga nya under” skriver Stefan Zweig (1881-1942).7 Även, 

som han fortsätter, ”problemens problem, de stora massorna fattigdom” kommer att lösas av 

sociologer och professorer.8  Samma känsla förmedlar Popper, när han skriver om sin 

barndom och hur han växer upp i ett sekulariserat, intellektuellt judiskt hem. Inte heller 

krigsutbrottet blev någon traumatisk händelse för Popper. När han fyllde tolv år fick han ett 

ursäktande brev från fadern, som inte kunde komma ”eftersom det olyckligtvis är krig”.9 

Krigsutbrottet medförde att ”[e]tt bedövande larm av patriotism hördes över hela landet och 

däri deltog till och med en del medlemmar av vår förut långt ifrån krigshetsande krets”, 

berättar Popper.10  Den tjuguett år äldre Stefan Zweig upplever samma entusiasm: 

 

                                                 
4 Kontexten har blivit något av idéhistorikerns mantra men, som Popper visat, drivs tilltron till denna för långt 
hamnar vi i ett deterministiskt skeende, där vi inte själva ansvarar för våra gärningar.   
5 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. Lund: Bokförlaget Doxa AB, 1976/1988, s. 11. 
6 Geoffrey Stokes, Popper. Philosophy, Politics and Scientific Method. Cambridge: Polity Press, 1998, s. xii.  
7 Stefan Zweig, Världen av i går. Stockholm: AB Skoglunds Bokförlag, 1954, s. 17. 
8 Ibid. 
9 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 15f. 
10 Ibid., s. 17. 
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Följande morgon var vi i Österrike! På varje station fanns anslag som 
kungjorde den allmänna mobiliseringen. Tågen fylldes med nyinryckta 
rekryter, fanor vajade, musiken spelade, i Wien fann jag hela staden i ett rus. 
Den första skräcken för kriget, som ingen hade velat, inte folken, inte 
regeringen, detta krig som helt oavsiktligt hade glidit ur diplomaternas 
oskickliga händer, medan de lekte och bluffade med det, denna skräck hade 
nu övergått i en plötslig entusiasm. Folk trängdes på gatorna, plötsligt 
fladdrade fanor och smattrade musik, de unga rekryterna marscherade i 
triumf genom staden, och deras ansikten var ljusa och glada, emedan alla 
jublade emot dem, jublade emot dessa små vardagsmänniskor som eljest 
ingen lade märke till eller firade.11 

 

Slutet blev inte lika idylliskt. Efterkrigsåren med det österrikiska imperiets sammanbrott ledde 

till svält, kravaller och galopperande inflation. ”De förstörde den värld i vilken jag [Popper] 

hade vuxit upp, och det var inledningen till en period av kallt och varmt inbördeskrig som 

slutade med Hitlers invasion av Österrike.”12  

Han blev tvungen att lämna gymnasiet i förtid sedan hans far förlorat sina pengar i den 

inflation som följde.13 Själv framställer han det, som att han var missnöjd med skolans 

oförmåga att lära ut och då själv bestämde sig för att sluta skolan och studera på egen hand.14 

Det är alltför välbekant vad som kom att ske efter Hitlers makttillträde. Liksom många 

andra judar emigrerade Popper med hustru. De for till Nya Zeeland i mars 1937, där familjen 

stannade i nio år för att därefter i januari 1946 bosätta sig i England. En tjänst vid London 

School of Economics möjliggjorde detta.  

Upplevelsen av armodet i förkrigstidens Wien liksom händelserna under de sista krigsåren 

kom att påverka Poppers sociala engagemang. Han blev tidigt medlem i det socialistiska 

läroverkselevförbundet och gick på dess möten, där både socialdemokrater och kommunister 

hörde till talarna.15 Ganska snart vid sjutton års ålder vände han sig bort från kommunismen 

och senare marxismen och kände besvikelse över sin egen godtrogenhet men förblev socialist 

under många år. Hade det funnits en socialism i förening med individuell frihet hade han 

förblivit socialist. Sin inställning sammanfattade han: 

 

                                                 
11 Stefan Zweig, a.a. s. 230. 
12 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 37. 
13 David J. Edmonds och John A. Eidinov, Wittgenstein och Popper – ett eldfängt möte mellan filosofer. 
Stockholm: Svenska förlaget, 2001, s. 78. 
14 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 37. 
15 Ibid., s. 38. 
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Ty ingenting kunde vara bättre än att leva ett anspråkslöst, enkelt och fritt 
liv i ett egalitärt samhälle. Det tog någon tid innan jag insåg att detta bara 
var en vacker dröm, att frihet är viktigare än jämlikhet, att försöket att 
förverkliga jämlikheten sätter friheten i fara och att om friheten går förlorad 
det inte ens kommer att råda jämlikhet bland de ofria.16 

 

Hos Immanuel Kant (1724-1804) är upplysningen människans uppbrott från sin 

självförvållade omyndighet, dvs. oförmågan att använda sitt förstånd utan annans ledning.  

För upplysningen fordras frihet, den friheten att offentligt göra bruk av förnuftet. Detta blir 

även Poppers credo. Jag skall inte här visa hur, utan nöjer mig med att konstatera att det går 

att se en koppling mellan hans filosofi och humanistiska inställning.  

Innan jag fokuserar uppsatsen på hans inställning till realism och relativism vill jag 

sammanfatta den vetenskapsfilosofiska och naturvetenskapliga miljö som Popper växer upp i. 

För vårt syfte kan det vara praktiskt att studera hans olika utvecklingsperioder och då är 

det de yttre omständigheterna som får bilda indelningsgrund.17  

 

Perioden 1902 till 1937 Dvs. åren i Wien fram till och med publiceringen av hans 
första betydande verk, Logik der Forschung.  
 

Perioden 1938 till 1945 Krigsåren som han tillbringar på Nya Zeeland och skriver 
The Open Society, den bok som gör honom känd.  
 

Perioden 1946 till 1963 London med Conjectures and Refutations 
 

Perioden 1964 till 1971 Nästa milstolpe blir 1971 med utgivningen av Objective 
Knowledge. 
 

Perioden 1972 till 1994 Popper är nu sjuttio år. Minnenas tid med bland annat 
Unended Quest: An Intellectual Autobiography  och 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 

 

Vetenskapsfilosofin under 1900-talet 

Jag har i en tidigare uppsats redovisat hur den naturvetenskapliga praktiken är starkt influerad 

av traditionen från Francis Bacon (1561-1626) och hans idéer om hur vetenskapen bör 

organiseras.18 Med Isaac Newton (1642-1727) återknyts traditionen från de tidiga för-

sokratiska naturfilosoferna. På samma sätt går John Locke (1632-1704) i sitt kunskaps-

teoretiska arbete utöver den rena filosofiska kunskapen. Filosofin är ingen överordnad 
                                                 
16 Ibid., s. 42. 
17 De verk som nämns i den periodiska sammanställningen redovisas i detalj i avsnittet Källmaterial.  
18 Rune Wettström, Niels Bohr – Korrespondens och komplementaritet. Tolkning av kvantmekaniken med den 
klassiska fysikens språk. B-uppsats. Karlstads universitet, 2005, s. 10. 
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vetenskap.19 Men empirin kan aldrig ge oss helt säkra kunskaper menar David Hume (1711-

1776), som med sin kritiska empirism kom att påverka Kant till att finna en utväg ur denna 

skepticism. Ytterligare en, som kom att påverkas av Hume, var Ernst Mach (1838-1916). 

Denne hade 1883 givit ut sin Die Mechanik in ihrer Entwicklung.20 Mach delade Humes upp-

fattning att relationen orsak-verkan bara är en psykologisk realitet. Den behövs enbart för att 

kunna förklara fenomenen men motsvarar inte någon verifierbar relation.21 Han kritiserade 

också Newtons absoluta rums- och tidsbegrepp och influerade den unge Einstein, men kunde i 

enlighet med sin kunskapsteori aldrig acceptera relativitetsteorin eller atomteorin. Mach har 

felaktigt beskrivits som idealist på grund av att han beskrev omedelbara iakttagelser som 

”sensationer”.22 Den positivistiska och antimetafysiska inställningen var alltså redan etablerad 

i Österrike vid sekelskiftet. Därtill kommer utvecklingen av den nya fysiken. Under 

1900-talets första årtionden växte två monumentala naturvetenskapliga läror fram: 

relativitetsteorin och kvantmekaniken.  

Här inleds en utveckling, där den klassiska fysikens determinism kommer att brytas. De 

stränga kausalsambanden ersätts med statistiskt sannolika utsagor. Vi kommer också att finna 

att språket inte räcker till för att beskriva den mikrovärld som nu utforskas. De matematiska 

sambanden tar över mikrokosmos. Men vi måste använda det språk vi har för att beskriva 

världen. Med hjälp av metaforer försöker vi beskriva det obeskrivbara. Vårt språk blir 

intuitivt och där närmar sig den kvantmekaniska betraktelsen poesins språk. 

Kvantmekaniken är ingen filosofisk lära som söker stöd i vetenskapliga experiment utan 

kvantmekaniken är de naturvetenskapliga resultaten av experiment. Tolkningen av experi-

menten utsätts däremot för filosofernas kritiska granskning. 

År 1913 presenterade Niels Bohr sin atommodell. Sedan följde en rad upptäckter slag i 

slag. Man kunde konstatera att både ljus och elektroner i vissa experimentsituationer 

uppträder som vågrörelse och i andra situationer som partiklar. År 1927 visade Werner 

Heisenberg att man inte samtidigt kan bestämma både hastighet och läge hos en elektron.  För 

att kunna iaktta en elektron måste den studeras med så kortvågig strålning att strålningens 

energiinnehåll påverkar elektronens energi och hastighet. Detta är en egenskap hos systemet. 

Denna sätter en absolut gräns för mätnoggrannheten – den avgörande storheten är, vid sidan 

av individuella egenskaper hos partikeln Plancks konstant h. Obestämbarhetsrelationen 

                                                 
19 Gunnar Skirbekk och Nils Gilje, Filosofins historia. Göteborg: Daidalos, 1993, s. 315. 
20 J.B.S. Haldane, ”Ernst Mach” i Sigma. En matematikens kulturhistoria sammanställd och kommenterad av 
James R. Newman. Stockholm: Forum 1960, s 1880.   
21 Ibid. 
22 Ibid., s. 1881. 
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medför bl.a. att man inte kan tala om en partikels bana. Detta skulle nämligen fordra samtidig 

kännedom om såväl läge som hastighet.  

Den enkla atommodellen, där elektronerna antas gå runt i vissa banor kring atomkärnan, 

måste alltså modifieras. Man kan endast säga att elektronerna har en sannolikhetsfördelning 

som är sådan att sannolikheten att finna en elektron är speciellt stor i närheten av den enklare 

atommodellens banor. 

Erwin Schrödinger uppställde Schrödingerekvationen, som ligger i hjärtat av kvant-

mekaniken. Ekvationen uttrycker bl.a. materiepartiklarnas dubbla natur – som punktlika 

partiklar och som vågor – och beskriver hur en kvantvåg förflyttar sig. En kvantvåg är en 

matematisk funktion, som uttrycker sannolikheten för att partikeln befinner sig i ett visst läge. 

Enligt en sådan tolkning av Schrödingerekvationen kan t.ex. en elektron i sin rörelse kring en 

atomkärna befinna sig på många olika ställen runt kärnan samtidigt, men sannolikheten för 

vissa lägen är större än för andra. Vissa experiment, som ljusets och elektronstrålars 

diffraktion, faller tillbaka på vågrörelsens egenskaper. Andra egenskaper, som ljusets 

kvantisering och elektronens massa beskrivs med dess partikelegenskaper.  

Enligt Köpenhamnstolkningen av kvantteorin beskriver kvantvågen båda egenskaperna 

och först vid observationstillfället avgörs vilken beskrivning som är riktig. Verkligheten kan 

då beskrivas som en kvantvåg, som innehåller alla händelsers vågfunktioner. Vid observa-

tionstillfället kollapsar kvantvågen och kvar blir den händelse vi kommer att observera. 

Vilken händelse, som blir den vi ser, är slumpmässig men med olika sannolikheter. Innan 

observationen sker existerar alla händelser men Köpenhamnstolkningen säger att endast en 

händelse återstår när kvantvågen kollapsar och de övriga försvinner. I en annan tolkning finns 

alla händelser kvar. Vid observationen delar verkligheten upp sig i de möjliga händelserna, 

det bildas parallella universa och observatören träder in i ett av dessa.    

Vi känner igen liknande tankegångar i Kants Kritik av det rena förnuftet23. Han hävdar där 

att sådant som tid, rum, orsak och substans inte är något som existerar i en verklighet som är 

oberoende av oss; de är bara former med vilka vi ordnar vår kunskap om världen. Vi kan 

emellertid inte veta något om ”tinget i sig”, dvs. hur tingen är beskaffade oberoende av oss.  

Vår kunskap uttrycks genom omdömen, dels analytiska, där predikatet inte tillför något 

nytt utöver det som redan finns i subjektet, dels syntetiska, där något nytt tillfogas av 

predikatet. Huvudfrågan för Kant blir då: ”Hur är syntetiska omdömen a priori möjliga?”, 

varvid med a priori förstås omdömen som inte grundar sig på erfarenheten. Han kommer 

                                                 
23 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet. Stockholm: Thales, 1781/2004. 
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fram till att de är möjliga i matematiken och den rena naturvetenskapen, eftersom deras 

utsagor är bestämda av det mänskliga medvetandet. Däremot är omdömen inom metafysiken 

omöjliga, då den utger sig för att beskriva den av oss oberoende, ”egentliga” verkligheten.  

Vi upplever kvantmekanikens konsekvenser som stridande mot vårt sunda förnuft, 

åtminstone saknar vi en vardagsupplevelse av den. För oss är det en gåva att den newtonska 

mekanistiska världen inte är den sanna. Våra handlingar är inte på förhand givna – må vara 

sannolika men inte deterministiskt tvingande. 

Parallellt med denna naturvetenskapliga utveckling ser vi framväxten av en ny filosofisk 

inriktning som ville rensa ut det spekulativa och meningslösa. Kanske kan vi tala om en ny 

upplysningstid. Framför allt var det den logiska positivismen, som vi nu ska titta lite närmare 

på.  

 

Framväxten av den logiska positivismen 
Korrespondensprincipen och komplementariteten var redan formulerad, när den logiska 

positivismens program presenterades. Vad som hände var att några filosofer och 

vetenskapsmän samlades i början av 1920-talet i Wien för att befrämja vetenskapligt 

orienterad filosofi. Man tog avstånd från metafysik och verklighetsfrämmande spekula-

tioner.24 Vilket var då Wienkretsens program? Nils Gilje och Harald Grimen beskriver det 

som så, att Moritz Schlick (1882-1936) var den andlige ledaren, Rudolf Carnap (1891-1970) 

den ledande teoretikern eller systembyggaren och Otto Neurath (1882-1945) var organisatö-

ren och den som spred idéerna.25 

Nu dyker inte detta upp ur intet. Malachi Haim Hacohen påvisar in sin bok om Karl 

Popper att anti-kantianismen grundlades redan under franska revolutionen.26  Myndigheternas 

undertryckande av kantianismen då ledde till att filosofiundervisningen vid österrikiska 

universitet blev starkt begränsad till sin inriktning. Den stora utbildningsreformen 1853 

grundades på en anti-idealistisk filosofi.27 I stället utvecklades en empiriskt grundad 

vetenskaplig filosofi. Det paradoxala blir nu att Kant kom att bli den mest lästa filosofen i 

Österrike, då varje verksam filosof vid denna tid måste förhålla sig till Kant och framhålla sin 

egen anti-idealistiska inriktning. Wienkretsens empiriskt, vetenskapliga program blir med 

denna bakgrund följdriktigt. 
                                                 
24 Nils Gilje och Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg: Daidalos, 2002. s. 57. 
25 Ibid. 
26 Malachi Haim Hacohen, Karl Popper – The Formative Years, 1902-1945. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. s. 54. 
27 Ibid. 
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Med Mach, Schlick, Carnap och Neurath, som ledande namn, ville man rensa i den klassiska 

filosofin och ta bort all metafysik, som ansågs kunskapsmässigt meningslös. Även 

värderingsfrågor måste rensas ut. Filosofin är själv ingen vetenskap men skall klarlägga. En 

uppfattning som man ofta återkommer till. Det man påstår måste korrespondera med 

verkligheten. Språkets logik blev ett verktyg för detta. Enligt Bertrand Russell (1872-1970), 

som tog upp samma tankegångar, svarar ett påstående mot en verklig motsvarighet i ett ett- 

till ett-förhållande. Vetenskapen måste klargöra om det är sant. Den unge Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) ingick inte i wienkretsen men kom att påverka den med sin analys 

av logikens och det exakta språkets betydelse för vår kunskap om världen. 

Med sin Der Logische Aufbau der Welt (1928) manifesterar Rudolf Carnap Wienkretsens 

filosofiska program. Han beskriver också den logiska naturen hos värdeomdömen. 

Verifikationsprincipen är viktig. Induktionen är den ledande metoden. Metafysiska 

påståenden har ingen mening, de kan varken verifieras eller motbevisas. Carnap tar sina egna 

upplevelser som utgångspunkt för att med dem bygga upp världen – metodisk solipsism, men 

inte som i den konsekventa solipsismen hävda att världen är identisk med subjektet och dess 

upplevelser.28 I striden mellan realister och idealister hävdar han att hans arbete är neutralt.29 

Både rationalismen och empirismen anser att kunskapen har en säker grund, antingen i 

förnuftet eller i erfarenheten. I nästa avsnitt skall i stället uppfattningen om den provisoriska 

kunskapen behandlas. 

 

Pragmatism, instrumentalism och operationalism 
Pragmatism är en sanningsteori, som menar att påståendet är sant om det gör allt vad man 

begär av det, det vill säga korrekt beskriver en situation, föranleder korrekta slutsatser som 

stämmer in på bestyrkta påståenden. Teorin var stark i USA med Charles Sanders Peirce 

(1839-1914), som såg en uppsättning förklaringar och inte säkra satser som källa för vår 

kunskap. Förklaringarna justeras efterhand med ny kunskap. Hans tankegångar utvecklades av 

William James (1842-1910), som föregrep gestaltpsykologin och behaviorismen. James 

tillbakavisar inte metafysiken utan ser den som en möjlig inspirationskälla. Någon absolut 

sanning kan vi inte nå utan det är sant som i längden gör mest gott för människor. 

Instrumentalismen ser vetenskapen som ett intellektuellt redskap för att hantera våra 

erfarenheter.30 Atomer och elektroner blir med detta synsätt enbart praktiska fiktioner för att 

                                                 
28 ”Carnap” i Filosofilexikonet, Poul Lübcke (red). Stockholm: Forum, 2003. 
29 Ibid. 
30 ”Instrumentalism” i Filosofilexikonet, Poul Lübcke (red). Stockholm: Forum, 2003. 
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beskriva observerade fenomen och är alltså ingen del av verkligheten. Med Poppers ord: ”The 

instrumentalist view has great attractions. It is modest, and it is very simple, especially if 

compared with essentialism.”31  

Operationalism är en vetenskapsfilosofi, som kräver att vetenskapliga begrepp skall 

definieras utifrån de mätoperationer och experimentella metoder som används då begreppen 

tillämpas. Kravet framfördes på 1920-talet av fysikern och nobelpristagaren Percy Bridgman, 

som i The Logic of Modern Physics (1927) också gav en lång rad förslag till operationella 

definitioner av fysikaliska grundbegrepp. Operationalism är nära besläktad med den logiska 

positivismens krav på verifierbarhet. Inom psykologin är behaviorism ett exempel på 

operationalism.32 

 

Källmaterial 

Det material, som jag i första hand baserat min studie på, är hans självbiografi33 vars engelska 

original34 kom ut 1976. Därifrån har utflykter skett till hans tidigare verk, varav den första 

Logik der Forschung, som kom ut 1934 med tryckår 1935 har utgivits i fler reviderade 

upplagor. I den av mig studerade sjunde upplagan kan dock tilläggen identifieras.35 Den 

engelska upplagan kom ut 1959 och även den har senare kommit ut i nya reviderade upplagor, 

där den sjätte upplagan från 1972 har studerats.36 Då ett flertal appendix kom till samlades 

dessa till Postscript: After Twenty Years, men den planerade utgivningen sköts upp på grund 

av en ögonsjukdom som drabbade Popper, men också för att en rad nya arbeten kom till som 

tog hans tid. Postscripts kom senare att publiceras i tre volymer: Realism and the Aim of 

Science (Volume I)37, The Open Universe: An Argument for Indeterminism (Volume II) och 

Quantum Theory and the Schism in Physics (Volume III)38, varav volym I och III varit del av 

mitt underlag. Till mina huvudkällor hör också Historicismens elände (1957/2002)39 och 

Conjectures and Refutations (1963/1989)40, Objective Knowledge, An Evolutionary Approach 

                                                 
31 Karl R. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. Fith Ed. 1989  London: 
Routledge, 1963/1996, s. 107. 
32 ”Operationalism” i Nationalencyklopedin. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1991. 
33 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. 
34 Karl Popper, Unended Quest: An Intellectual Autobiography. London: Flamingo, 1976/rev. utg. 1986. 
35 Karl Popper, Logik der Forschung. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1934/1982. 
36 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson, 1959/1972. 
37 Karl Popper, Realism and the Aim of Science. London: Routledge, 1983/2000. 
38 Karl Popper, Quantumtheory and the Schism in Physics. London: Routledge, 1982/2000. 
39 Karl Popper, Historicismens elände. Göteborg: Daidalos, 1957/2002. Kan härledas delvis till 1944. Se not 98 i 
detta arbete. 
40 Karl R. Popper,  Conjectures and Refutations. 
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(1972/1979)41, In Search for a Better World. Lectures and essays from thirty years 

(1994/1996)42. Hans sista bok A World of Propensities som kom ut 1990 och i svensk 

översättning 1996 är en tryckning av två föredrag hållna 1988 och 1989.43  

Det har inte varit mitt syfte att studera Poppers samhällskritik men ändå har hans 

inflytelserika verk Det Öppna Samhället och Dess Fiender (1943/1980)44 inte kunnat 

förbigås.  

Jag ska studera hur Poppers inställning till realism och relativism framställs i dessa texter. 

Men innan jag genomför den granskningen bör vi bekanta oss med hans filosofi och 

vetenskapliga metod men först efter att jag nämnt något om andra studier som genomförts. 

 

Tidigare studier 

Det har redovisats många både övergripande och detaljerade studier av Poppers filosofi. Det 

är inte möjligt att inom C-uppsatsens tidsram ens skaffa sig en överblick över detta material. 

Jag har därför nöjt mig med att se om frågan om Poppers inställning till realism och relativism 

behandlats i litteraturen. Även med denna begränsning har jag tvingats inse att en heltäckande 

genomgång av alla referenser varit omöjlig. Det urval som därför gjorts är delvis 

slumpmässiga, delvis rent praktiska (tillgänglighet) och kanske inte minst intuitiva (det vill 

säga saknar rationell grund). Min hypotes är att mitt urval trots detta kan bli ett lämpligt 

korrektiv eller stöd för mina egna slutsatser. En kritisk granskning av denna hypotes kommer 

att tillföra ytterligare kunskap. 

De studier jag tagit fasta på ger synpunkter på Poppers realism och delvis också hans 

antirelativism. De har genomförts av Ingvar Johansson45, Malachi Haim Hacohen46, Mariano 

Artigas47 samt av Geoffrey Stokes48. 

Johansson har i en tidigare avhandling49 studerat Poppers metodologi utifrån The Logic of 

Scientific Discovery50. En metodologi som han tar avstånd från. Hos Hacohen finner vi en 

                                                 
41 Karl Popper, Objective Knowledge, An Evolutionary Approach. Oxford: Oxford University Press, 1972/1979. 
42 Karl Popper, In Search for a Better World. Lectures and essays from thirty years. London: Routledge, 
1994/1996. 
43 Karl R. Popper, En värld av benägenheter. Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, 1990/1996. 
44 Karl Popper, Det Öppna Samhället och Dess Fiender. Del 1 och 2. Stockholm: Akademilitteratur, 1943/1980. 
45 Ingvar Johansson, Bioinformatics and Biological Reality. The Journal of Biomedical Informatics, 
forthcoming. Tillgänglig på http://hem.passagen.se/ijohansson/index.html, 2005-12-15. 
46 Malachi Haim Hacohen, a.a. 
47 Mariano Artigas, The Ethical Roots of Karls Popper’s Epistemelogy. University of Navarra 1997. Tillgänglig 
på http://www.nd.edu/Departments/Maritain/ti/artigas.htm, 2005-12-15 eller 
http://www.unav.es/cryf/theethicalrootsofkarlpopper.html, 2005-12-15. 
48 Geoffrey Stokes, a.a. 
49 Ingvar Johansson, A critique of Karl Popper’s methodology. Göteborg: Scandinavian University Books, 1975 
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detaljrik beskrivning av Poppers utveckling fram till 1945 och i en epilog summeras även 

efterkrigstiden 1946-1994. Hacohen, som är historiker, interjuvade 1984 Popper i London.51 

Han har bemödat sig om att visa att en intellektuell biografi är möjlig efter poststruktura-

lismen. ”Rumors of the death of the subject [intellectual biography] and the eclipse of 

experience have been greatly exaggerated.”52   

Även Stokes beskriver Poppers vetenskapliga metod, filosofi och politiska inställning men 

lägger mindre vikt vid den biografiska bakgrunden och diskuterar mer explicit frågan om 

relativism. Ingvar Johansson tar i den åberopade artikeln upp ett helt avsnitt om ”Popper’s 

Epistemological Realism” medan Artigas ser etiken som nyckel till Poppers filosofi och ägnar 

i sin artikel ett större avsnitt åt ”Realism: Metaphysical and Epistemological”.    

 

Poppers filosofi och vetenskapliga metodik 

Popper blev en viktig länk mellan Wienskolans logiska positivism och den anglosaxiska 

analytiska filosofin men är mest känd som vetenskapsteoretiker. Han var kritisk mot 

positivismen och avvisade den induktiva metoden. I stället formulerade han en hypotetisk-

deduktiv metod där hypotesen skall testas empiriskt. Den går dock ej att verifiera empiriskt 

utan bara prövas huruvida den skall förkastas. Om hypotesen inte stämmer med verkligheten 

är den falsifierad. En allmän laghypotes kan aldrig visas vara sann, men däremot kan den 

visas vara falsk. Denna logiska asymmetri utgör grunden för Poppers falsifikation. 

Han menar att vi bör formulera en hypotes så djärv som möjligt. Denna utsätts för försök 

att falsifieras. På så sätt utmönstras alla felaktiga hypoteser. Popper kallade sin metod för 

kritisk rationalism. Man skall alltid vara kritisk mot sina hypoteser. Positivisternas försök till 

verifiering förkastade han och menade att dessa intar en dogmatisk hållning till sina 

hypoteser. 

Poppers logicism fick honom dock att hävda att första motstridiga faktum falsifierade hela 

teorin, som då måste förkastas, en ståndpunkt som han senare tvangs mjuka upp något; den 

skulle annars ha tvingat oss att lägga ner all faktisk vetenskap, inklusive fysiken. Vetenskaper, 

som inte motsvarade detta logiska schema (och vilkas teorier alltså inte var strängt falsifier-

bara) avvisade Popper dock. Han vände sig särskilt mot marxismen och mot psykoanalytisk 

teori. 

                                                                                                                                                         
50 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson, 1959/1968. 
51 Malachi Haim Hacohen, a.a., s. x. 
52 Ibid., s. 21. 
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Med följande citat inleder Popper förordet till sitt första arbete:53 

 
Hänvisningen att människan slutligen har löst de envisaste problemen, ger 
experten ingen tröst, ty vad han fruktar är just att filosofin aldrig kommer att 
leda den till något äkta ”problem”.54 
M. Schlick (1930). 
 
Jag är däremot av en helt motsatt mening och tror att i tingen, varom man 
framför allt inom filosofin har stridit både länge och väl aldrig lagt 
orddispyter till grund, utan alltid en sann tvist över saker.55 
I. Kant (1786). 

 

Så anknyter Popper till samtidens pågående diskussion om det finns verkliga problem inom 

filosofin på samma sätt som det gör inom naturvetenskapen. Den som bejakar frågan ”han 

kan, om han inte bekänner sig till någon av de stridande skolorna, väl bara gå en väg: att börja 

från början”.56 Härmed presenterar han det tema som kommer att varieras, förklaras, förfinas 

och försvaras under nästan hela återstoden av 1900-talet. 

I denna sin Logik der Forschung bygger han upp kritiken av Wienkretsens filosofiska 

tankar. Samtidigt som han tillbakavisar dess grundläggande idéer om gränsdragningen mellan 

vetenskap och metafysik och den induktiva metoden med empirismen som vetenskapens 

givna metod, så blev Wienfilosoferna närmast en förutsättning för hans egen utveckling och 

det är i kritiken mot dem han skärper sina egna argument. För Popper är det falsifierbarheten 

som blir avgränsbarhetskriteriet.57 

Nu vill Popper inte avgränsa vetenskapen mot metafysiken, som wienfilosoferna, utan 

mot pseudovetenskapen. Redan 1919 hade han stött på problemet att dra en avgränsning 

mellan utsagor som hörde till den empiriska vetenskapen och de som hörde till andra såsom 

”pseudovetenskap” eller i vissa sammanhang till metafysik, skriver Popper fyrtio år senare.58 

Han fortsätter med att konstatera att detta är ett problem, som filosoferna sedan Bacon brottats 

med. Den vanligaste uppfattningen hade varit att vetenskap karaktäriseras genom att den 

bygger på observationer eller den induktiva metoden. Men Einsteins teorier, som då 1919 

                                                 
53 Karl Popper, Logik der Forschung. s. xiii.  
54  Der Hinweis…,dass der Mensch schliesslich die hartnäckigsten Probleme ... gelöst habe, gibt dem Kenner 
keinen Trost, denn was er fürchtet, ist gerade, dass die Philosophie es nie zu einem echten ,,Problem" bringen 
werde.  (Min översättning.) 
55 Ich bin hingegen einer ganz entgegengesetzten Meinung und behaupte, dass in Dingen, worüber man, 
vornehmlich in der Philosophie, eine geraume Zeit hindurch gestritten hat, niemals eine Wortstreitigkeit zum 
Grunde gelegen habe, sondern immer eine wahrhafte Streitigkeit über Sachen. (Min översättning.) 
56 Karl Popper, Logik der Forschung. s. xiii. (Emfas i original). Min översättning: ”der kann, wenn er sich zu 
keiner der streitenden Schulen bekennt, wohl nur den einen Weg gehen: am Anfang anzufangen” 
57 Ibid., s. 14f. Abgrenzungskriterium eller demarcation i den tyska respektive engelska upplagan. 
58 Karl R. Popper, Conjectures and Refutations. s. 255. 
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diskuterades livligt, var i högsta grad spekulativa och abstrakta och att de skulle bygga direkt 

på observationer var ju inte övertygande. Det blev uppenbart för Popper att det fanns behov 

av ett annat avgränsningskriterium. Han föreslog några år senare att vederläggning 

(refutability) eller falsifiering (falsifiability) skulle bli kriteriet för avgränsning 

(demarcation).59 

Om vi återgår till Logik der Forschung, så finner vi, att han där behandlar frågor om 

sannolikhet, grader av testbarhet, ”protokollsatser” och bestyrkande av teorier (tysk. 

Bewährung, eng. corroboration). Frågor om objektivitet och relativitet återkommer jag till i de 

följande avsnitten.   

I mars 1938, då invasionen av Österrike ägde rum, bestämde sig Popper för att skriva den 

bok som fick titeln The Open Society and Its Enemies, och arbetade med den fram till 1943.60 

”Denna bok är en kritisk inledning till politikens och historiens filosofi samt en undersökning 

av några av principerna för samhällets återuppbyggnad.”61 Den visar, enligt min mening, 

Poppers djupa humanistiska inställning. Han framstår här också som försvarare av de liberala 

idéerna. ”Stora män kan begå stora misstag och, som boken försöker visa, stödde några av 

historiens största ledare det ständigt återkommande angreppet på friheten och förnuftet.”62 

Han tar ställning för individen gentemot staten och kollektivet. Han finner att Platons 

uppfattning om rättvisa skiljer sig från vad vi vanligen menar. Platon, hävdar Popper, 

använder i Staten beteckningen ”rättvis” som synonymt till det som är bäst för staten. ”Platon 

påstår klassprivilegier vara ’rättvisa’, när vi i de flesta fall med rättvisa snarare avser 

avsaknaden av sådana privilegier.”63 Men inte nog med det, ”[m]ed rättvisa menar vi något 

slags likhet i hur individer behandlas, medan Platon inte anser att rättvisa är ett förhållande 

mellan individer utan en egenskap hos hela staten, grundad på ett förhållande mellan dess 

klasser. Staten är rättvis om den är frisk, stark och enad – om den är stabil.”64 

Popper är kritisk mot samhällsvetenskapernas metoder och menar att ”[d]et behövs en 

samhällsteknologi vars resultat kan prövas genom en stegvis samhällelig ingenjörskonst.”65 

Vi bör dessutom föra ett förnuftigt samtal, där man inser att man själv kan ha fel och 

motparten kan ha rätt och om vi bemödar oss kan vi kanske komma sanningen närmare. 

                                                 
59 Ibid., s. 256. 
60 Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies. London and New York: Routledge & Kegan 
Paul, 2 band, 1945. Sv. övers. Det öppna samhället och dess fiender. Del 1 och 2. Stockholm: Akademilitteratur 
1980. Mina hänvisningar gäller den svenska upplagan.  
61 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 1. s. 6.  
62 Ibid. 
63 Ibid., s. 99. 
64 Ibid., (Emfas i original). 
65 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 226. (Emfas i original.) 
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Denna förnuftsinställning liknar mycket den vetenskapliga attityd, som säger att vi behöver 

samarbeta i sökandet efter sanning och objektivitet. Jag återkommer senare under diskus-

sionen om relativitet till detta tema. Det som här intresserar oss är att Popper finner analysen 

av ”förnuftet”, dvs. en rationell inställning kan påminna om Hegels analys, där förnuftet 

uppfattas som en social produkt. I strid mot uppfattningen att vi får förnuftet från samhället 

och att de värden som individen har härrör från kollektivet, så hänför Popper samhällets 

förnuft till ett stort antal anonyma individer. Hans sociala förnuftsteori är en interpersonlig 

sådan och inte en kollektivistisk teori.66   

Den grekiska filosofin började som ett rationalistiskt företag, men först under medeltiden 

bryter det ut till öppen strid mellan rationalismen och irrationalismen som motsättning mellan 

skolastiken och mystiken.67 Efter 1600-, 1700- och 1800-talens framgångar för rationalism, 

intellektualism och materialism fick irrationalismen med Bergson och flertal tyska filosofer 

luft under vingarna. Enligt Popper är för dem ”rationalister – eller  ’materialisterna’, som de 

ofta säger – och särskilt den rationalistiska vetenskapsmannen, de i anden fattiga, som själlöst 

utför huvudsakligen mekaniska aktiviteter, helt utan medvetande om de djupare mänskliga 

ödesproblemen och deras filosofi. Och rationalisterna svarar vanligen med att avfärda irratio-

nalismen som rent nonsens. Aldrig förut har brytningen varit så fullständig.”68 I den här 

frågan står Popper på rationalismens sida: ”Detta i en sådan utsträckning att även när jag vet 

med mig att rationalismen har gått för långt så känner jag fortfarande sympati för den, 

eftersom jag hyser uppfattningen att en överdrift i denna riktning (så länge som vi bortser 

ifrån den intellektuella uppblåstheten hos Platons pseudorationalism) verkligen är harmlös i 

jämförelse med en överdrift i motsatta riktningen.”69 

Även om det förvisso finns irrationalister som älskar mänskligheten och ingalunda att all 

irrationalism leder till kriminalitet, så menar Popper ”att den som lär ut att kärleken och inte 

förnuftet ska styra skapar spelrum för dem som härskar med hat.”70 ”Men som jag [Popper] 

tidigare sagt så leder försöket att inrätta himmelriket på jorden ofelbart till helvetet.”71  

I Historicismens elände72 beskrivs faran med ett allomfattande holistiskt synsätt. Grund-

dragen lades åren 1919-20 och fullbordades redan 1935.73 Med strikt logiska skäl finner 

Popper det omöjligt att förutsäga historiens framtida förlopp. Vi kan selektivt välja ut vissa 
                                                 
66 Ibid., s. 230. 
67 Ibid., s. 232. 
68 Ibid., s. 233. 
69 Ibid. 
70 Ibid., s. 239. 
71 Ibid., s. 240. 
72 Karl Popper, Historicismens elände. 
73 Ibid., s. 6. 
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fakta för att belysa olika aspekter av historien men vad vi inte får göra är att förväxla sådana 

tolkningar med teorier.74 Historicismens elände dediceras ”[t]ill minne av de otaliga män och 

kvinnor av alla trosläror, nationaliteter och raser som fallit offer för den fascistiska och 

kommunistiska tron på obevekliga historiska lagar.”75   

Jag har som bakgrund till min fortsatta diskussion här velat visa att Popper med sin analys 

av vetenskapens metodik även vill få oss inse att humanism och samhällssyn bör bygga på 

rationalismens grund.    

 

I de följande två avsnitten kommer jag att diskutera uppsatsens två huvudtema: realism och 

relativism hos Popper. Även om, som det kommer att visa sig, dessa frågor båda hänger ihop 

med Poppers allmänna filosofiska inställning, har jag här valt att följa varje frågeställning för 

sig. Jag föreställer mig att eventuella utvecklingslinjer därigenom framträder tydligare.  

Det första avsnittet, som handlar om realism, inleds med en diskussion för att ringa in 

begreppet varefter Poppers synpunkter redovisas.  

 

Realism hos Popper76 

Redan hos Aristoteles möter vi frågan om vad det är vi iakttar. Om vi i hans lära om de fyra 

orsakerna håller oss till de materiella och formella principerna så erfar vi att materien är det 

som individualiserar formen, det vill säga det som gör att formen blir ett visst ting .77 Kan vi 

frigöra materian från formen och vad innebär det att ha en formlös materia? 

Vi möter också begreppet i diskussionen om allmänbegreppen och om dessa är verkliga 

(begreppsrealister) eller inte existerar utan bara är namn (nominalister). Enligt Thomas av 

Aquino (1225-1274) börjar vår kunskap med sinnesintryck men genom abstraktioner kan vi 

nå kunskap om de allmänna principerna och alltså att begreppen existerar men bara i tingen.78 

Den medeltida konflikten mellan nominalism och realism utvecklas mot att den 

nominalistiska uppfattningen vinner terräng och pekar framåt mot den brittiska empirismen.79 

I debatten med Einstein förkastar Bohr den klassiska realism, som Einstein använder i sin 

kritik av kvantteorin. I sitt försvar av kvantteorin menar Bohr att användningen av klassiska 

begrepp för att beskriva kvantmekaniska objekt, som vågor eller partiklar, som existerar 
                                                 
74 Ibid., s. 145. 
75 Ibid., s. 5. 
76 Där inget annat anges bygger detta avsnitt på Karl R. Popper, Objective Knowledge. Kap. 2 och 8. 
77 Gunnar Skirbekk och Nils Gilje, a.a., s. 107. 
78 Ibid., s. 181. 
79 Ibid., s. 212. 
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oberoende av observationen utgör en abstraktion eller idealisering nödvändig för den 

teoretiska diskussionen men är ingen bild av en oberoende verklighet. Utifrån en klassisk 

begreppsram kan detta försvar tolkas, menar Henry Folse, som stöd för en fenomenalistisk 

syn på verkligheten eller en instrumentalistisk inställning till vetenskapsteori.80  Men Bohr har 

uttryckligen hävdat synen på atomsystem som en oberoende fysisk realitet. Kvantmekaniken 

beskriver den reella världen. Frågan blir hur vi ska förstå den. Hos Popper blir frågan ett 

livslångt engagemang som vi nu skall se.  

Perioden 1902-1937 
I hans Logik der Forschung i 1934 års version finner vi inte uttalat någon diskussion om 

realism men den finns där som en förutsättning.81 I sin självbiografi hävdar han att han i hela 

sitt liv trott på existensen av en ”yttervärld”.82 Han beskriver också hur han redan som 

femtonåring formulerade den attityd, som han fortsättningsvis kallar ”min 

antiessentialistiska83 uppmaning”: ”Låt dig aldrig luras att ta problem rörande ord och deras 

mening på allvar. Vad som måste tas på allvar är frågor om fakta och påståenden om fakta: 

teorier och hypoteser; de problem de löser; och de problem de ställer.”84 

Det var under de sista åren vid universitetet som Popper började framhäva sin realism. Det 

finns en verklig värld och kunskapsproblemet är hur man skall upptäcka denna värld.85 

Han ”blev övertygad om att om vi vill diskutera den, så kan vi inte börja med våra sinnes-

erfarenheter (eller ens våra känslor som [Gomperz] teori krävde) utan att falla i någon av de fällor 

som gillrades av psykologism, idealism, positivism, fenomenalism, t o m  solipsism”.86  

“Realism's distinctive mark is conceiving of the logical contents of statements as an existing 

reality, standing on their own, independently of their formative experiences” är ett citat från Heinrich 

Gomperz (1873-1942) som Popper refererar till i Objective Knowledge.87 I sin självbiografi erinrar sig 

Popper att han i början av 1920-talet i diskussion med Gomperz hade blivit chockerad av att denne 

                                                 
80 Henry J. Folse,  The philosophy of Niels Bohr. The Framework of Complementarity. Amsterdam : North 
Holland, 1985. s. 228. 
81 Karl Popper, Realism and the Aim of Science. s. 81. 
82 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 24. 
83 Termen var inte uttalad vid denna tid. Först i The Poverty of Historicism, i Economica 11, 1944, s. 86-103, 
används termen enligt Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 237, not 7. En utförlig redovisning ges 
också i Karl Popper, Historicismens elände. s. 35-42. 
84 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 23. 
85 Ibid., s. 90. 
86 Ibid., (Parantes i original, min klammer.) 
87 Heinrich Gomperz, Ein Versuch die Hauptprobleme der allgemeinen theoretischen Philosophie geschicthlich 
zu entwickeln und sachlich zu bearbeiten, vol. 2. Jena: Diederichs, 1905-08, s. 140. Återgivet av Malachi Haim 
Hacohen, a.a., s. 152, not 76.  
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beskrev Poppers ”ståndpunkt [om nominalism] som ‘realistisk’ i ordets båda betydelser”.88 Hacohen 

ifrågasätter dock hur precist han kan erinra sig sin epistemologiska position som den var i mitten på 

1920-talet.89   

Popper betraktar sig vid denna tid (1929-30) som ortodox kantian och realist, men han ger idealis-

men rätt i att det är vår tanke, som skapar teorierna snarare än att de påtrycks oss av verkligheten.90 

Geoffrey Stokes har påpekat att de tidigast publicerade arbetena speglar ett antal ganska 

outvecklade antaganden om ontologisk realism, de fysikaliska lagarnas natur och kausalitet.91 Stokes 

refererar här till Poppers diskussion om naturliga processers oföränderlighet eller principen om 

naturens likformighet.92 Även i den första tyska upplagan fastställs att den vetenskapliga metoden 

förutsätter naturprocessernas oföränderlighet – ”Konstanz der Naturvorgänge”.93 Jag avser inte att här 

argumentera med eller mot Stokes utan nöjer mig med att konstatera att Poppers resonemang 

förutsätter en ontologisk realism. Hur denna verklighet ser ut är en annan fråga.94 

När Popper 1935 blev bekant med Alfred Tarski (1902-1983) och fick dennes teori om sanning 

beskriven för sig, så undanröjde det ett viktigt hinder för Poppers realism, påvisar Hacohen.95  

Perioden 1937-1945 
Som jag visat i inledningen till detta avsnitt så användes termen ”realism” inte bara som 

motsats till ”idealism” utan också som motsats till ”nominalism”. För att undvika 

missförstånd använder Popper termen ”essentialism” som motsats till ” nominalism”.96 Detta 

tema utvecklas närmare i Historicismens elände från 1957.97 Att jag väljer att redan nu 

diskutera frågan beror på att förlagan till det refererade kapitlet publicerades redan 194498. Låt 

mig bara kort återge tankegångarna som de framförs. I universaliestriden står motsättningarna 

mellan de som ser allmänbegreppen som skiljt från egennamn bara genom att de används på 

medlemmar av en hel mängd eller klass. Så är allmänbegreppet ”vit” enbart en beteckning 

som används på en rad olika saker som snö, dukar, svanar mm. Detta är den nominalistiska 

synen. Den motsatta uppfattningen står begreppsrealisterna för. De förnekar att vi först samlar 
                                                 
88 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 25. (Emfas i original, min klammer.) 
89 Malachi Haim Hacohen, a.a., s. 152, not 76. 
90 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 98f. 
91 Geoffrey Stokes, a.a., s. 40. 
92 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery. s. 252f, 216. 
93 Karl Popper, Logik der Forschung. s. 199-201. 
94 Stokes intressanta påpekande att den ontologiska determinism som referaten antyder senare kompletteras med 
en vetenskaplig indeterminism. Denna diskussion ligger utanför uppsatsens syfte men jag ser det som en olycklig 
konsekvens av Poppers vilja att tolka kvantmekanikens osäkerhetsprincip epistemologiskt och inte ontologiskt.  
95 Malachi Haim Hacohen, a.a., s. 281. 
96 Karl Popper, Det Öppna Samhället och Dess Fiender. Del 1. s. 216, not 27. 
97 Karl Popper, Historicismens elände. s. 35-42. 
98 The Poverty of Historicism,I, Economica 11, 1944, s. 86-103, enligt Karl Popper, En Intellektuell 
Självbiografi. s. 237, not 7. 
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en grupp enstaka ting och sedan betecknar dem som ”vita”. I stället menar de att vi kallar dem 

”vita” för att de har en inneboende egenskap ”vithet”, som de delar med andra ting. Men, 

påpekar Popper, är beteckningen ”realistisk” olycklig och missvisande, vilket framgår av att 

denna inställning ibland betecknas ”idealistisk”. Popper föreslår därför ”essentialism” som 

beteckning på den antinominalistiska teorin.   

 

Perioden 1946-1963 
Efter kriget fick han tillfälle att 1946-47 i Oxford presentera en uppsats A Refutation of 

Phenomenalism, Positivism, Idealism and Subjectivism. ”En av de saker som [han] på den 

tiden hade svårt att förstå var de engelska filosofernas tendens att flirta med icke-realistiska 

epistemologier: fenomenalism, positivism, idealism av Berkeleys eller Humes eller Machs typ 

(‘neutral monism’), sensationalism, pragmatism - dessa filosofiska leksaker var på den tiden 

fortfarande populärare än realism. Efter ett grymt krig som hade varat i sex år var denna 

attityd överraskande …”99  

Under sitt första besök i USA 1950 presenterar han vid ett seminarium i Princeton en 

uppsats om Indeterminism in Quantum Physics and Classical Physics, där även Einstein och 

Bohr deltog.100 Huvudämnet för diskussionen med Einstein under besöket var indeter-

minismen, där Popper söker övertyga Einstein att överge sin determinism. Det som ur vår 

synpunkt är intressant är Poppers slutsats att ”[t]idens och förändringens realitet tycktes 

[mig] vara realismens kärnpunkt.”101 

Vi möter samma tema och argument i den efterskrift till The Logic of Scientific Discovery 

(L.Sc.D.), som skrevs under åren 1951-56 samtidigt som boken översattes till engelska. På 

grund av en ögonsjukdom blev efterskriften inte färdigställd förrän 1982. Den första av tre 

volymer: Realism and the Aim of Science publicerades 1983 alltså efter Objective Knowledge. 

Det blir naturligtvis därigenom mycket som upprepas. Även om Popper markerar gränsen 

mellan vetenskap och metafysik så tror han på metafysisk realism. I sin efterskrift redovisar 

han att metafysisk realism ingenstans utnyttjades i L.Sc.D. som stöd för några slutsatser. 

  

It is not one of the theses of L.Sc.D., nor does it anywhere play the part of 
a presupposition. And yet, it is very much there. It forms a kind of back-
ground that gives point to our search for truth. Rational discussion, that is, 
critical argument in the interest of getting nearer to the truth, would be 

                                                 
99 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 151. 
100 Ibid., s. 156. 
101 Ibid., s. 157. 
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pointless without an objective reality, a world which we make it our task to 
discover: […] There is no compromise in the L.Sc.D. with idealism, not 
even with the view that we know the world only through our observations — 
a view which so easily leads to the doctrine that all we know, or can know, 
are our own observational experiences. […] This robust if mainly implicit 
realism which permeates the L.Sc.D. is one of its aspects in which I take 
some pride.102 

 

De empiriska filosofernas tro att all kunskap härrör från sinneserfarenhet, nuvarande och 

tidigare (Hume’s ’ideas of impression’ och ’ideas of reflections’) leder till att all kunskap blir 

kunskap om vad som pågår i vårt medvetande.  På denna subjektiva grund kan inga objektiva 

teorier byggas.103 

I företalet från 1959 till den första engelska upplagan av L.Sc.D. skriver Popper i polemik 

mot språkfilosoferna (language analysts) att det åtminstone finns ett filosofiskt problem av 

intresse, nämligen kosmologi: ”problemet att förstå världen – inklusive oss själva, och vår 

kunskap, som del av världen”.104 Kärnbombens hot visar ihålligheten i att dyrka vetenskapen 

som ”instrument” eller som ”härskare” över naturen.105 

Med Postscript utvecklas en ny kosmologi, menar Hacohen.106 Ett indeterministiskt 

universum framträder, där händelser är verkliga men inte slumpmässiga (”where chance was 

real, but not random”). Fysikaliska sannolikheter reflekterar objektiva benägenheter. Poppers 

metafysiska realism var nu uttalad.107  

 

Perioden 1964-1971 
Realism går varken att bevisa eller vederlägga, något som den delar med många filosofiska eller 

”metafysiska” teorier och i synnerhet med idealism. Men säger Popper, den är argumenterbar och 

argumenten för realism är överväldigande.108 

I sin bok från 1971, Objective Knowledge, An Evolutionary Approach, argumenterar 

Popper för en “commonsense realism” gentemot en “commonsense theory of knowledge”.109 

Hans tankegångar är ganska svårforcerade, men jag ska se om jag kan göra dem begripliga 

(inte minst för mig själv).  Låt oss först konstatera att Popper skiljer på subjektivistisk och 

                                                 
102 Karl Popper, Realism and the Aim of Science. s. 81. (Min emfas.) 
103 Ibid., s. 82. 
104 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery. s. 15. 
105 Karl Popper, Realism and the Aim of Science. s. 260. 
106 Malachi Haim Hacohen, a.a., s. 527. 
107 Ibid. 
108 Karl R. Popper, Objective Knowledge. s. 38. 
109 Ibid., s. 32ff. 
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objektivistisk kunskap. Det sunda förnuftet blir hans utgångspunkt för diskussionen. Men 

sunda förnuftet (’common sense’), påpekar han, är bara en mycket vag term och hur kan en 

sådan få bli utgångspunkt?110 Skälet till att det fungerar är att han inte försöker bygga ett 

säkert system på dessa grunder, så som Decartes, Spinoza, Locke, Berkeley eller Kant hade 

gjort. Vilken som helst av de på sunt förnuft baserade förutsättningarna kan ifrågasättas och 

kritiseras. De kan förkastas, modifieras eller behållas men leder oss allt närmare vårt ideal: 

”all science, and all philosophy, are enlightened common sense”.111    

Sunda förnuftet skiljer mellan det verkliga och det som synes. Popper ger som exempel: ”I 

dag är luften så klar att bergen tycks mycket närmare än de i själva verket är.” Som jag 

tidigare har nämnt finner Popper argumenten överväldigande för realism.112 Sunda förnuftet 

väljer otvetydigt sida för realism. Även Decartes och Locke var realister. Först med Berkeley, 

Hume och Kant får vi en konkurrerande filosofi. I sin enklaste form menar idealismen att allt 

enbart är en dröm. Argument som ”nyp mig så jag vaknar jag” möts av att jag drömmer att du 

nyper mig – själva drömmen drömmar bara.  

Popper finner fler argument för realism. Bland andra att naturvetenskapen är nära knuten 

till en uppfattning om realism trots sådana som Ernst Mach och Eugene P. Wigner (1902-

1995).  Alla fysikaliska, kemiska och biologiska teorier förutsätter realism och om dessa är 

sanna så måste också realismen vara sann. Om vi släpper argumenten från naturvetenskapen, 

så återstår ändå argumenten från språket. En diskussion om realism och i synnerhet argument 

emot den måste formuleras i något språk. Men det mänskliga språket är huvudsakligen 

deskriptivt och en otvetydig beskrivning är alltid realistisk. Rationalitet, språk, beskrivning, 

argument handlar alla om någon form av verklighet och förutsätter realism enligt Popper.  

En analys av kunskap leder fram till subjektiv respektive objektiv kunskap. Genom våra 

sinnesorgan tar vi emot information som vi bearbetar. Olika händelser kan vara förknippade 

och kommer att associeras, andra avkodas genom medfödda egenskaper (Popper tror inte på 

tabula rasa teorin). Enligt ’commonsense’ teorin var detta den enda form av kunskap, en 

kunskap knutet till ett vetande subjekt. Det finns också en objektiv kunskap som består av det 

logiska innehållet i våra teorier, hypoteser och gissningar. Exempel är teorier publicerade i 

böcker, tidskrifter mm och som tillhör värld 3. Tesen om de tre världarna introduceras under 

denna period, men jag har valt att utgå från de texter som tillhör nästa period och väntar 

därför med en närmare diskussion.  
                                                 
110 Popper skriver både “commonsense” och “common sense”. Om detta är en språklig distinktion har jag inte 
kunnat utreda. 
111 Karl R. Popper, Objective Knowledge. s. 34. 
112 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 98f. 
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Som jag tidigare nämnt betydde mötet med Tarski 1935 mycket för Poppers försvar av 

realismen. Nu i Objective Knowledge återkommer han till Tarskis sanningsteori.113 Men han 

kom aldrig helt underfund med Tarskis attityd till realism utan fann att denne inte bara var 

påverkad av Kotarbinskis reism utan också wienkretsens positivism.114 Han klargör åter sin 

egen inställning som ”commonsense” filosof och en ”commonsense” realist: 

 

I am a realist in two senses of the word. Firstly, I believe in the reality of 
the physical world. Secondly, I believe that the world of theoretical entities 
is real, as I have explained in my papers ‘Epistemology Without a Knowing 
Subject’, ‘On the Theory of the Objective Mind’, and ‘A Realist View of 
Logic, Physics, and History’ (now chapters 3, 4, and 8 of the present 
volume). In these, I maintain my opposition to essentialism—the reality of 
concepts—but assert the reality of problems, theories, mistakes, etc. 

(As to the first sense I may even describe myself as a materialist in so far 
as I believe in the reality of matter, although I am emphatically not a 
materialist in the sense in which 'materialism' is the view that (extended) 
matter is something ultimate or irreducible, or that it alone is real. On the 
contrary, I believe that there may be a true theory of matter which explains 
the extension of matter by intensities such as forces, as was first suggested 
by Leibniz, Boscovic, and Kant.)115 

 

I sin analys av Poppers epistemologiska realism pekar Ingvar Johansson just på betydelsen av 

Tarskis sanningsteori. Johansson delar helhjärtad de centrala dragen hos Poppers realism.116 

 

Perioden 1972-1994 
Diskussion om ord och deras mening är den säkraste vägen till intellektuell undergång, menar 

Popper. De får oss att ”överge de verkliga problemen för de verbala problemens skull.”117 

Detta är en ståndpunkt som han också hävdade vid ett möte i Moral Science Club vid 

Cambridge den 26 oktober 1946 dit han var inbjuden för att tala över ämnet ’Are there 

Philosophical Problems?’.118  Ordförande för klubben var professor Ludwig Wittgenstein.  I 

sin självbiografi medger Popper att han reste till Cambridge med förhoppningen att provocera 

Wittgenstein till att försvara sin ståndpunkt att det inte finns några äkta filosofiska problem.119   

                                                 
113 Karl R. Popper, Objective Knowledge. s. 319-340. 
114 Ibid., s. 323. 
115 Karl R. Popper, Objective Knowledge. s. 323, not 7. (Emfas i original.) 
116 Ingvar Johansson, a.a., (2005), s. 7. 
117 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 23. 
118 Ibid., s. 148. 
119 Händelsen har bland annat inspirerat till en dramatisk skildring: David J. Edmonds och John A. Eidinov, 
Wittgenstein och Popper – ett eldfängt möte mellan filosofer. Stockholm: Svenska förlaget, 2001. 
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När Popper vid 74 års ålder sammanfattar dessa tankar avslöjar han, att det han först fann vara 

ett nära sammanhang med det klassiska universalieproblemet visade sig vara ett misstag.120 

Men universalieproblemet blir inte bara en fråga om ord och språkbruk, universella ord och 

deras denotation, utan hänger också samman med problemet om universella lagar och deras 

sanningar. 

Han menar att han också i hela sitt liv trott på existensen av en ”yttervärld” och att 

motsatsen inte vore värd att ta på allvar. 

 

Nu har jag under hela mitt liv inte bara trott på existensen av vad filosofer 
kallar en "yttervärld" utan jag har också betraktat den motsatta åsikten som 
något som inte är värt att ta på allvar. Detta innebär inte att jag aldrig har 
diskuterat frågan med mig själv och att jag aldrig experimenterat med, t ex 
"neutral monism" och liknande idealistiska ståndpunkter. Men jag har alltid 
varit anhängare av realism, och detta kom mig att uppmärksamma det 
faktum att inom ramen för universalieproblemet denna term "realism" 
användes i en helt annan mening, d v s för att beteckna ståndpunkter som 
motsatte sig nominalism. För att undvika detta en aning missledande 
språkbruk uppfann jag, medan jag arbetade på The Poverty of Historicism 
(förmodligen 1935, se den "historiska noten" till bokupplagan), termen 
"essentialism" som namn på varje (klassisk) ståndpunkt som står i motsats 
till nominalism, och särskilt för Platons och Aristoteles teorier (och, bland 
de moderna, för Husserls "väsensskådande").121 

 

Liksom Newton en gång påverkade sin tids intellektuella så kom Einstein och Bohr att sätta avtryck i 

människors tankar efter förra sekelskiftet. För Popper framstår dessa, de två största fysikerna, som 

kanske 1900-talets största tänkare.122 Han ägnar ett helt kapitel i sin självbiografi åt realism och 

kvantteori. Bland annat problemet om determinism och indeterminism, som jag inte tänker ta upp i 

denna uppsats. Vi nöjer oss med att konstatera att trots att han propagerar för indeterminism så fann 

han 1934 hos kvantmekaniken inget specifikt argument mot determinism. Det strider alltså mot den 

uppfattning, som jag framfört ovan.123 Men fortsätter han: ”[d]en ståndpunkt som jag hade kommit 

fram till 1934 var att ingenting i kvantmekaniken berättigar till tesen att determinismen är vederlagd 

på grund av sin oförenlighet med kvantmekaniken. Sedan dess har jag ändrat uppfattning i denna fråga 

mer än en gång.”124 När det gäller sannolikhet behövs en tolkning som är fysikalisk och objektiv (eller 

”realistisk”).125 Popper för fram fem punkter att betrakta för kvantteorin.126 Den första är realism där 

                                                 
120 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi.  s. 23. 
121 Ibid., s. 24. 
122 Ibid., s. 109. 
123 Se detta arbete s. 7 och not 94. 
124 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 113. 
125 Ibid. 
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han inte ser ”något skäl att avvika från klassiska naiva och realistiska uppfattningen att elektroner o s v 

bara är partiklar; d v s att de är lokaliserade och har impuls.”127  

När han 1988 återkommer till att diskutera kvantfysiken hävdar han att Heisenbergs 

osäkerhetsrelation innebär att det finns en objektiv obestämbarhet.128 Dessutom argumenterar han 

emot åsikten att sannolikheterna beror på vår brist på kunskap och därmed våra sinnen. ”De 

[Heisenberg m fl] antog en subjektivistisk sannolikhetsteori. I motsats till detta ville jag [Popper] anta 

en objektivistisk teori.”129 Detta skulle kunna innebära att min tidigare antydan att Popper skulle tolka 

osäkerhetsprincipen epistemologiskt kan visa sig vara en feltolkning.130 Men det kan också vara så, att 

som jag nämner ovan, att han bytt åsikter när det gäller tolkning av kvantteorin.  

Vid en föreläsning i Alpbach augusti 1982 om kunskap, realism och skapandet av realism 

hävdar Popper att kunskap består i sökandet efter sanning – sökande efter objektivt sanna, 

förklarande teorier.131 Han diskuterar också tesen om de tre världarna, som han fört fram 

redan i Objective Knowledge132, men som jag valt att diskutera här. Frågan om objektiv 

kunskap behandlar jag i samband med relativism i nästa del av uppsatsen. Vår verklighet 

(Popper använder begreppet ”reality”) är vår värld av levande och dött, jorden, solen, 

stjärnorna mm, den materiella världen. Denna kallar Popper ”värld 1”. Vi har också en värld 

av erfarenheter, ”värld 2”, och dessutom ”värld 3”, som består av en värld av produkter från 

mänskliga tankar, dvs. böcker, symfonier men också produkter som skor, datorer mm som 

även tillhör värld 1. Vår tillvaro består alltså av de delar, som här beskrivs som de tre 

världarna. En del filosofer – materialister eller fysikalister – betraktar bara värld 1 som reell, 

medan andra, som Ernst Mach (1838-1916) och Berkeley (1685-1753), var immaterialister 

och betraktade bara värld 2 med våra sinnliga intryck som verkliga. Mach, som var en 

betydande fysiker, menade att varken atomer eller molekyler finns. Sedan har vi dualisterna, 

som anser att både den fysiska världen 1 och den psykologiska världen 2 är reella. Själv anser 

Popper att inte bara värld 1 och värld 2 utan också att mentala produkter, som inte tillhör 

någon av dessa är lika verkliga.133  

                                                                                                                                                         
126 Ibid., s. 113f. 
127 Ibid., s. 114. Detta är ett påstående som jag har svårt att dela bland annat med hänvisning till 
förklaringsmodeller för kemisk bindning. Popper redovisar också i not 138 i det anförda arbetet (1988) att denna 
uppfattning har kritiserats och att han först efter 37 års ensamt arbete fått något stöd.    
128 Karl R. Popper, En värld av benägenheter. s. 18.  
129 Ibid. 
130 Se detta arbete not 94.  
131 Karl Popper, In Search of a Better World. London: Routledge, 1994/1996, s. 4. 
132 Karl R. Popper, Objective Knowledge. Kap. 4. 
133 Karl Popper, In Search of a Better World. s. 9. 
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Värld 1 kan synas enkel och påtaglig och är den mest uppenbart verklig av de tre. Popper 

påstår sig inte vara materialist men beundrar ändå de stora atomisterna Democritus, Epicurus 

och Lucretius.134 Tidigare har han dock sett sig som materialist i betydelsen att han tror på 

den fysiska världens realitet.135 Det finns två versioner av materialism, atomism är den ena 

där partiklar rör sig i ett tomrum och den andra som ser kosmos fylld, t ex av eter. Popper 

beskriver sedan hur materialismen övergår i fysikalism, som inte längre förklarar världen med 

mekaniska krafter utan effekterna beskrivs med differentialekvationer och teorier, som även 

de största fysikerna, som Niels Bohr, anser oförklarbara och oförståeliga. I bilden av värld 1 

får han också med den biologiska utvecklingsläran. Den gamla tolkningen av Darwin med 

anpassning av organismerna till omvärlden genom ett yttre tryck ser han som alltför 

pessimistisk. Genom att lansera en tolkning baserad på ett tryck inifrån och ett aktivt sökande 

av organismerna efter nya nischer och att detta inre selektionstryck är minst lika viktigt som 

det yttre. Man kan ställa sig frågande till hans formulering:”they mutate later as a result of the 

external selection pressure, the selection pressure of the niche that was actively chosen by 

them.”136 Om rätt uppfattat finner jag denna teleologiska och aristoteliska inställning något 

förvånande.  

Värld 2 beskrivs dels som vår värld av erfarenheter och senare som en värld av 

medvetenhet. Men han betraktar inte värld 2 som liktydigt med det Mach beskriver som 

sinnesförnimmelser, syn- och hörselintryck.137  

Men vad är då värld 3 och vad skiljer den från värld 2? Jag har tidigare refererat till att 

den är världen av vårt intellekts produkter. Den ligger sist i utvecklingen och hänger ihop med 

utvecklingen av vårt språk, speciellt dess argumentativa kraft. Värld 3 och värld 1 överlappar 

varandra. Så till exempel innehåller värld 3 böcker, den innehåller påståenden och framför allt 

det mänskliga språket. För ”[t]o sum up, we can say that world 3, above all that part of world 

3 that is created by human language, is a product of our consciousness, of our mind. Like 

human language, it is our invention.”138 Det innebär att även kunskap – objektiv kunskap – är 

“invånare” i värld 3. Detta får implikationer på Poppers kunskapssyn. Men Popper hävdar inte 

bara en epistemologisk realism utan ger värld 3-objekten en ontologisk status och finner dem 

                                                 
134 Ibid., s. 10. 
135 Se detta arbete s. 22 och not 112. 
136 Karl Popper, In Search of a Better World. s. 14. (Emfas i original). 
137 Ibid., s. 18. 
138 Ibid., s. 25. Hela beskrivningen hänför sig till s. 8-25. 
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lika verkliga som bord och stolar.139 ”Men jag har blivit realist med avseende på en värld 3 av 

problem, teorier och kritiskt resonemang.”140     

I en kommentar till volym III av Postscripts slår Popper fast att realism är kopplad till 

objektivitet också i sannolikhetsläran (probability theory) liksom med rationalism.141 Hans 

kommentar från 1982 kan vara en lämplig sammanfattning. Realism är den verklighet av den 

fysiska världen vi lever i. Denna värld existerar oberoende av oss och den fanns innan livet 

uppstod och den kommer att existera långt efter vi alla försvunnit.142 Popper menar sig ha 

argumenterat för realism på olika ställen. Argumenten har delvis varit rationella, delvis ad 

hominem143, och delvis varit etiska.144 Teorier är våra egna påhittade idéer, men några av dem 

kraschar mot verkligheten, sådana vetenskapliga teorier som kan testas. Och när de kraschar 

vet vi att det finns en verklighet, något som kan informera oss om att vår idé är ett misstag. 

”So much for realism – for ‘scientific realism’, for ‘critical realism’.”145 

Vi har sett hur subjektiv kunskap inte är konsistent med realism. Låt oss i nästa stycke se 

hur det påverkar vår uppfattning om relativism. 

 

Relativism hos Popper 

Med relativism menar man vanligen att det inte finns någon allmängiltig, objektiv kunskap. 

Olika sociala grupper och klasser, liksom olika kulturer och historiska epoker, har i allmänhet 

olika perspektiv på tillvaron eller olika tänkesätt, och därför har de också olika kunskap. Det 

finns ingen universell måttstock med vars hjälp man kan avgöra vem som har rätt och vem 

som har fel, ingen objektiv sanning eller åtminstone ingen objektiv uppfattning om den. Vad 

som är fel för den ene kan mycket väl vara rätt för den andre. 

Den moderna relativismen uppstod som en reaktion mot upplysningens kunskapssyn. I 

våra dagar omhuldas den inom flera humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Den har 

särskilt haft genomslag inom vissa former av postmodernism och genusteori. Det anses ofta 

att relativismen får stöd av idéer som utvecklats inom historia, antropologi, vetenskapsteori 

och kunskapssociologi. Den vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska utvecklingen efter 

                                                 
139 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 221. 
140 Ibid., s.222. 
141 Karl Popper, Quantumtheory and the Schism in Physics. London and New York: Routledge, 1982/2000, 
s. xviii. 
142 Ibid., s. 2. 
143 Osakligt argument som riktas mot svagheter i motståndarens karaktär i stället för mot giltigheten eller 
ogiltigheten i sakfrågan. 
144 Karl Popper, Quantumtheory and the Schism in Physics. s. 2. 
145 Ibid., s. 3. 
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Thomas Kuhn (1922-1996) har inneburit att varje tanke på en universell och neutral kunskap 

har övergivits av relativisterna. All kunskap liksom alla kriterier för kunskap är relativa – i 

den meningen att de måste relateras till en given tid och plats.  

Kunskap måste vara sann och välgrundad. Om den är sann men inte välgrundad, så är det 

inte kunskap. Och om den är välgrundad men inte sann, så är det inte heller kunskap. 

Emellertid skulle man nu kunna hävda att vad som är välgrundat bestäms av vissa kriterier. 

Vidare skulle man kunna hävda att dessa kriterier varierar från den ena kulturmiljön till den 

andra. Hos Kuhn finns också tanken att kriterierna på vad som är en rationell eller välgrundad 

uppfattning varierar från ett paradigm till ett annat. En allvarlig form av kunskapsrelativism 

kan uppstå om det inom olika kulturmiljöer råder åsikter som baseras på olika politiska 

uppfattningar.  

Frågan om relativism kommer inte lika klart i fokus hos Popper som realismen förutom i 

The Open Society. Ofta vävs de ihop.  

  

Perioden 1902-1937 
I Logik der Forschung nämns relativism enbart som en fotnot med citat av Hermann Weyl 

(1885-1955): ”…den som längtar efter objektivitet, den kommer inte undan relativitets-

problemet.”146 Som vi kommer att se anteciperar detta en ståndpunkt som senare kommer att 

utvecklas. Poppers vetenskapliga metod utgår ifrån att en teori, vilken som helst men gärna 

djärv, som skall testas. Men detta borde innebära att flera ännu ej falsifierade teorier lever sida 

vid sida och alltså inbjuder till relativa påståenden. En kritik som Popper senare kommer att 

tillbakavisa. 

 

Perioden 1937-1945 
Objektivitet kan ses som en aspekt på relativitet. Men den vetenskapliga objektiviteten 

grundas inte på den enskilde vetenskapsmannens opartiskhet eller objektivitet. Vetenskaps-

mannen undantas inte från att utsättas för ett eget system av fördomar även om de ytligt sett 

försöker befria sig från sådana. Popper finner andra grunder för objektivitet, där hans 

vetenskapliga metod utnyttjas. Objektiviteten blir intimt förbunden med den sociala aspekten 

på den vetenskapliga metoden genom det vänskapligt-fientliga samarbetet mellan flera 

vetenskapsmän. ”Den vetenskapliga objektiviteten kan beskrivas som den vetenskapliga 

                                                 
146 Karl Popper, Logik der Forschung. s. 75 anm. 
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metodens intersubjektivitet.”147 En viktig förutsättning är att den naturvetenskapliga metoden 

utsätts för kritik av kollegor och konkurrenter. Ett annat utmärkande drag är att man talar 

samma språk även om man har olika modersmål. Som Popper uttrycker det strävar man efter 

att inte tala med dubbel tunga.148  

Var och en som har lärt sig förstå tekniken kan upprepa experimentet och göra sin egen 

bedömning. Han visar på att olika samhällsinstitutioner också har inrättats för att befrämja 

den vetenskapliga objektiviteten. Till dessa hör givetvis olika laboratorier samt inte minst 

vetenskapliga tidskrifter och öppna kongresser. Popper framhåller att det är tillrådligt att 

beskriva vetenskapen genom dess metoder snarare än genom dess resultat.149 

 
För att sammanfatta dessa synpunkter kan det sägas att det vi kallar 
”vetenskaplig objektivitet” inte är en produkt av den enskilde vetenskaps-
mannens opartiskhet, utan en produkt av den vetenskapliga metodens 
sociala eller offentliga karaktär. Och den enskilde vetenskapsmannens 
opartiskhet, i den mån som den existerar, är inte upphovet till utan snarare 
resultatet av denna socialt eller institutionellt organiserade vetenskapliga 
objektivitet.150 

 

Popper menar att både kantianer151 och hegelianer begår samma misstag, då de menar att våra 

förutsättningar varken kan ändras genom beslut eller vederläggas av erfarenheten. De anser 

dessa förutsättningar stå över de vetenskapliga metoderna för att pröva teorier eftersom de 

innehåller grundläggande förutsättningar för vårt vetande. 

Genom att hänvisa till att Einstein på grundval av erfarenheter ifrågasatte och reviderade 

våra grunduppfattningar även rörande rum och tid (dittills betraktade som nödvändiga 

kriterier för vetenskapen) så, menar Popper, har den empiriska metoden visat sig förmögen att 

ta vara på sig själv.152  

Även om vi vid ett givet tillfälle inte har lyckats revidera alla tveksamma eller felaktiga 

förutsättningar, så kan vem som helst leverera kritik mot dem. Detta utgör den vetenskapliga 

objektiviteten.153 

 

                                                 
147 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 222. 
148 Ibid., s. 222. 
149 Ibid., s. 223. 
150 Ibid., s. 224. 
151 Ibid., not 9 till kap. 23, s. 374. Det kan vara värt att notera att Popper här ber kantianerna om ursäkt för att 
han nämner dem i samma andetag som hegelianerna. 
152 Ibid., s. 224f. 
153 Ibid., s. 225. 
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Vetenskapliga resultat är ”relativa” (om man alls ska använda denna term) 
endast i den mån som de är produkten av ett visst stadium i vetenskapens 
utveckling och i den mån som de tenderar att överskridas under loppet av 
vetenskapens utveckling. Men detta betyder inte att sanningen är ”relativ”. 
Om ett påstående är sant, så är det sant för alltid.154 

 

Detta är, som jag ser det, ett utomordentligt viktigt påpekande, nämligen distinktionen mellan 

sanningen och vår tentativa uppfattning om den. 

 

Nästan lidelsefull blir Poppers varning för den historiska relativismen. Detta sker vid hans 

analys av Marx´ metod och det han kallar historicismens moralteori.155 Han tillskriver Marx 

en hållning som han kallar aktivism, dvs. där denne uppfattade socialismen som en period, där 

vi till stor del är befriade från de irrationella krafter som nu styr våra liv och där i stället 

förnuftet aktivt styr våra förehavanden.156 Dessa tendenser motverkas dock hos Marx av hans 

historicism.157 Under historicismens inflytande avfärdar Marx varje försök att använda 

förnuftet till att planera för framtiden som utopisk.158 För Marx blir den revolutionär, som tror 

att han får inspiration från sitt hat mot orättvisa, bara ett offer för en illusion. Marx ser idéerna 

om rättvisa och orättvisa som biprodukter av den samhälleliga och historiska utvecklingen. 

Detta innebär att alla moralkategorier är beroende av den historiska situationen.159 Denna 

historiska relativism kommer att få förödande konsekvenser. En sådan är uppfattningen att 

”historien kommer att döma oss”. Vad betyder det, frågar sig Popper? Jo att framgången 

kommer att döma. Framgången och den framtida makten blir högsta norm och skapar så en 

opportunistisk inställning.160  

 

Perioden 1946-1963 
Den som tror att empiriska fakta kan rädda oss undan relativism och subjektivism förlorar sin 

illusion efter möte med Popper.  Den klassiska empirismen från Bacon, Locke, Berkeley, 

Hume och Mill granskas av honom och sätts i opposition till den klassiska rationalismen eller 

intellektualism hos Decartes, Spinoza och Leibniz.161 Den brittiska skolan hävdade att obser-

vation är den yttersta källan till kunskap medan den kontinentala skolan ansåg att det är vår 
                                                 
154 Ibid., s. 225. 
155 Ibid., kap. 22. 
156 Ibid., s. 203. 
157 Ibid. 
158 Ibid., s. 204. 
159 Ibid. 
160 Ibid., s. 209. 
161 Karl Popper, Conjectures and Refutations. s. 4. 
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intuition av klara och distinkta idéer. Men säger Popper:”I hold that they are mistaken 

although I am myself an empiricist and a rationalist of sorts.”162 Alla vetenskapliga lagar är 

empiriska, då de godtagits eller förkastats på grundval av empiriska fakta.163 Varken 

observationer eller förnuft kan tillskrivas den grund för kunskap, som gjorts fram till mitten 

av 1900-talet. Problemet tillhör, menar Popper, kunskapsteorin eller epistemologin. Hume, 

som Popper håller för en av de största tänkarna på området, menar att hans resultat är så 

abstrakta och saknar praktisk förankring att ingen av hans läsare skulle tro på dem. Kant 

däremot ser frågan ”Vad kan jag veta?”, som en av de viktigaste frågor man kan ställa. 

Bertrand Russell tycks instämma med Kant trots hans annars nära filosofiska relation till 

Hume. Popper refererar till Russell och instämmer i dennes uppfattning att epistemologin har 

praktiska konsekvenser för vetenskap, etik och även politik. Russell ser också att epistemo-

logisk relativism eller pragmatism liksom idéer om att det inte finns sådant som objektiv 

sanning är nära knutet till auktoritära och totalitära idéer.164  

 

Poppers invändning mot relativismen kommer fram på olika sätt, när han diskuterar objektiv 

kunskap, sanningsteorier, realism och rationalism mm. Hans kritiska rationalism och hans 

metod att välja vilken vågad teori som helst till utgångspunkt, innebär att denna teori inte kan 

göra anspråk på att vara sann. Vårt enda krav är att den är falsifierbar. Vi vet dock att en 

genom empiriska data falsifierad teori inte kan vara sann. Nästa teori som klarar testen blir en 

bättre och ligger närmare sanningen. Även om skepticism och relativism kan ligga nära till 

hands och vi accepterar att det inte kan existera något allmänt sanningskriterium, så är inte 

valet mellan olika teorier godtyckligt. Frågan om relativism behandlas kanske mest samlat i 

ett tillägg från 1961 som ingår i 1966 års upplaga av The Open Society and Its Enemies.165 

Där liksom i Conjectures and Refutations166 ansluter sig Popper till fallibilismen167. 

                                                 
162 Ibid. 
163 Karl Popper, Historicismens elände. s. 118 n.22. 
164 Karl Popper, Conjectures and Refutations. s. 4f. 
165 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 397-424. 
166 Karl Popper, Conjectures and Refutations. s. 228. 
167 fallibilism (eng. fallible, felbar). Kunskapsteoretisk uppfattning, enligt vilken kunskapen inte har någon säker 
grundval i form av självklara sanningar, ofelbara iakttagelser, aprioriska principer el. annat. Vår kunskap är alltid 
provisorisk, och vi måste vara förberedda på nya erfarenheter som kan leda till revision av även de mest 
välbefästa grundsatser, t.o.m. i logiken och matematiken. Termen infördes ursprungligen av Peirce och används 
av honom för att beteckna en ståndpunkt som var särskilt karakteristisk för pragmatism. Termen används ofta 
idag för att karakterisera flera vetenskapsteoretiska skolor, bl.a. den som utgår från Popper. ”Fallibilism” i 
Filosofilexikonet, Poul Lübcke (red). Stockholm: Forum, 2003. 
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I detta viktiga tillägg till The Open Society hävdar Popper att ”tidens stora filosofiska sjukdom 

är en intellektuell och moralisk relativism.”168 Vi måste lägga ner lite möda att se hur Popper 

motiverar sin inställning. Detta inte minst för att han själv senare visar på detta som ”ett viktig 

Addendum […] som nästan alla, så vitt jag vet, förbisett”.169 Som bot föreslår Popper en ”dos 

Tarskis sanningsteori”, men också lite av hans egen nonauktoritära kunskapsteori.170 

Det skulle leda alltför långt att här redovisa detaljerna i Poppers argumentering. En viktig 

synpunkt är att vi kan inse vad som är sanning utan att ha tillgång till ett medel (besluts-

kriterium), som avgör om ett påstående är sant eller inte.171 Kanske kan ett exempel från 

Popper klargöra vad han avser. Vi vet vad vi menar med ”bra kött” och med ”kött som blivit 

dåligt” även om vi saknar kriterium på det välbevarade köttets ”godhet”. Nu kunde man 

invända att det finns tester av t ex bakteriehalt, som klargör om kvaliteten är undermålig. 

Trots att ett sådant test visar på god kvalitet, så finns möjligheten att ett kött är mindre bra på 

grund av andra bakterier eller orsaker som oxidation eller att det tagit upp smak. Trots 

avsaknaden av sådana kriterier kan vi ändå bedöma att köttet är dåligt. Vi låter Popper 

sammanfatta: ”teorin att man för att kunna bestämma vad ett ord betyder måste fastställa ett 

kriterium för dess korrekta användning, eller för dess korrekta tillämpning, är felaktig: vi har 

praktiskt taget aldrig ett sådant kriterium.”172 

Den uppfattning, vi nu med Popper förkastat, att vi måste ha kriterier för att veta vad vi 

talar om, kallar han för ”kriteriefilosofi”.173 Men eftersom det grundläggande kravet för en 

kriteriefilosof sällan kan uppfyllas, så blir det för denne besvikelser som leder till relativism 

eller skepticism: 

                                                 
168 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 397. 
169 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi.  s. 254, not 177. 
170 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 397. 
171 Ibid., s. 398. 
172 Ibid., s. 401. 
173 Ibid. 
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Jag tror att det är kravet på ett kriterium på sanning som har fått så många 

människor att tro att frågan "Vad är sanning?" inte kan besvaras. Men 
frånvaron av ett sanningskriterium gör inte sanningsbegreppet betydelselöst 
i större utsträckning än avsaknaden av ett hälsokriterium gör begreppet 
hälsa betydelselöst. En sjuk människa kan sträva att bli frisk även om hon 
inte har något kriterium för hälsa. En människa som gör misstag kan söka 
sanningen även om hon inte har något kriterium för den.174 

 
Tarskis arbete leder till att ”det kan inte finnas något kriterium på sanning”.175 Något som 

Popper påstår direkt kan bevisas.176 Vår uppgift är inte här att analysera riktigheten däri.  

 

The Open Society fullbordades i februari 1943 efter att ha skrivits om flera gånger.177 Med 

uppsatsen syfte i minnet låt oss se om hans inställning till moralisk relativism står sig nu 

1961. I tillägget prövar Popper, om han kan gå relativisterna till mötes. Han menar, om vi 

utgår ifrån att det finns andra människor, som har idéer och trosuppfattningar som vitt skiljer 

sig från våra, kan vi då hävda att våra är riktiga? För att exemplifiera tar han ett citat från 

Xenofanes, där denne beskriver etiopernas gudar som plattnästa och trakernas med blå ögon 

och rött hår. Hade hästarna kunnat skulptera som människor, så skulle de tecknat sina gudar 

som hästar.178  

Detta resonemang har utvecklats till att se att vår etnicitet, vår klasstillhörighet, vårt språk 

eller historiska bakgrund eller period som ett oöverstigligt hinder för objektivitet.179 Även om 

vi måste erkänna dessa fakta, så menar Popper att varken resonemanget som sådant eller dess 

relativistiska slutsatser behöver accepteras. Han finner stöd i det faktum att personer med vitt 

skilda kulturella bakgrunder kan ha fruktbara diskussioner under förutsättning att de är villiga 

att lyssna på och lära av varandra. Han menar att om två parter tvistar så kan det betyda att 

den ene har fel eller den andre eller båda. Men det betyder inte att båda kan ha lika rätt, som 

relativisterna vill ha det. 

      

Perioden 1964-1971 
Mötet med marxismen blev en av de viktigaste händelserna i Poppers intellektuella 

utveckling, som fick honom att inse människans felbarhet. Efter ett kort möte med marxismen 

                                                 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 142. 
178 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 415. 
179 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 415. 
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inser han visheten i Sokrates yttrande ”Jag vet att jag inte vet”.180 Einsteins förutsägelser om 

ljusets påverkan av gravitation kunde bekräftas vid en solförmörkelse i maj 1919, vilket 

banade väg för en ny gravitationsteori. Denna ser Popper som ”en bättre approximation av 

sanningen.”181 Men till skillnad från Kuhn leder inte detta till ett paradigmskifte utan den 

newtonska mekaniken kan ses som ett gränsfall i Einsteins gravitationsteori.182 Kuhn däremot 

menar att Newtons lagar inte har kunnat visats vara specialfall av Einsteins.183 

Spekulationer om dogmatiskt och kritiskt tänkande inom andra områden såsom musik-

historia kom inte leda någon vart. Ämnet hade ingått som andra ämne i Poppers doktors-

examen. Dock fick det honom att omtolka Kant och förskjuta intresset från upptäckts-

psykologi till objektivistisk kunskapsteori, det han kallar upptäcktens logik.184   

 

Kant, menade jag, hade haft rätt när han sade att det var omöjligt att 
kunskap så att säga var en kopia eller ett avtryck av verkligheten. Han hade 
rätt i sin tro att kunskap var genetiskt eller psykologiskt a priori men alldeles 
fel i sitt antagande att någon kunskap kunde vara a priori giltig. Våra teorier 
är våra uppfinningar, men de kanske bara är dåligt underbyggda utkast, 
djärva gissningar, hypoteser. Av dessa skapar vi en värld, inte den verkliga 
världen, men våra egna nät i vilka vi försöker fånga den verkliga världen. 

Om detta var fallet så hade det som jag ursprungligen betraktade som 
upptäcktens psykologi en logisk grundval: det fanns, av logiska skäl, ingen 
annan väg till det okända.185 

 

Poppers åsikt att alla språk är teoriimpregnerade leder honom till en radikal revidering av 

empirismen.186 Även vår kunskap inklusive våra observationer är teoriimpregnerade.187  

Utdrag ur en tabell som visar skillnaden mellan två sidor av ”common sense”:188 

 

Earlier Philosphers My Critical View 

(6) There are some hard facts on 
which knowledge can be built, such 
as our clear and distinct sensations or 
sense data: direct or immediate 
experiences cannot be false. 
 

 (6') Since all knowledge is theory-
impregnated, it is all built on sand; 
but its foundations can be improved 
by critically digging deeper; and by 
not taking any alleged ‘data’ for 
granted 
 

                                                 
180 Ibid., s. 42. 
181 Ibid. 
182 Ibid., s. 241, not 32. 
183 Thomas S. Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur. Lund: Bokförlaget Doxa AB, 1979. s. 89. 
184 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 65. 
185 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 69. 
186 Karl R. Popper, Objective Knowledge. s. 30f. 
187 Ibid., s. 71f. 
188 Ibid., s. 104f. 
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Min tolkning att detta kan ses som en relativistisk inställning bestrider Popper senare. Hans 

avsikt är snarare att argumentera mot den empiristiska uppfattningen att vi når kunskap 

genom observation. I ett experiment med oss läsare ber han oss att göra en observation här 

och nu! Han tror att flera av oss kommer att vilja fråga: ”Vad vill du jag ska observera?” Det 

blir en indikation på att en fråga eller teori alltid kommer före observationen.189 För att 

ytterligare förtydliga synpunkten så påvisar han att vi ’har’ inte en observation utan vi ’gör’ 

en observation.190 

 

Perioden 1972-1994 
Den mänskliga kunskapen är en produkt av våra intellektuella aktiviteter, teorier, hypoteser 

och gissningar.191 ”Vi kan betrakta ’kunskap’ som ett subjektivt ’sinnestillstånd’, som ett 

subjektivt tillstånd hos en organism. Men jag [Popper] valde att betrakta den som ett system 

av utsagor – teorier framlagda för diskussion. ’Kunskap’ i denna mening är objektiv. Och den 

är hypotetisk eller gissningsmässig.”192 

Popper avvisar relativismen och menar att hållbara teorier (dvs. sådana som ännu ej är 

falsifierade) ändå bygger på empiriska data. De är också informativa snarare än instrumen-

tella. Detta gör han trots sitt avvisande av induktivism. Motsättningen mellan deduktivism och 

induktivism motsvaras i flera avseenden skillnaden mellan den klassiska distinktionen mellan 

rationalism och empirism som vi finner hos Decartes och Bacon.193 

Nu senare finner han ett av de viktigaste argumenten i The Open Society var riktat mot 

moralisk relativism.194 Trots att moraliska värden eller principer kan upptäckas och t o m 

uppfinnas och att de kan vara relevanta för en viss situation och irrelevanta för andra 

situationer, så är detta något helt annat än relativism.195 

Sitt motstånd mot relativism håller han fast vid ända in i sen ålder. Vid föredraget 1988 

inför filosofiska världskongressen i Brighton för han åter fram Tarskis och Gödels teori om 

objektiv sanning som ”det stora bålverket mot relativism och alla former av moden”.196  

 

                                                 
189 Ibid., s. 259. 
190 Ibid., s. 342. 
191 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 102. 
192 Ibid. 
193 Karl Popper, Historicismens elände. s. 128f. n.31. 
194 Karl Popper, En Intellektuell Självbiografi. s. 139. 
195 Ibid. 
196 Karl R. Popper, En värld av benägenheter. s. 14. 

 35



Sammanfattning 

Syftet har varit att utröna Karl Poppers inställning till realism och relativism och se om och 

hur hans uppfattning har förändrats. Det framgick ganska tidigt att det inte går att se dessa 

frågor isolerade utan att de hänger intimt samman med Poppers allmänna filosofiska 

inställning och då speciellt med hans kritiska rationalism.  

Popper framstår som talesman för sunt förnuft och en praktisk för att inte säga pragmatisk 

inställning.197 Det sunda förnuftet tycks ha lett honom till en omedveten realistisk inställning 

redan i ungdomen. En ontologisk realism med en självklar tro på en yttervärld. Realism går 

varken att bevisa eller vederlägga men den är argumenterbar och argumenten för realism är 

överväldigande. Han framhåller det sunda förnuftet, som kan skilja mellan det verkliga och det 

som synes och som otvetydigt väljer sida för realism. Andra argument för realism är att alla 

fysikaliska, kemiska och biologiska teorier förutsätter realism och om dessa är sanna så måste 

också realismen vara sann. Därtill kommer argumenten från språket. Rationalitet, språk, 

beskrivning, argument handlar alla om någon form av verklighet och förutsätter realism.  

Popper utvidgar sin syn på verkligheten till att förutom den materiella världen, ”värld 1” 

även omfatta en värld av erfarenheter, ”värld 2”, och världen av vårt intellekts produkter, 

”värld 3”.  Dessa värld 3-objekt, problem, teorier och argument, är  "lika verkliga" som bord och 

stolar.  

 

En analys av kunskap leder fram till en subjektiv respektive objektiv kunskap. Denna analys 

blir också viktig för ett ställningstagande mot relativism men också revidering av empirismen.  

All vår kunskap inklusive våra observationer är teoriimpregnerade. 

Men Popper väljer att betrakta kunskapen som ett system av utsagor – teorier framlagda 

för diskussion. Kunskap i denna mening är objektiv. Popper avvisar relativismen och menar 

att hållbara teorier ändå bygger på empiriska data. De är också informativa snarare än instru-

mentella. Genomgående vänder han sig mot historicismen och historisk relativism. Han 

pläderar för en kritisk, och då inte minst självkritisk, diskussion att lösa konflikter. I en tvist 

kan den ene eller den andre ha rätt eller båda kan ha fel. Men båda kan inte ha rätt, som ofta 

relativisterna hävdar. En sådan moralisk relativism skapar grogrund för auktoritära läror.  

 

Har då hans uppfattning om realism och relativism förändrats i texterna under åren? Det går 

inte att se någon förändring i den grundläggande inställningen, när texter från olika perioder 

                                                 
197 Pragmatisk här i en mer allmän betydelse. Popper vänder sig annars mot pragmatismen.  
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studeras. Vad man kan se är upprepningar av tidigare synpunkter, som Popper vill förtydliga 

och förklara. Det vi ser är en evolutionär snarare än en revolutionär utveckling av argumenten 

och inte en förändring av de grundläggande idéerna om realism och relativism. Ett påstående 

jag gör väl medveten om Poppers egen beskrivning av sin fallibilistiska inställning: ”Genom 

att inse den väsentligen kritiska och därför revolutionära karaktären hos allt mänskligt 

tänkande …”.198   

Redan i sin ungdom reagerar han mot faran i att vi överger verkliga problem för 

meningslösa diskussioner om ord och deras mening. Men frågor om realism och relativism får 

stå tillbaka för hans huvudintresse, som fram till utgivningen av Logik der Forschung 1934, är 

den kritiska rationalismen och uppgörelsen med den logiska positivismen,. 

Under tiden i Nya Zeeland 1937-1945 är det främst boken The Open Society and its 

Enemies som tar hans energi, men han preciserar sin tidigare syn på allmänbegreppen och 

föreslår essentialism som beteckning på begreppsrealism. Han utarbetar också sin syn på 

vetenskaplig objektivitet och framhåller att sanningen aldrig är relativ även om under 

vetenskapligt arbete relativa resultat kan erhållas. 

Under den tid som följer efter kriget tar han avstånd från icke-realistiska epistemologier 

som fenomenalism, positivism och idealism och framhåller sin metafysiska realism. De 

empiriska filosofernas tro att all kunskap härrör från sinneserfarenhet leder till att all kunskap 

blir kunskap om vad som pågår i vårt medvetande.  På denna subjektiva grund kan inga 

objektiva teorier byggas, menar han. Denna strävan efter objektiv kunskap påverkar också 

hans inställning till relativismen. Trots att hans kritiska rationalism innebär att ingen teori kan 

göra anspråk på att vara sann, är detta inte detsamma som relativism. Vi kan genom empiriska 

data falsifiera en teori och en sådan kan då inte vara sann. Popper ansluter sig uttalat till 

fallibilismen. Han vänder sig mot tidens filosofiska sjukdom – intellektuell och moralisk 

relativism. Denna period, 1946-1963, avslutas med utgivningen av Conjectures and 

Refutations.    

 

Popper framhåller i sina skrifter från 1964-1971, att realism varken går att bevisa eller vederlägga men 

att den är argumenterbar och att argumenten för realism är överväldigande. Det sunda förnuftet 

väljer otvetydigt sida för realism. Vilken som helst av de på sunt förnuft baserade förutsätt-

ningarna kan dock ifrågasättas och kritiseras. Genom att bygga på objektiv kunskap och inte 

subjektiv räddas vi från relativism. 

                                                 
198 Karl R. Popper, Det öppna samhället och dess fiender. Del 2. s. 423. (Min emfas.) 
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Andra argument är att naturvetenskapen är nära knuten till en uppfattning om realism. Alla 

fysikaliska, kemiska och biologiska teorier förutsätter realism och om dessa är sanna så måste 

också realismen vara sann. Han tar även argument från språket. En diskussion om realism och 

i synnerhet argument emot den måste formuleras i något språk. Men det mänskliga språket är 

huvudsakligen deskriptivt och en otvetydig beskrivning är alltid realistisk. Rationalitet, språk, 

beskrivning, argument handlar alla om någon form av verklighet och förutsätter realism.  

En analys av kunskap leder fram till subjektiv respektive objektiv kunskap. Det finns 

också en objektiv kunskap som består av det logiska innehållet i våra teorier, hypoteser och 

gissningar. Exempel är teorier publicerade i böcker, tidskrifter mm.  

 

Under den sista perioden, 1972-1994 kännetecknad av hans självbiografi, finner han 

anledning att korrigera några tidigare misstag. Bland annat att universalieproblemet inte bara 

är en fråga om ord och språkbruk utan också hänger samman med problemet om universella 

lagar och deras sanningar. Fortfarande menar han att han hela livet trott på existensen av en 

yttervärld men också att vår verklighet omfattar erfarenheter och vårt intellektuella arv och att 

han hela livet argumenterat för detta.   

 

Till skillnad från tidigare menar han sig nu inte vara materialist.199 Påståendena får nog ses i 

sina i olika sammanhang och som språkliga nyanser snarare än ändrad uppfattning i sak.  

Nu framhåller han att ett av de viktigaste argumenten i The Open Society var riktat mot 

moralisk relativism. Trots att moraliska värden eller principer kan upptäckas och t o m 

uppfinnas och att de kan vara relevanta för en viss situation och irrelevanta för andra 

situationer, så är detta något helt annat än relativism.  

 

En liknande uppfattning, att vi inte kan skilja den unge Popper från den äldre i dessa 

avseenden, har Hacohen redan gjort sig till tolk för. ”But, whereas the young Popper was 

open to new influences, willing to adapt and change, the old Popper focused on developing an 

already established philosophy, the sources of innovation almost all internal.”200 Om jag 

förstått Ingvar Johansson rätt så ser han inte heller anledning att som Lakatos dela in Poppers 

filosofi i perioder.201 

 

                                                 
199 Karl Popper, In Search of a Better World. s. 10 och Objective Knowledge. s. 323, not 7. 
200 Malachi Haim Hacohen a.a., s. 22. 
201 Ingvar Johansson, a.a., (1975), s. 1-2. 
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Jag har undvikit att diskutera huruvida hans realism och antirelativism står och faller med 

hans kritiska rationalism som vetenskaplig metod. Även om jag inte tror att så är fallet har jag 

i uppsatsen inte visat belägg för detta. Avsikten har heller inte varit att ge en psykologisk 

tolkning av hans ställningstaganden eller av Karl Popper som person. Två frågeställningar 

som också vore intressanta att närmare studera är Poppers syn på determinism och 

indeterminism liksom hans tolkning av kvantteorin. 
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